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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 مقدمة 
 

أنزل عليناحلمد هلل   على نبيِّ   الصالة والسالم، و َلم ونَعقلنعو ؤمن  نلمبيناا  ا كتاًبا عربيًّا  الذي 
العرب  أفصحِّ  نسباا  اإلسالم حممٍد  آله وصحبوأعالهم  وعلى  واجلهادأهل    ه،  ،  والبيان  العلم 

 وبعد:
  ( عنوان مما 1000، وفيه )دليل مؤلفات علوم اللغة العربية(فهذا هو اجلزء اخلامس من كتاب )

، مصنفة يف موضوع اللغة العربية وعلومها  جديدة رسائل جامعية  نوقش من  أو  تب  نشر من ك
  2022،  2021، )هـ(  1444،  1443مها من منشورات العامني )حتت موضوعاهتا. ومعظ

 امني قبلهما. علم( والقليل منها 
 هلل الذي أعاننا على هذا.واحلمد 

 
 حممد خري يوسف
 إستانبول

 هـ، 1444اآلخرة مجادى  10
   م. 2023 أوائل
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 الباب األول 
 العربية اللغة 

 )األعمال الشاملة أو بعضها(
 

: اللغة العربية )عام(   أوًلا
 الكتب القدمية -1

هـ(؛ حتقيق    1378احممد بن عبدالكبري بن احلاج السلمي )ت  بغية املبصر يف إيضاح املزهر/  
 م.  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -املصطفى الغفريي.

 للسيوطي( )شرح لكتاب املزهر يف علوم اللغة 
 

  - هـ(؛ حتقيق ندى صاحل يوسف.  1221عبدهللا بن حممد الكردي البيتوشي )ت    / رسائل لغوية
 ص. 198م،  2020هـ،  1441بغداد: مشس األندلس للنشر، 

 
العربية علم  يف  األزهرية  عبدهللا  خالد    /شرح  )بن  ]حتقيق[هـ(  905  ت األزهري  حممد   ؛ 

 ص.  420م،  2019، هـ 1440وجدة: املؤلف،   -مخسي.
 

هـ(؛ إعداد مكتبة البابطني   291أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب )ت  الفصيح يف اللغة/  
 م.  2022هـ،   1444الكويت: املكتبة،  -املركزية للشعر العريب.

 
أليب إسحاق إبراهيم بن إمساعيل بن األجدايب )ت  /وغريب الكالم كفاية املتحفظ يف اللغة

هـ،   1443دمشق: دار أمل اجلديدة،    - عبداحلميد عبدالرمحن حسو.هـ(؛ حتقيق    444بعد  
 م؟  2022

 بن بردس البعلبكيبن حممد  أليب الفداء إمساعيل    /إىل كفاية املتحفظيليه: نظم وسيلة املتلفظ  
 .هـ( 786)ت 

 الكتاب( )وهذا بدل معلومات سابقة عن



5 

 

 
مركز القاهرة:    -أمحد فتحي البشري.  /أصول العربيةجمرد مقاًلت أيب إسحاق الشاطيب يف  

 م.  2022هـ،  1444، تراث للبحوث والدراسات 
 وسبقت اإلشارة إىل كتابه: جمرد مقاالت أيب إسحاق الشاطب يف منزلة العربية من الشريعة.

 
 الكتب احلديثة  -2

يف   العربية  الذهيبالعلوم  جبار   / عصرها  الربيعالقاهرة:    -.أمحد  هـ،   1444،  منشورات 
 م.2022

 
عميان: دار    -ديفيد جستس؛ ترمجة محزة بن قبالن املزيين. حماسن العربية يف املرآة الغربية/  

 م.  2022هـ،   1444كنوز املعرفة، 
 

عميان:    -.حممد عرفان املصري  /حنو صرف إمالء عروض بالغة  :خمتصر قواعد اللغة العربية 
 م.  2022هـ،   1444دار النفائس، 

 
 اثنياا: فقه اللغة

  / ا للربانمج املقرر للسداسي الثاين طلبة السنة األوىل ليسانسحماضرات يف فقه اللغة طبقا 
 م. 2022هـ،  1443، ألفا للواثئققسنطينة:  -.يوسف بن انفلة

 
 اثلثاا: دراسات يف اللغة العربية: 

 والتفاسري وعلوم القرآن  القرآن الكرميدراسات لغوية يف  -1
 -.رشا حسني عبد  /عراف والتقاليد: دراسة يف احلجاج اللغوي والفعل الكالميايت األآ 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة، 
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خالص صالل  إ  /ن الكرمي: دراسة يف البنية الرتكيبيةآ مم البائدة يف القر قوام واألايت األآ 
 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442البصرة: جامعة البصرة،  -.سدياأل
 
البصرة:   -.حيدر كامل خضري  /ن الكرمي: دراسة يف مستوايت اللغةآ ايت الدنيا يف القر آ 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة البصرة، 
 

 -.أمحد  يإميان عل   /دراسة تركيبية دًللية  القرآن الكرمي:  آايت الطري واحليوان واجلماد يف 
 (.ماجستريم ) 2021هـ،  1443القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
  - .حممد مشخي جدوع  /اآلايت القرآنية حلياة ما بعد املوت: دراسة يف ضوء علم لغة النص

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441الناصرية: جامعة ذي قار،  
 

يف   األخفش  عند  اللغوي  للفكر  التداولية  القرآن األبعاد  معاين  بشري    /كتابه  عامر 
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -.عبداحلكيم

 
املنصورة:    -.يسامح حممد عل   آايت العذاب أمنوذجاا/   القرآن الكرمي: األبنية والرتاكيب يف 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442جامعة املنصورة، 
 
 : هـ( يف تفسريه روح املعاين  1270  لوسي )تثر القرائن الرتكيبية يف توجيه املعىن عند اآلأ

م   2020هـ،    1441كربالء: جامعة كربالء،    -.حممد مسلم احلسيين  / مثلةأالسبع الطوال  
 (. ماجستري)

 
 ص.  256م،  2022هـ،  1444دمشق: دار الفكر،  -رندة محوي.إحياء فاحتة اقرأ/ 
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اخلطاب يف  اسرتاتيجيا تداوليةآ ت  دراسة  الغيب:  عبد    /ايت  الكوفة:    -.بو جاسمأرغد 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة الكوفة، 

 
قرآنية بيانية:  إضاءات  لغوية  النوري.  / دراسة  جواد  العلمية،    -حممد  الكتب  دار  بريوت: 

 ص.  336م،  2022هـ،  1443
 

حمسن علي    دراسة تداولية/  أفعال الكالم يف كتاب األمثال من الكتاب والسنة للرتمذي:
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -أمحد.

 )للحكيم الرتمذي(
 

قناة    -سليمان.أمحد حممد    قرآن الكرمي/األفعال املتحولة بني الدًللة األصلية والفرعية يف ال
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441، : جامعة قناة السويسالسويس

 
أسوان:    -سيد بسطاوي جاد.دراسة لغوية تداولية/    قناع يف القصص النسائي القرآين:اإل

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة أسوان، 
 

 . جواهر القاموس للزبيدياألقوال التفسريية يف معجم اتج العروس من 
 م، ... 2022هـ،  1443دراسته يف جامعة املنيا، 

 
  - .فهد بن سليمان الرتكي  مجعها   / شواهدها من القرآن الكرمي  أكثر من مئة فائدة لغوية

 م. 2022هـ،  1443السعودية: املؤلف، 
 

  - .ملياء شهيــد احلميـداوي  /ن الكرمي: دراسة تداوليةآ مناط الفكرية ملفهوم القـوة يف القر األ
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة، 
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يف جت احِلَجاج  القرآين  ليات  تداولية/    :اخلطاب  دراسة  منوذجاا:  عمَّ  رأفت  جزء  عبدالعزيز 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -حممد.

 
 1442القاهرة: املؤلف،    -.صربي زمزم  /اا وصرفا  وحنوا دًللة وإعرابا   التحليل اللغوي جلزء عمَّ 

 م.  2021هـ، 
 

اإلسكندرية:    -.الشنوايننشوى عادل  دراسة دًللية معجمية/  التعبريات القرآنية الشائعة:  
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442جامعة اإلسكندرية، 

 
القر  لعلم  اجلامع  تفسري  اللغوي يف  بنآ التعليل  لعلي  الرماين    ن    / ( هـ  384  )تعيسى 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441كربالء: جامعة كربالء،   -.عرجيمشتاق خليل األ
 

انتصار حقي    /اللسانيات اًلجتماعية  يتفسري مواهب الرمحن للسبزواري: مقاربة يف هد 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442، كربالء: جامعة  كربالء -.الربيهي

 
  1441البصرة: جامعة البصرة،    -.صربي عبدالكرمي عبد احلسني  /لغويةجزء قد مسع: دراسة  

 م )ماجستري(. 2020هـ، 
 

عميان:    -مهند انصر القريشي.  /اجلهة يف القرآن الكرمي: دراسة لسانية يف الِبنية والوظيفة
 م. 2022هـ،  1443دار كنوز املعرفة، 

 م. 2021هـ،  1442املستنصرية، اجلامعة  -األصل: رسالة دكتوراه 
 

)ت للطباطبائي  امليزان  تفسري  يف  تداولية  1402  احلجاج  مقاربة  فيصل    / هـ(  حممد 
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441الديوانية: جامعة القادسية،  -.املوسوي
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القر  السالم  عليه  النيب موسى  لغويةآ حوارايت  دراسة  األ  /نية:  عبد  اخلالديحممد    - .مري 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442امعة ًببل، احللة: ج

 
املنيا:    -.عبدالراضيأمساء انجي  : أمناطه الرتكيبية وجماًلته الدًللية/  اخلطاب القرآين التكليفي

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444جامعة املنيا، 
 

القرآين/   القصصي  اخلطاب  على  تطبيقية  دراسات  والدًللة:  من اخلطاب  جمموعة 
 مج.  2م،  2022هـ،  1444تركيا: إيدايلتور،  -املتخصصني.

 
هـ،   1443دمشق: دار نينوى،    -.ى حيىي القبيليذكرَ   / دراسات لسانية يف القرآن الكرمي

 ص. 204م،  2022
 

 بشرى أمحد حممد القرآن الكرمي: دراسة تطبيقية/    يف دًللة اسم اإلشارة على املعاين الذهنية  
 ص. 108م،  2019 هـ، 1440، يضاء: مركز جنيبويهالدار الب -أمني.

 
 -.تبارك جبار حميسنالسبزاوي/    الدًللة املقامية للتوكيد يف تفسري مواهب الرمحن للسيد

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441، كربالء : جامعة  كربالء
 

كربالء:    -.ل هبيةآزهراء حممد    /ن الكرمي: دراسة لغويةآ املفتتحة بلتسبيح يف القر السور  
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443جامعة كربالء، 

 
: جامعة  كربالء  -.زينب كرمي املوسوي   /السور املفتتحة بحلمد: دراسة يف لسانيات النص

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441، كربالء
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هـ،    1442كربالء: جامعة كربالء،    -.فراس عبد زيد شخري   /دراسة تركيبيةالسور املئون:  
 (.ماجستريم ) 2021

 
ن للشنقيطي وامليزان يف  آ ن بلقر آ يضاح القر إضواء البيان يف  أالسياق اللغوي يف تفسريي  

البصرة: جامعة    -.حممد علي كامل عباس  /ن للعالمة الطباطبائي: دراسة موازنةآ تفسري القر 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441 البصرة،

 
 - أمساء هشام محود.ا/  ظاهرة املشرتك الرتكييب يف تفسري البحر احمليط: سورة البقرة أمنوذجا 

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2021هـ،  1442بريزيت، فلسطني: جامعة بريزيت، 
 

الكويت:   -رمي عايض العتيب.   /دراسة حتليلية دًللية  :عطف املرتادفات يف اآلية القرآنية
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443جامعة الكويت، 

 
 - براهيم.إرقيه حممود  دراسة حنوية دًللية/    سوريت آل عمران والنساء:  عوارض الرتكيب يف 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  
 

اللغوية عند   الطوسي )تالفروق  القر   460  الشيخ  التبيان يف تفسري  ن: آ هـ( يف كتابه 
دًللية هاشم    /دراسة  الكوفة،    -.محدأبشائر  جامعة  م   2020هـ،    1441الكوفة: 

 (. ماجستري)
 

الكرمي القرآن  يف  اًلجتماعية  دًللية/  القضااي  دراسة  وايف. :  عبدالبديع  املنصورة:    -حممد 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442جامعة املنصورة، 

 
 ص.   80م،  2021هـ،  1441أربيل: التفسري للطبع والنشر،  -إبراهيم النعمة.  / لغة القرآن
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من أول سورة النور إىل هناية سورة القصص: دراسة حتليلية يف ضوء علم اللغة   :لغة القرآن
هندي.  /اًلجتماعي عبداحلميد  األزهر،  ال  -أمساء  جامعة  م    2022هـ،    1444قاهرة: 
 )دكتوراه(. 

 وهكذا، رمبا يف سور أخرى... 
 

 - .محيدة حنظل الشامي  /نيةآ املباحث اللغوية يف جهود السيد جعفر مرتضى العاملي القر 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة، 

 
ن حملمد علي الشهرستاين احلائري  آ القر املباحث اللغوية يف كتاب التبيان يف تفسري غريب  

األأ سليم    / هـ(  1344  )ت م    2020هـ،    1441كربالء: جامعة كربالء،    - .سديسود 
 )ماجستري(. 

 
 - .ل الشيخآعلي كاظم    /دراسة لغوية دًللية  :مفهوم املخالفة وتطبيقاته يف القرآن الكرمي

 م. 2022هـ،  1443، مؤسسة دار الصادق الثقافية احللة:
 

الكوفة: جامعة    -.هادي سعدون العارضي  / ن الكرمي: دراسة تداوليةآ مقام املتكلم يف القر 
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441الكوفة، 

 
اهلرمينوطيقا   دراسة يف ضوء  الكشاف:  الزخمشري يف كتابه  اللغوي عند  التأويلي  النسق 

هـ،   1444، مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد( فاس: -اليتيم.خدجية احلديثة/ 
 م.  2022

 
العمارة: جامعة ميسان،   -.زينب عبدالسالم دعري  /الوظائف التداولية الداخلية يف سورة يس

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443
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 1442مراكش: دار املعرفة،    -يونس زمريي.  / الوظائف التداولية لالستثناء يف القرآن الكرمي
 ص. 439م،  2021هـ، 

 
مراكش: دار املعرفة،   -يونس زمريي. /وقف اهلبطي وصلته بملعىن والرتكيب: عرض وتوجيه

 ص.  285م،  2021هـ،  1442
 
 دراسات لغوية يف القراءات -2

املنيا:    -.يوسفانصر سعد    /اإلمام انفع يف القراءات  اآلاثر الدًللية واللغوية ًلنفرادات
 م. )دكتوراه(.  2019هـ،  1441جامعة املنيا، 

 
 -إايد سامل السامرائي.  / دراسة لغوية:  اًلختالف يف القراءات القرآنية عند رواة اإلمام انفع 

 ص. 272م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية، 
 

القر  القراءات  املعىن و آ توافق  اللغويأنية يف  الرتجيح  احللة:   -.جلني علي حسني  / ثره يف 
 م )ماجستري(. 2021هـ،   1442جامعة ًببل، 

 
القر  للقراءات  اللغوي  واملفسرينآ التوجيه  الثاين عشر(  )القرن  املشهدي  بني  طيف    /نية 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة،  -.فاضل صاحب
 

يب حممد احلسن بن علي العماين  وسط يف علم القراءات ألالدرس اللغوي يف الكتاب األ
  2020هـ،    1441الديوانية: جامعة القادسية،    -.دعاء ضعيف فرج(/  هـ   413حيا يف    نكا)

 م )ماجستري(. 
 

دمشق: الرسالة العاملية،    -خليل إبراهيم السامرائي.  /قراءة زيد بن علي: دراسة حنوية ولغوية
 م. 2022هـ،  1443
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القاهرة: جامعة عني مشس،    -.عزت أمحد كمال  َتَسب ًلبن جين/املعايري النصية يف كتاب احمل

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1442
 ( احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها)
 
 وكتبه  يثدراسات لغوية يف احلد -3

مطالع األنوار على صحاح    هكتاب  هـ( يف   569ت  أسس صناعة املعجم عند ابن قرقول )
  1440املنوفية: جامعة املنوفية،    -.صابر صالح عامر  دراسة لغوية تطبيقية نقدية/  اآلاثر:

 م )ماجستري(. 2019هـ، 
 

بورسعيد:    -.إبراهيمحممد جالل    : دراسة تداولية/األفعال الكالمية يف األحاديث القدسية
 (. ماجستريم. ) 2021هـ،  1442جامعة بورسعيد، 

 
معجم ودراسة صرفية دًللية/    مسند اإلمام أمحد:  ألفاظ احلياة السياسية واًلقتصادية يف 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -.رضا عبداحلليم عبدالعال
 
يف     احلديث  غريب  لألزهريألفاظ  اللغة  حتليلية/  هتذيب  لغوية  دراسة  معيوف  :  ايسر 

العلمية،    -اجلبوري. الكتب  دار  )أصله رسالة    256م،    2022هـ،    1444بريوت:  ص. 
 علمية(. 

 
)ت   د  خالَّ ًلبن  احلديث  تداولية  هـ(:   360أمثال  حممد    /دراسة  كفر    -.سلطانهيثم 

 (.م )ماجستري 2022هـ،  1443الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 
 

  911  عراب احلديث النبوي للسيوطي )تإاًلنزايح الرتكييب يف كتاب عقود الزبرجد يف  
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441كربالء: جامعة كربالء،  -.سعد حسني علوان /هـ(
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برانمج قائم على التحليل الدًليل لتنمية مهارات الفهم القرائي للحديث النبوي الشريف  

طالبات كلية   والعربية/ لدى  اإلسالمية  مملوك    الدراسات  جامعة    - .خضرهاين  املنصورة: 
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441املنصورة، 

 
السنة  لكتب  املالكية  شروح  خالل  من  الشريف  بحلديث  العناية  حول  اللغوية  اجلهود 

 مج2،  م  2022هـ،    1444بنغازي: جامعة بنغازي،    - إعداد جمموعة من الباحثني.وعلومها/  
جامعة  أع اآلداب يف  بكلية  وآداهبا  العربية  اللغة  قسم  ونظمه  عليه  أشرف  علمي  مؤمتر  مال 

 م.  2022نوفمرب  22-20هـ،  1444بنغازي، 
 

أليب جعفر    "/موًله  فعلي    موًله    من كنت  صلى هللا عليه وسلم: "قوله    ،رسالة يف معىن املوىل
 . رافد الغراوي دراسة وحتقيقهـ(؛  7)ق حممد بن موسى الزامي النحوي 

 .406-389 م( ص 2021 هـ، 1442) 44، العراق عجملة املصباحيف  ت نشر 
 

 كتاب امل فِهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  :القصدية وإجراءات التحليل التداويل
  2020هـ،    1442سويف: جامعة بين سويف،  بين    -نورة سيد أبو اجملد.للقرطيب منوذجاا/  

 م )دكتوراه(. 
 

دراسة لغوية يف ضوء نظرييت السياق والتامِجيم/    كتب الصحاح:  جة يف القيود غري املخرِ 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -.إبراهيم على إبراهيم

 
دًللية/   تركيبية  دراسة  الرتمذي:  جامع  يف  النبوية  السنة  يف  عبداحلميد  املشتقات  أمساء 

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -.عبدالعزيز
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يب ذر الغفاري رضوان هللا  أىل الصحايب  إله وسلم  آ كرم صلى هللا عليه و وصية النيب األ 
  2021هـ،    1442كربالء: جامعة كربالء،    -.حيدر عيدان السعدي  / تداوليةعليه: دراسة  
 م )ماجستري(. 

 
 دراسات لغوية تراثية -4
ملروايت  األ الدًليل  اللغويأثر  التفسري  يف  البيت  الساعدي  /هل  جبار  بغداد:    -.حيدر 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441اجلامعة املستنصرية، 
 

  1444،  مكتبة دجلةعميان:    -.ايسر عناد كاظم  /عات العربيةأثر سياق احلال يف فهم التوقي
 م.  2022هـ، 
 

  / هـ( يف شرحيه على الشافية والكافية  686سرتابذي )ت  اًلحرتاز اللغوي عند الرضي اإل
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441، القادسية: جامعة الديوانية -.ن دايخاحسني رمح

 
  -.مروان رشيد اخلفاجيـ(/  ه  377ت  ) يب علي الفارسي  التعليقة ألاًلحتماًلت اللغوية يف  

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442احللة: جامعة ًببل، 
 

ي أمحد الششتاو   /(: دراسة تركيبية دًلليةهـ   204)ت    يمام الشافعشعر اإل  بناء اجلملة يف 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -.عبدهللا

 
دراسة دًللية على مناذج خمتارة من األخبار األدبية    صناعة املغالطة:  يف   يأتثري الظاهر اللغو 
م   2021هـ،    1441القاهرة: جامعة القاهرة،    - .عبدهللا حممد آل سعيديف كتب الرتاث/  

 )حبث مكمل للماجستري(.
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الكوفة: جامعة    -.عباس جابر رًبط  /يف الرضي: دراسة يف الرتكيب اللغويحجازايت الشر 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الكوفة، 

 
الت ِ  واجلوهرة  الليلية  الشعرية/    لويةاخلريدة  الشواهد  من  وشرحه  اجلاربردي  يف  ما  حبل  
 ص.  216، م 2019هـ،  1440إستانبول: املكتبة اهلامشية،  -عبدالرمحن بن متعب الليلي.

 
اآل واألخطاب  املدجمةبء  التداولية  ضوء  يف  دراسة  البالغة:  هنج  يف  ًبقر  أ  /بناء  شواق 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة،  -.حمسن
 

لغوية وثقافية/   العريب والغريب: مقاربت  الرتاث  تنسيق  عة كتياب؛  جممو خطاب اجلنون يف 
،  324م،    2021هـ،    1442مراكش: مؤسسة آفاق،    -هشام فتح، احلسني آيت مبارك.

 ص.  43
 

 1441الديوانية: جامعة القادسية،    -.ثري كرمي سلهوأ  /حيائية يف خطب هنج البالغةالدًللة اإل
 م )ماجستري(. 2020هـ، 
 

الكوفة:   -.وصال عبدالواحد اخلرساين  /اللغوية دًللة السلم يف هنج البالغة يف ضوء الدراسة  
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441جامعة الكوفة، 

 
اجلاحظ عند  اللسانية  الفندي.  للكاتبة  /الرؤية  حممد  حوران،    -ألطاف  نور  دار  دمشق: 

 )أصله رسالة ماجستري(. ص. 304م،  2022هـ،  1443
 

يف ضوء نظرية احلقول الدًللية/  : دراسة لغوية  هـ(  463  ت شعر ابن زيدون األندلسي )
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -أمين الشربيين درويش.
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طنطا: جامعة   -.كلبوشحممد علي  ي: دراسة لغوية/  مام الشافعشعر اإل  يف   ةظواهر الرتكيبيال
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1442طنطا، 

 
  - ط، مزيدة ومنقحة.  -.املصطفى لغفريي  /اللغوية التـراثيةيف تبني خطـاب مقدمـات الكتب  

 م. 2022هـ،  1443املغرب: املؤلف، 
 

مصطفى  الرابع اهلجري/  دبء حىت هناية القرن  القضااي اللغوية يف كتب تراجم الشعراء واأل 
 م )ماجستري(. 2021هـ،   1442: جامعة القادسية، الديوانية -.هاتف النائلي

 
عذراء  /دراسة يف ضوء تداوليات اخلطاب  :يب حيان التوحيديالبصائر والذخائر ألكتاب 

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،   1441، القادسيةجامعة  الديوانية  -.سعيد عبد
 

عماد عبداملوىل   دراسة تداولية/  هـ(: 224ت كتاب اخلطب واملواعظ أليب عبيد القاسم )
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443الشيخ، كفر الشيخ: جامعة كفر   -درويش.

 
 / : دراسة يف احلجاج اللغوي( هـ 521ت  )كتاب رسائل يف اللغة ًلبن السيد البطليوسي 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة،  -.عمر جبار السعدون
 

الشعرية عند   املوسوي أاللغة  :  الديوانية  -. مرمي حامت فيصل  / (ـه  1087)ت    يب معتوق 
 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441، القادسيةجامعة 

 
البصرة:    -.عالء حممد كنان  /نباريوم الدليل السماعي عند ابن جين واألهاللغة يف ضوء مف
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442جامعة البصرة، 
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هـ،    1443عميان: دار صفاء،    -.رضاتة حسني صاحل  /املباحث اللغوية يف شروح الفصيح 
 م.  2022

 
سرار كالم الوصي ليحىي العلوي  أاملباحث اللغوية يف كتاب الديباج الوضي يف الكشف عن  

عليوي(/  هـ  749ت  ) حمسن  الكوفة،    -.وسن  جامعة  م    2020هـ،    1441الكوفة: 
 )ماجستري(. 

 
  -.حماسن كماش سدخانـ(/  ه  207ت  )ن للفراء  آ املباحث اللغوية يف كتاب لغات القر 

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442جامعة ًببل، احللة: 
 

الرايض:    -أمساء بنت سعد السامل.املستوى الدًليل واملعجمي عند شراح مقصورة ابن دريد/  
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444جامعة اإلمام، 

 
:  الديوانية   -.حسان داخل نعيم إ  / (ـه  965املوجه النحوي عند الشهيد الثاين العاملي )ت  

 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441، دسيةالقاجامعة 
 

النحوية   القاعدة  الكافيةيف موجهات  على  الرضي  فاحل  / شرح  :  الديوانية  -. علي حممود 
 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441، القادسيةجامعة 

 
اللغة يف معجمات األ الرابع اهلجري: دراسة يف املصطلح  وصف  القرن  لفاظ حىت هناية 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة،  -.سعد شاكر طاهرأ /سسواأل
 
 دراسات لغوية حديثة  -5

 )يشمل علم اللغة( 
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 1443عميان: دار دجلة،    -.طارق عبد عون اجلنايب  / أحباث وحتقيقات يف لسانيات العربية
  م. 2022هـ، 

 
القدمية   الفصيحة  العربية  يف  العماد  مقارنة األفعال  حتليلية  دراسة  املعاصرة:  والعربية 

هـ،    1443،  دار كنوز املعرفةعميان:    -. فايز بن سعد آل جلم  بستخدام املدوانت اللغوية/
 . م 2022

 
 1443،  ديب: مرااي للنشر  -.صاحل عبدهللا العولقي  /بعض مسائل الشذوذ يف مستوايت اللغة

 م.  2022هـ، 
 

مكة املكرمة: جامعة أم   -البندري معيض الذاييب.  /بناء اللغة الشعرية عند معيض البخيتان
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443القرى، 

 
القاهرة:    -فخر الدين قباوة.  /تطور مشكلة الفصاحة والتحليل البالغي وموسيقى الشعر

 ص. 96م،  2022هـ،  1443دار السالم، 
 

عميان:    -.حممد سامي كاظمالدرس اللغوي العريب احلديث/    متثالت تلقي اللسانيات يف 
 م.  2022هـ،  1444دار كنوز املعرفة، 

 
  - .خالد فهمي  /دراسات تطبيقية يف اللسانيات العربية واملعجمية املوسعة:  مو متدد والتخ 

 م.  2021هـ،  1443القاهرة: دار الكلمة، 
 

اللساين   الدرس  يف  واملعىن  اللفظ  السامرائي.  /احلديثثنائية  فيصل  دار    -غازي  بريوت: 
   ص. 216م،  2022هـ،  1444الكتب العلمية، 
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عنادل   /(ه  1406  ت)فغاين  اجلهود اللغوية والنحوية عند الشيخ حممد علي املدرس األ
   م )ماجستري(. 2022هـ،  1443الناصرية: جامعة ذي قار،  -.خضر مخيس

 
ل  النثري  اللغوي يف اخلطاب  الدكتور  احلجاج  الوائليألشيخ  قاسم  / محد    - . قيصر حسن 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة، 
 

 -حممد.  ح الدينالإسالم صدراسة لغوية/    اخلطاب احلجاجي يف مقاًلت نبيل عبدالفتاح:
 (.ماجستريم ) 2021هـ،  1443القاهرة: جامعة عني مشس، 

 
  / مقاربة لسانية رقمية يف مناذج خمتارة من الشعراء اليمنيني  :اخلطاب الشعري على فيسبوك

 م.  2022هـ،  1444، املؤسسة العربية للدراسات والنشر بريوت: -.عبدالعزيز الزراعي
 

للدراسات والنشر،   لندن: مركز ليفانت  -.عبداجمليد زراقط  / دراسات يف لغة القرآن الكرمي
 ؟ م 2021هـ،  1442

 
التواصل    خمترب  وجدة: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  -.2ط  -إهلام سته.دراسات لغوية/  

 ص.   296م،  2019هـ،  1440، التطبيقي
 

 1443،  ألفا للواثئققسنطينة:    -.مجع وتنسيق ومراجعة حيزية كروشدراسات لغوية معاصرة/  
 ص. 264م،  2022هـ، 

 مؤلف مجاعي. 
 

املنصورة: جامعة    -حسناء انجي شرف الدين.  /شعر أمحد شوقي يف الطفل: دراسة لغوية
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنصورة، 
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الدًللية/   واألبعاد  اللغوية  التجليات  الديين:  اخلطاب  يف  وآخرون؛  الصمت  فونتري  أمحد 
 ص.   227م،   2021هـ،    1442  تيفيناغ،دار  مراكش:    -تنسيق حممد الفرجي، هشام فتح.

جامعة القاضي عياض، املنتمني إىل خمترب   يف  ألفه خنبة من طلبة الدكتوراه بكلية اللغة العربية)
 ( اللغة والنص ًبلكلية

 
 1443دمشق: اهليئة العامة السورية للكتاب،    -.حممد عبدو فلفل  /العربية وصراع املتوازانت

 م.  2022هـ، 
 

دار كنوز    عميان:  -.سعيد جاسم الزبيدي  م/1996  –   1919:  علي جواد الطاهر لغوايً 
 م. 2022هـ،  1443، املعرفة

 
بين سويف:    -.إبراهيمأمرية أمحد    وطرق إدراكها آلياا/  العناصر األساسية للجملة الفعلية

 (. ماجستري م ) 2020هـ،  1441سويف، جامعة بين 
 

فتاوى لغوية جممعية أجاب عنها الدكتور وليد حممد عبدالباقي عضو جلنة الفتوى مبجمع 
هـ،    1443،  دار الوفاء  اإلسكندرية:  -.علي بن إبراهيم السعود  /اللغة العربية مبكة املكرمة

  م. 2022
 

 م. 2022هـ،  1444، ءدار صفا عميان:  -.كرمي حسني اخلالدي /يف اللسانيات
 

يف  قراءات  والرتمجة:  واألدب  اللسانيات  علي    يف  للدكتور  واإلبداعية  العلمية  املشاريع 
  2019،  هـ  1440،  التخصصات   اتزة: الكلية املتعددة  -حممد مساعدي.  تنسيق  القامسي/

 ص.   209م، 
 

 م 2022هـ،    1443وهبة،  القاهرة: مكتبة    -.إبراهيم صالح اهلدهديف حمراب اللغة العربية/  
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 م.  2022هـ،  1443، ديب: مرااي للنشر -.سعيد أمحد البطاطي /قضااي لغوية

 
حديثة لغوية  الدًبس.  /قضااي  يوسف  العلمية،    - صادق  الكتب  دار  هـ،   1444بريوت: 

 ص. 216م،  2022
 

القادسية،  الديوانية: جامعة    -.ماجد انصر حسني  /دبية: دراسة تداوليةكتب اجملالس األ
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441

 
اللغوية/   مرزوقالكفاايت  بن  زاكيوي  -بقيش.  عبدالرمحن  وراقة  مكتبة   : ،  إخوان  مكناس 

 ( 2سلسلة دراسات وأحباث تربوية عربية؛ ) ص. 273م،  2019هـ،  1440
 

الدار    -.يحممد الديداو   : وقفة تراثية ومقاربة ترمجية ونظرة مستقبلية/اللسان العريب املبني
 .  م  2022هـ،  1443 البيضاء: املركز الثقايف للكتاب،

 
 1442الرًبط: دار السالم،    -سفيان انول وآخرون؛ تنسيق حسن كون.لسانيات وتربية/  

 م.  2021هـ، 
 

 1442احللة: جامعة ًببل،    -.ريين عباس حسنشالنصار/  لغة الشعر عند الشاعر حسن  
 م )ماجستري(. 2021هـ، 
 

،  القادسية: جامعة  الديوانية  -.عالء حسني اجلرايوي  /اللغة الشعرية يف ديوان هادي احلمداين
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441

 



23 

 

 -.عبداحلكيم إمساعيل السرطاوي  /مدخل معاصر إىل بنوراما الثقافة اللغوية  :اللغة العربية
 م.  2022هـ،  1443، دار وائل عميان:

 
العربية علوم  يف  املنصور  علي  بن  فيصل  الدكتور  مقاًلت  للنشر، إربد  -.جمموع  ركاز   :

 م. 2022هـ،  1444
 

  م. 2022هـ،  1443، دار األايمعميان:  -.فريدة لعبيدي /حماضرات يف اللسانيات العامة
 

 م.  2022هـ،  1443اجلزائر: دار الوعي،  -.التوايت بن التوايت / مفاهيم يف علم اللسان
 

 م. 2022هـ،  1443طنطا: دار الفؤاد،  -حسام الشحات. /نظرات يف لغة القرآن 
 

،  مؤسسة دار الصادق الثقافية  احللة:  -.هامشية محيد احلمداين  /نفحات قرآنية ولغوية وأدبية
 م. 2022هـ،  1443

 
املقارن/  اللساين  البحث  ضوء  يف  تركيبية  الرواعي  مناذج  كنوز  دار  عميان:    -.عبدالصمد 

 .م 2022هـ،  1443، املعرفة
 

  1443أربيل: التفسري للطبع والنشر،    - .نوزاد حسن أمحد  /ومضات ألسنية لنصوص أدبية
 ص. 300م،  2022هـ، 

 
 رابعاا: الفلسفة والنظرايت يف اللغة العربية 

العريب  ابسيمولوجيا الرتاث  يف  اللغوي  اللسانية/  :  الدرس  والكليات  التفسريية  القوة 
 ص.   304م،  2019 هـ، 1440وجدة: املؤلف،  -عبدالقادر لقاح.
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عميان: دار كنوز    -حميي الدين حمسب.اإلدراكيات: أبعاد إبستمولوجية، وجهات تطبيقية/  
 م.   2022هـ،  1444املعرفة، 

 
  - .عبداملنعم أمحد بدران  / رفة وعالقتها بتحسني الكفاءة اللغويةاسرتاتيجيات ما وراء املع

 م.  2022هـ،  1444، دار العلم واإلمياندسوق: 
 
،  مؤسسة دار الصادق الثقافية  احللة:  -. خالد حوير مشس  /شتغاًلت يف اللسانيات التداوليةا

 م. 2022هـ،  1443
 

الكوفة:    -.زينب صادق العطوي  /دراسة يف اًلستلزام احلواري  :بالغات النساء ًلبن طيفور
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة الكوفة، 

 
العراق: دار املنت،    -.د كاصد الساعديمحم  /التصورات اللسانية عند الدكتور طه عبدالرمحن

 ص.  426م،  2022هـ،  1443
 

فاس: اجلمعية املغربية    -أبو بكر العزاوي.الدًللة املعرفية: الفضاء يف اللغة وتفضية الزمن/  
 ص. 185م،  2020هـ،  1441لتكامل العلوم، 

 
 م. 2022هـ،  1443، دار كنوز املعرفةعميان:  -.أمحد بوعود /الفلسفة على حدود اللغة

 
بريوت: دار الكتب    -رايض عثمان.  /ماغ الدالكالم و اًلتصال بني    :كات اللسان العرفانيةملَ 

   ص. 152م،  2022هـ،  1444العلمية، 
 

دار كنوز  عميان:    -.مبارك عبدهللا حنون  /من اختالف اللسانيات إىل لسانيات اًلختالف
 .م 2022هـ،  1443، املعرفة
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تونس: دار حممد    -سرور احلشيشة.  /من قضااي البؤرة يف اللسانيات: مقاربة وظيفية عرفانية
 م.  2021هـ،  1442علي احلامي للنشر، 

 
هـ،   1443،  ألفا للواثئققسنطينة:    -تقدمي جعفر اييوش.   /من قضااي اللسانيات املعرفية

 ص. 220م،  2022
 حبوث علمية أكادميية حمكمة. 

 
  - .خالد سعيد /دراسة تداولية يف متضمنات القول :ية بني اإلفراط والتفريط املناهي اللفظ

 . م 2022هـ،  1443اإلسكندرية: ليفانت للدراسات الثقافية والنشر، 
 
 2021هـ،    1442النجف: دار الصادقني، ]  -حممد اليعقويب.  / ظرية اللغة املوحدة يف امليزانن

 ص.  30هـ[، 
 

 : علم نفس اللغةخامساا
  1443،  دار نينوىدمشق:    -.حممد يونس حممد  /موت اللغة يف النظرية النفسية للسانيات

 م.  2022هـ، 
 

 : علم اًلجتماع اللغوي سادساا
  م،  2022هـ،    1443بريوت: دار الوالء،    - .الطائي  نعمة دهشاجتاهات سوسيولسانية/  

 ص. 437
 

القاهرة:   -عبدالرمحن حممد طعمة.  /يف أنثروبولوجيا اللسانيات: الذهب واخلطاب والثقافة
 ص. 232م،  2022هـ،  1443رؤية للنشر، 
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  ، دار املبادرة   عميان:   - .منال أمحد احملارمة  /جتماعية يف كتب اللغة العربيةاملعايري اللغوية واًل
 م. 2022هـ،  1444

 
 عاا: اللغة العربية والعلوم األخرىساب
 اللغة والدين: الفقه وأصوله خاصة  -1

اللساين العصر احلديث:  اجتاهات اًلشتغال  الفقه يف    دراسة حتليلية نقدية/   بعلم أصول 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1442املنوفية: جامعة املنوفية،  -.حسوبة حممد عزمي

 
العربية ألفاظ  يف  اإلسالم  اجلاهلي   :أثر  العصرين  بني  واملستعمل  املهجور  يف    دراسة 

 ص.  448م،  2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم،  -.محد عطية صابرأ /واإلسالمي
 

للتعل أساسيان  اللغة: مدخالن  وقواعد  الفقهي  الفع ال/  اًلختالف  منار.م  ط،    - عبدهللا 
 ص. 133م،  2021هـ،  1442وجدة: مكتبة قرطبة،  -مزيدة ومنقحة.

 
كفر الشيخ:   -.يونسحممد رجب  الدرس اللغوي يف كتاب البحر احمليط لإلمام الزركشي/  

 (. دكتوراهم ) 2022هـ،  1443جامعة كفر الشيخ، 
 

  - عطية.فارس حممد    أوزبكستان أمنوذجاا/   واملسلمني:دور اللغة العربية يف خدمة اإلسالم  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444الزقازيق: جامعة الزقازيق،  

 
أمحد  قضااي يف التكامل املعريف بني الدرس اللغوي والعلوم اإلسالمية بلغرب اإلسالمي/  

ترب  جامعة القاضي عياض، خممراكش:    -حممد الفرجي.أنس وكاك،  تنسيق  فونتري وآخرون؛  
 ص.   205م،  2021هـ،  1442، اللغة والنص الشرعي

 م. 2016هـ،  1437رجب  19أعمال يوم دراسي نظم يف  
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 اللغة واإلعالم – 2
عميان: دار كنوز    -إعداد وتنسيق عبدهللا علمي، عبدهللا أبو فلجة.التواصل واإلعالم العريب/  

 جـ.  3م،  2022هـ،  1444املعرفة، 
 : سؤال القيم.3: دراسات حتليلية، جـ2قضااي لغوية، جـ: 1جـ
 

بغداد: مؤسسة اثئر العصامي،   -هناء حممود اجلنايب.  /عالميسفر اللغة العربية يف اخلطاب اإل
 ص.  170م،  2022هـ،  1444

 
اإلعالمية واإلنرتنت  :الصياغة  والفضائيات  الصحف  يف  املتداولة  حسني   / اللغة  فتحي 

 م. 2022هـ،  1443، العريب للنشر القاهرة: -.عامر
 

اجلديدة: جمموعة البحث   -وتنسيق رمحة توفيق.  إعداد  /حماضرات يف لغة اخلطاب اإلعالمي
 ص.  96م،  2019، هـ 1440، وعلوم اللغة العربية يف اللسانيات 

 
 سياسةاللغة وال -3

اللغة العربية يف ترسيخ دعائم دولة األندلس:  اللغة السياسي/    أثر  حممد دراسة يف علم 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،  -.جاد الكرميكامل 

 
 األمن اللغوي  -4

وإشكاًلت قضااي  القرآن:  حضارة  ولسان  اللغوي  إشراف    /األمن  املؤلفني؛  من  جمموعة 
مركز فاطمة الفهرية لألحباث   فاس:  إربد: ركاز للنشر؛  -.وتنسيق حلسن عيا، حممد امحداي

 م.  2022هـ،  1444، والدراسات )مفاد(
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جمموعة من    / حمنة العربية واملقاومة اللغوية: أحباث يف السياسات اللغوية والتخطيط اللغوي
مركز فاطمة    فاس:  إربد: ركاز للنشر؛  -. املؤلفني؛ إشراف وتنسيق حلسن عيا، حممد امحداي

 م.  2022هـ،  1444، الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(
 
 اللغة والقانون  -5

قسنطينة:    -.راضية بن عريبة  /لغوية جنائية تطبيقية إلثبات اجلرمية  ةدراس  :بصمة الصوت
 م.  2022هـ،  1443، ألفا للواثئق

 
 القاهرة:   -محدي سلطان العدوي.  /تراثنا العريب والبناء عليهعلم اللغة القضائي: قراءة يف  

 م.  2021هـ،  1443 دار زهراء الشرق،
 

  1444،  زمحة كتاب للنشر  القاهرة:  -.مسرية عادل  /الضاد  ةاللغة العربية للقانون يف ضوء لغ
 م.  2022هـ، 

 
والتحريف التعريب  بني  والعقود  اًللتزامات  النصو جملة  الرائجة،  النسخة  املنشورة  :  ص 

 م.  2022هـ،  1443املغرب: جزيرة التكنولوجيا،  -العريب حممد مياد. /بجلريدة الرمسية
 

 الكرامة،  الرًبط:  -حممد الزاهي.  ،يونس الشاخمي  /املختصر يف اللغة واملصطلحات القانونية
 ص.   149م،  2019هـ،  1440

 
  -.حريفهنى صاحل    القانون اجلنائي املصري/املقيدات النحوية والدًللية وأثرها يف أحكام  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443الوادي اجلديد، مصر: جامعة الوادي اجلديد، 
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 اللغة واإلدارة  -6
العراق: مؤسسة دار الصادق الثقافية،    -.عباس عبد السادة/  دارية لغوايً صياغة الكتب اإل

 ص.  44م،  2022هـ،  1443
 
 اللغة العربية واللغات األخرى -7

 ( )يشمل علم اللغة املقارن
اللغة السراينية ، هدى صاحل  ستار الفتالوي  / دراسة مقارنة مع اللغة العربية  :اإلبدال يف 

 م.  2022هـ،  1444، مكتبة دجلةعميان:  -الربيعي.
 
للثقافاتإ العابرة  التداولية  اللسانيات  يف  التواصل  هادي  ذو  /شكالية  حسن   -.الفقار 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة، 
 

هبة  : دراسة دًللية يف معجم جممع اللغة الرتكية/  األلفاظ العربية يف اللغة الرتكية احلديثة
 م )ماجستري(.   2020هـ،  1441القاهرة: جامعة عني مشس،  -املستكاوي.فتحي 

 
م،   2022هـ،    1444دمشق: دار نينوى،    -.أمحد حممد قدور  /بني اللسانيات وعلوم اللغة

 ص. 164
 

الفارسية والعربية البيضاء،    -.التأثر والتأثري املتبادًلن بني  هـ،    1444بريوت: دار احملجة 
 م.  2022

نظمتها   افرتاضية  ندوة  مقاالت  متوز  جمموعة  بريوت،  لبنان،  يف  اإليرانية  الثقافية  املستشارية 
 م.  2020

 )التأثر والتأثري الثقايف واللغوي( 
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التحليل التقابلي بني اللغات العربية والرتكية والكردية على صعيدي املسند واملسند إليه/  
 م. 2022هـ،  1444إستانبول: سوجناغ،  -حممد جيجك.

 
احللة:    -.زينب كاظم فليح  /جنليزية والعربية: دراسة تقابلية اإلتداولية اًلعتداءات يف اللغتني

 م )ماجستري(. 2021هـ،   1442جامعة ًببل، 
 

حممد  : جذور لغوية مشرتكة/  أمازيغية دمنات ودارجتها والعربية الفصحى  :حدود اللغات
 م.  2022هـ،  1443، الراصد الوطين للنشر والقراءةاملغرب:  -فوال.

 
اخلاصة بحليوان يف كتاب جممع األمثال للميداين ومعجم األمثال الصينية    دًللة األلفاظ

هـ،    1443القاهرة: جامعة عني مشس،    -شياو.  ما شياو  دراسة تقابلية/  لون دوان تشنغ:
 م )حبث مكمل للدكتوراه(.  2022

 
أشرف    /معجما الوسيط ودافيد سجيف منوذجني  طرق شرح املعىن بني العربية و العربية:

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -.شعبان حامد
 

 م.2022هـ،    1444،  دار إشراقة  اجليزة:  -.طارق سليمان النعناعي  /العربية واللغات السامية
 

 - اجلليل بلقزيز.عبد  بن  حممد   /عربية  عمل اللغوايين العريب على الالتينية لتحويلها إىل لغة
 ص.  79م،   2019هـ،  1440، والوراقة الوطنية مراكش: املطبعة

 
هـ،   1444دمشق: دار الفكر،    - أمحد غسان سبانو.  /اللغة العربية وموقعها بني لغات العامل

 ص. 728م،  2022
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عبده الفياليل األنصاري؛ ترمجة  مسألة اللغات يف املغرب: حنو مقاربة مستنرية ومسؤولة/  
 ص.   128م،  2021هـ،  1442دار البيضاء: ملتقى الطرق، ال -مصطفى النحال.

 
،  ستار الفتالوي   / دراسة مقارنة مع اللغة العربية  :معجم اإلبدال اللغوي يف اللغة السراينية

 م.  2022هـ،   1444، مكتبة دجلةعميان:  -هدى صاحل الربيعي.
 

الرتكية اللغة  نـَتيو  /مفردات عربية يف  للنشر،    -. إبراهيم عباس  هـ،   1444بريوت: جداول 
 م.  2022

 
لبناء والثقافات  اللغات  متعددة  اللغات  املقاربة  متعددة  الدار    -حسن كون.  /الكفاية 

 ص.  235م،  2019 هـ، 1440، للكتاب  البيضاء: الدار العاملية
 
 اللغة والعلوم  -8

جيجل، اجلزائر:   -.دوقا  عائشة  /دراسة يف النشأة واملفهوم واملنهج   :اللسانيات الرايضية
 م.  2022هـ،  1443دار ومضة، 

 
 اللغة واألدب -9

 2019  هـ،  1440  مركز تواصل الثقافات،  :املغرب   -.كتاب مجاعي  :احتفاء بللغة العربية
 ص.  33م، 

 قصائد شعرية.
 

 اللغة والتاريخ  -10
العربية ورجاًلهتا: من القرن الثاين    واًلجتماعية من خالل املعاجم اللغويةاحلياة الثقافية  

 ص.    198م،    2019،  هـ  1440املغرب: املؤلف،    - عبداإلله الربون.اخلامس اهلجريني/    إىل
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 اللغوية: اجملامع اثمناا
.  /اجملامع اللغوية يف الوطن العريب   1443للنشر،    ضحىمؤسسة ال  بريوت :  -حممد أمحد معربيِّ

 ص. 186م،  2022هـ، 
 

  1442دمشق: اجملمع، ]  -.م  2021جممع اللغة العربية بدمشق: التقرير السنوي عن عام  
 ص. 86م[،  2022هـ، 
 

 : تعليم اللغة العربية اتسعاا
 تعليم اللغة العربية )عام( -1

 ( )يشمل التعليم اخلاص
قسنطينة: ألفا    -.حيزية كروش  /أبعاد التواصل لدى الصم البكم يف ضوء الدرس اللساين

 م. 2022هـ،  1443للواثئق، 
 

العربية/ اللغة  وتدريس  األدبية  قنديل  األجناس  لعرج  ،العريب  الشميطي.  ، املهدي   - لكبري 
 ص.   116م،  2019 هـ، 1440،  والتكوين : املركز اجلهوي ملهن الرتبية، املغرب خنيفرة

 
اللغةإ ديداكتيك  يف  حبوث  اإلقراء:  وآداهبا/    شكاليات  الطويل.العربية   الدار   -حسن 

 ص.  100م،  2019، هـ 1440، املغاربة البيضاء: جامعة املبدعني
 

  برانمج عرب اإلنرتنت لتنمية مهارات تصميم بيئة تعلم الكرتونية يف اللغة العربية للمعاقني
الفكرية/    ى لد  فكرايً  املدرسة  حفين.معلمي  شعبان  السويس:    -شادي  قناة  قناة  جامعة 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441السويس، 
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يف تنمية مهارات اللغة العربية الشفوية    ماين املمسرحة الرقميةبرانمج يف قصص الرتاث الع  
القاهرة: جامعة    -الفارسي.عبداحلافظ  رائد بن    / يف سلطنة ع مان  لدى التالميذ املكفوفني 

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1443عني مشس، 
 

 1442اليمن: غافق للدراسات والنشر،  -عبدهللا بن عبده العواضي. /تثقيف اخلطيب لغوايً 
 ص. 122م،  2021هـ، 
 

  نيفني   مدارس اللغات يف ضوء املعايري الدولية/  يالتخطيط لتطوير الكفاايت املهنية ملعلم
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442دمياط: جامعة دمياط،  -.نبيل راغب

 
العاملية لتعليم القراءة والكتابة/    تطوير منهج اللغة العربية لألميني يف  حممد  ضوء املعايري 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442بورسعيد: جامعة بورسعيد،  -.جاللأمحد 
 

بلتعاقد العربية  :التعلم  اللغة  تعليم  يف  تطبيقية  تربوية  عبدالباسط  /رؤية  هالل    - .حممود 
 م.  2022هـ،  1444، مؤسسة الوراق للنشر عميان:

 
؛ إعداد وتقدمي جمموعة ًبحثني /ثوابت نظرية ومتغريات سياقية :تعليم اللغة العربية وتعلمها

 م. 2022هـ،  1444بريوت: دار الرافدين،  -مصطفى بوعناين، بن عيسى زغبوش.
 

التعليم  :تعليمية العربية عن بعد ال  / مقارنة يف السقاًلت والرقمية وقضااي    أبو   سيدعزت 
 م. 2022هـ،  1443، دار خطوط وظاللعميان:  -.الوفا

 
اجلزائر: دار كوكب العلوم،   -كرمي بن سعيد.تعليمية اللغة العربية بني التنظريي واإلجرائي/  

 م. 2022هـ،  1444
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املغرب: دار    ؛ أملانيا  -.املهدي امللوك    /ديداكتيك اللغة العربية ومدخل القيم بلتعليم العتيق
 . م 2022هـ،  1443بصمة لصناعة الكتاب، 

 
القاهرة: دار غريب،   -.حممد السيد عباس  /األسهل يف فنون العربية  :سلسلة العربية لغتنا

 .م 2022هـ،  1443
 

كساب مدرسي اللغة العربية مبادئ نظرية التعلم املستند  فاعلية برانمج تدرييب مقرتح إل 
و إ الدماغ  األأىل  النصوص  حتليل  مهارات  تنمية  يف  طلبتهمثره  لدى  مرتضى كاظم    /دبية 

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة،  -.طعيمة
 

اللغة   تعليم  ميدانيةا   :العربيةيف   القاهرة:  -.حسن شحاتة  /سرتاتيجيات حديثة وخربات 
 م.  2022هـ،   1444للنشر،  السحاب 

 
العربية العريب  :اللغة  الرتاث  السويف  /دراسة اترخيية وصفية:  تعليمها يف  -ي.وائل صالح 

 م. 2022هـ،  1443، وكالة الصحافة العربيةمصر: 
 

العربية والتعليم   السالم  -خليل جزوليت.  /العتيق بلربطاللغة  هـ،   1440،  الرًبط: دار 
 ص. 81م،  2019

 
الدار البيضاء: املركز    -.الغايل أحرشاو  : دراسات يف اكتساب العربية وتعلمها/اللغة واملعرفية

 . م 2022هـ،  1443 الثقايف للكتاب،
 

اللغوي/   التأهيل  فريق  مقرر  مراجعة  األيويب؛  الدين  أسد  والباحثني  إعداد  األكادمييني  من 
 م.  2022هـ،  1444مكة املكرمة: دار طيبة اخلضراء،  -والعلماء.
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التكاملية العربية  اللغة  تدريس  وطرائق  دار    عميان:   - .الكبيسيمحيد  عبدالرمحن    / مناهج 
 م.  2022هـ،  1444، اإلعصار العلمي للنشر

 
كرمي بن وضعيات تدريس أنشطة اللغة العربية من خالل بيداغوجيا املقاربة بلكفاءات/  

 م. 2022هـ،  1444اجلزائر: دار كوكب العلوم،  -سعيد.
 
 املراحل الدراسية -2

 علم اللغة التطبيقي( : تعليم األطفال، يف:  يف لة اًلبتدائية املرحًلحظ: )

القراءة والكتابة لدى طالب الصف الرابع    أثر اسرتاتيجية التعلم املتمايز يف تنمية مهاريت
جنران، السعودية: جامعة جنران،    -عبدالرمحن سامل احلارثي.اًلبتدائي يف مقرر لغيت اجلميلة/  

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443
 

أثر استخدام املدخل التكاملي يف تدريس اللغة العربية على تنمية التحصيل والذكاء اللغوي  
بين سويف: جامعة بين    - وردة طارق سليمان.لدى طالبات املرحلة اإلعدادية األزهرية/  

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443، سويف
 

ي لتنمية مهارات اإلنتاج  استخدام وحدة تدريسية يف اللغة العربية قائمة على احلوار الرقم
اخلارجة،    -أمحد إبراهيم أمحد.اللغوي والتفاوض لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية األزهرية/  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443، ، كلية الرتبية جامعة الوادي اجلديدمصر: 
 

جمال القصة    قائم على املثريات الوجدانية لتنمية مهارات اإلبداع اللغوي يف   برانمج إلكرتوين
دمياط: جامعة دمياط،   -ي.سامح حممد الطلخاو   املرحلة الثانوية/  لدى الطالب املوهوبني يف 

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
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أنشطه التواصل اللغوي اإللكرتوين لتنمية مهارات اإلبداع اللغوي لدى    ىبرانمج قائم عل
دمياط: جامعة دمياط،   -.عبدالفتاح حممد عبدالفتاح الطالب املوهوبني يف املرحلة الثانوية/

 م )دكتوراه(.  2019هـ،  1440
 

العربية   التحدث واإللقاء بللغة  لتنمية مهارات  اللغوية  األنشطة  قائم على  لدى  برانمج 
ع مان/ بسلطنة  التاسع  الصف  بن محد    طالب  بنها،    -العجمي.عبدالعزيز  جامعة  بنها: 

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442
 

اللغو  اإلنتاج  مهارات  بعض  لتنمية  التناصية  القراءة  قائم على  لدى    ياإلبداع  يبرانمج 
 1443اط، دمياط: جامعة دمي -صفاء حممد عبدالرؤوف. /طالب املرحلة الثانوية األزهرية

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2021هـ، 
 

تصميم وحدات تعليمية ضمن مادة اللغة العربية لتدريس فنون اخلطابة للمرحلة املتوسطة 
هـ،  1442احللة: جامعة ًببل،  -.م البنني عقيل املعموريأ /على وفق مبادئ التعلم البنائي

 م )ماجستري(. 2021
 

الواقع املعزز واألسلوب املعريف لتنمية نواتج    املشهد البصري يف التفاعل بني كثافة تفاصيل  
القاهرة:   -أبو محرة.شعبان    يعل   التعلم مبادة اللغة العربية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية/

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443جامعة عني مشس، 
 

 /ول املواصفاتسئلة مادة اللغة العربية للصف السادس العلمي يف ضوء معيار جدأتقومي  
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441احللة: جامعة ًببل،  -.واثق عادي احلسيين 

 
اإل الرابع  للصف  العربية  اللغة  الذايتتقومي كتاب  التعليم  مبادئ  محزة    /عدادي يف ضوء 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442احللة: جامعة ًببل،  -.جساب معارج
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وعالقته الشفهي  اللغوي  األداء  اإلعدادية   تنمية  املرحلة  تالميذ  لدى  الذات  بتحقيق 

طنطا: جامعة    -ر.قرقسهري خضر    /بستخدام مدخل اخلربة اللغوية يف تعليم اللغة العربية
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442طنطا، 

 
ملي والتحصيل الدراسي لدى طلبة املرحلة املتوسطة  أالتنور اللغوي وعالقته بلتفكري الت

مادة   العربيةيف  عواد  /اللغة  عبد  ًببل،    -.حيدر  جامعة  م   2021هـ،    1442احللة: 
 )ماجستري(. 

 
تدريس مكوانت وسيميائي يف  لساين  منهج  اللغة   رسم  يف  "األساسي  املدرسي  الكتاب 

 1440، : األنوار الذهبية، املغرب خريبكة -بوشرى الساري.ا/ العربية": السنة الثالثة منوذجا 
 ص. 268م،  2019هـ، 

 
فاعلية استخدام منوذج أبعاد التعلم ملارزانو لتدريس النحو العريب يف تنمية بعض مهارات  

 -.جهاد حامت عبدالرازقاألداء اللغوي والتفكري الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي/  
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا، 

 
معلمي   ىمعايري جودة التعليم يف تنمية املهـارات املهنية لـدفاعلية برانمج تدرييب قائم على  

املتوسطـة/ بملرحلـة  العربيـة  عبدالرمحن    اللغة  جامعة كفر   -.الرشيديأشواق  الشيخ:  كفر 
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443، الشيخ

 
رانيا أمحد    /يزهر التعليم األ  عدادية يف حمتوى كتب اللغة العربية بملرحلة اإل  القيم الرتبوية يف 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -بدر.
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اللغة    يف   يبداع اللغو مهارات اإل  ةلتنمي  ة مقرتح على ضوء النظرية البنائي  يمنوذج تدريس 
 1441دمياط: جامعة دمياط،    -ي.نصار سامه األأ  هاين  /العربية لطالب املرحلة الثانوي

 )دكتوراه(. م  2020هـ، 
 

لتنمية   األدبية  النصوص  تدريس  يف  التداولية  النظرية  على  قائم  مقرتح  تدريسي  منوذج 
 مهارات التواصل اللغوي اإلبداعي والتنور اللغوي لدى طالب الصف األول الثانوي/ 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443سوهاج: جامعة سوهاج،  -مها أبو احلسن عبدالوهاب.
 

 ة اجلامعي املرحلة -3
اللغوي ثر برانمج تعليمي مقرتح قائم على املنحى التواصلي يف حتسني مهارات األأ داء 

علي غازي مهدي  األساسية/  والتفكري التخيلي لدى طلبة قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة،  -.الفياض

 
بجلامعات   امللتحقني  للطالب  الالزمة  املتقدمة  اللغوية  املهارات  لتنمية  إلكرتوين  برانمج 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443طنطا: جامعة طنطا،  -.املسماريعبدالعزيز علي  /الليبية
 

الذ  الناقد وفاعلية  والتفكري  القرائي  لدى  الفهم  اللغوي  اإلبداعية كمنبئات بإلبداع  ات 
الرتبية سعيد  ا  /طالب كلية  السادات:    -.احلفناويبتسام  السادات، مدينة  مدينة  جامعة 

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443
 

العربية ملتطلب اجلامعة السعدي  /اللغة  الدين  دمشق:  -.عبدالقادر عبدالرمحن  ، دار سعد 
 م. 2022هـ،  1444
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 طرق ومناهج البحث اللغوي : عاشراا
م،    2022هـ،   1443،  ألفا للواثئققسنطينة:    -.شهرزاد بنايندراسات يف املنهجية واللغة/  

 ص. 220
 حبوث علمية أكادميية حمكمة. 

 
إشراف وتنسيق ايسر أغا،    /قضااي يف املنهج وتساؤًلت حول املنجز  :يف اللسانيات العربية
 ص.   725م،  2022هـ،  1443، ألفا للواثئققسنطينة:  -عبدالوهاب حجازي.

 
البصرة: دار    -.سعيد الغامنيترمجها وقدم هلا    /مقاًلت يف منهجية علم اللغة  : اللغة علماا 

 ص.  96، م 2022هـ،  1443ومكتبة شهراير، 
 

الرًبط:    -عيسى عسو أزاييط.بن    /مناهج البحث يف العلوم اللسانية: مناذج ورؤى مستقبلية
 .ص 167 م، 2021، هـ 1442، دار األمان

 
 عشر: معاجلة البياانت اللغوية  حادي

إلسالمية  ا  الرًبط: املنظمة    -بن عثمان التوجيري.  عبدالعزيزاللغة العربية يف العصر الرقمي/  
 ص.   92م،  2019، هـ 1440(، إسيسكو)والثقافة  للرتبية والعلوم

 
 العربيةعشر: اتريخ اللغة  اثين

 ؟ م2022هـ،  1443 ؟، -.مجال اقرورو  /أثر النقل على لغة العرب وفكرها قدمياا وحديثاا 
 
اجليزة:    -.حترير وتقدمي خريي دومة  /قضااي اًلنتقال والتحول  :عربية يف القرن التاسع عشرال

 م. 2021هـ،  1443دار الرىب للنشر، 
 م.  2019اهرة، مارس مؤمتر قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة الق
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 1444القاهرة: دار الكلمة،    -.خالد فهمي  /دراسات لسانية أندلسية:  قمر على احلمراء
 م.  2022هـ، 
 

 دفع شبهات ومطاعن عن اللغة العربية عشر:  اثلث
بدالرمحن  ع؛ اعتىن به ميان  عبدالرمحن رأفت الباشا   /العدوان على العربية عدوان على اإلسالم

 م. 2022هـ،  1443إستانبول: دار األصول العلمية،  -ط، مزيدة ومنقحة. -ًبشا.
 

وخدوشها اللغة  جراح  األسري:  املغريب،  -بوسريف.  صالح  /اللسان  الفكر  حلقة   فاس: 
 ص.  105م،  2019 هـ، 1440

 
 الباب الثاين 

 الكتابة واألصوات
 

 : الكتابة أوًلا 
لتنمية   اللغوي  قائم على احلجاج  املرحلة  برانمج  اإلقناعية لدى طالب  الكتابة  مهارات 

األزهرية/ شاهني  الثانوية  عاطف  دمياط،    -.أمحد  جامعة  م    2020هـ،    1441دمياط: 
 )دكتوراه(. 

 
 1444،  مكتبة دجلةعميان:    -الفياض.أمحد لفتة    / اتريخ الكتابة يف حضارة بالد الرافدين

 م.  2022هـ، 
 

 م  2022هـ،  1443، جروس برس  طرابلس الشام: -.يعقوب بديع إميل  /التدقيق اللغوي
 كتاب يساعد على اإلنشاء الصحيح وعلى تصحيح النصوص. 
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 - .عصام كاظم الغالب  / ثرها يف شواذ القراءاتأين و آ ظواهر الكتابة العربية يف الرسم القر 
 م. 2022هـ،  1444، دار صفاء عميان:

 
البصائرإستانبول:    -.محدي خبيت عمران حممد  /نشأهتا وتطورها  :الكتابة العربية  مؤسسة 

 م. 2022هـ،  1444للدراسات والنشر، 
 

 م؟  2022هـ،  1443؟،  -.هاشم شيت علي /مقدمة يف اتريخ الكتابة العربية
 

 : اإلمالءاثنياا
عدن: دار الوفاق،    -.محيد بن قايد العتميإحتاف النبالء بشرح قواعد يف اإلمالء للعثيمني/  

 م. 2022هـ،  1444
 

 ص.  209، أمحد عبدالعزيز أبو السعود /كاتب العربية لتعلم الكتابة واإلمالءأساس  
 م.  2022هـ،  21/11/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 ص.  94عصام الدين بن إبراهيم النقيلي، البداية يف اإلمالء والرتقيم/ 

 م.  2022هـ،  21/10/1443يف شبكة األلوكة بتاريخ  ت نشر 
 

الصويت واإلدراك السمعي يف حتسني كتابة الظواهر اللغوية    يبرانمج تدرييب مبىن على الوع
 - .يإبراهيم فرغل   يفرغل صعوبت الكتابة اإلمالئية بملرحلة اًلبتدائية/    يلدى التالميذ ذو 

 ستري(.م )ماج  2020هـ،  1442أسيوط: جامعة أسيوط، 
 

برانمج يف تعليم اإلمالء بستخدام الوسائط املتعددة لالستيعاب املفاهيمي وتنمية األداء  
 1443املنيا: جامعة املنيا،    -إسراء حممد بكر.اإلمالئي لتالميذ الصف اخلامس اًلبتدائي/  

 م )ماجستري(. 2022هـ، 
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 حبيب بن عبدالفتاح اليورًبوي. حتفة الصحابة بنظم قواعد اإلمالء والكتابة/ 

 هـ(. 1444)نسخة إلكرتونية رأيتها يف حمرم 
   

 ؛ هـ(  838اين )ت  جاجلر بن الشريف  حممد بن علي    / رسالة يف بيان مهزة القطع والوصل
 . جنالء محيد جميد 

 .206-179م( ص 2021 هـ، 1442) 43، العراق عجملة املصباحنشرت يف 
 

املرحلة   تالميذ  لدى  الشائعة  اإلمالئية  األخطاء  عالج  يف  املهام  حتليل  مدخل  فاعلية 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -مها أمحد بكر.  /ًلبتدائيةا

 
اللغة العربية    الكتابية الشائعة يف   خطاءج األال فاعلية املدخل التكاملي يف تشخيص وع

طنطا: جامعة    -.غيثمسية غاندي    وىل من املرحلة اًلبتدائية/لدى تالميذ الصفوف األ 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441طنطا، 

 
 ص.  12، مرسي حممود حممد /القواعد املقننة يف رسم األلف اللينة

 )منظومة(
 م. 2022هـ،  12/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 : اخلط العريب اثلثاا

 1244  )ت   ي وصل ملاالسعدي  بن حيىي  حها صاحل  ر نظمها وش  /علم رســم اخلط  يف أرجوزة  
   . انجي هالل ،زهري غــازي زاهد ـ(؛ حتقيقه

- 95م، ص    2020ـ،  ه  1441،  خطوطــات حتقيق امل  يفآفاق  نشره احملقق األول يف كتابه  
143 . 
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دار خطوط  عميان:    -.ل سعيدآشاكر حسن    /األصول احلضارية واجلمالية للخط العريب
 م. 2022هـ،  1443، وظالل

 
عصر املماليك اجلراكسة يف    سالمية يف تطور كتابت خط الثلث على التحف املعدنية اإل

املنصورة: جامعة   -.جاب هللاأمساء حممد  سالمي بلقاهرة/  ضوء جمموعة متحف الفن اإل
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442املنصورة، 

 
هـ،    1444،  دار البريويت  دمشق:  -.ايسني أسامة كيالين  /ام الرفعة يف إجادة خط الرقعةمت

 . م 2022
 

]العراق[:   -. كفاح مجعة حافظ  /التنوع الشكلي للخطوط املبكرة يف املصحف الشريف
 ص. 114م،  2020هـ،  1441دار الفتح، 

 
 م.  2022هـ،  1443، دار احلكمة لندن: -. هبنام أكزير  /اخلط العريب

 
وتطوره نشأته  العريب:  إمساعيل.  /اخلط  الدين  حسام  العربية،    -حممد  اآلفاق  دار  القاهرة: 

 م. 2022هـ،  1443
 

التعليق يف  الفارسية احملفوظة يف   دراسة خلط  الكتب    ضوء جمموعة من املخطوطات  دار 
فنية/  املصرية القاهرة،    - .منهال غريب عثمان: دراسة آاثرية  هـ،   1443القاهرة: جامعة 
 م )ماجستري(. 2022

 
انصر بن عبدالعزيز امليمون؛ اعتىن بتصميمها  : اخلط الفارسي/  فن التحقيق يف خط التعليق

سوياد. بن  سلمة  بن  عبدهللا  ونشرها  املؤلف،    - وإخراجها  م،   2022هـ،    1444الرايض: 
 .ص58
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: شرح مفصل جلميع احلروف خبط احملتاج إىل رمحة ربه  اهلندسة الروحانية يف خط الثلث

 ص.   56م،  2021هـ،  1442أربيل: التفسري للطبع والنشر،  -.فندي أكارزان 
 

 : األصواترابعاا
  - ماجدة علي العنكوشي.  / آراء الفراء الصوتية والصرفية يف كتاب اتج العروس للزبيدي

 م. 2022هـ،  1444، دار صفاء عميان:
)وعنوان الكتاب أخذته من   م.  2018هـ،   1439جامعة الكوفة،  -األصل: رسالة دكتوراه 

 الرسالة( 
 

وتراكيبها/   العربية  مفردات  احلركي يف  السيد.اإلتباع  اإلسكندرية: جامعة    - عمرو خلف 
 حبث مكمل للماجستري(. م ) 2020هـ،   1441اإلسكندرية، 

 
الكوفة: جامعة الكوفة،    -.منيأقاسم علي    / البحث الصويت عند احلسن بن حممد النيسابوري

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441
 

الصيمري عند  الصويت  القدامى   البحث  دراسات  ضوء  يف  والتذكرة  التبصرة  يف كتابه 
 م )ماجستري(.   2020هـ،    1441: جامعة الكوفة،  الكوفة  -.مرتضى هادي عطيه  /واحملدثني

 
املبكرةإبرانمج   للطفولة  الرتبية  لطالبات كليات  اللغة  أصوات  لتدريس  مقرتح    / لكرتوين 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنصورة: جامعة املنصورة،  -أروى أمحد عباس.
 

:  كربالء  -.عدانن حمسن سلطان  /ثنيترجيح املصطلح الصويت عند اللغويني العرب احملدَ 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442، كربالءجامعة  
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والضوابط/   الصور  للتعريب:  املصاحبة  الصوتية  القرشي.التغريات  جاسم  مكة    -زينب 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
غفران محد   /دراسة صوتية وصرفية  :اجلمع بني العوض واملعوض منه بني النظام واًلستعمال

 م.  2022هـ،  1443عميان: دار صفاء،  -.شالكة، شكران محد شالكة
 

صوتية  دراسة  اهلجري:  الثامن  القرن  هناية  حىت  الشافية  شروح  يف  مجعة    /اخلفة  سامل 
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441، القادسية: جامعة الديوانية -.الداودي

 
احلديثة العربية  اللسانيات  الصويت يف  دار كنوز    عميان:  -.عالء حسن مشكور  /اخلالف 

 م. 2022هـ،  1443، املعرفة
 

اللغة: دراسة مقارنةالدرس الصويت يف األ التجويد وعلماء  صبا فريد    /ندلس بني علماء 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442احللة: جامعة ًببل،  -.برتو
 

واإلنشاد: اإلنشاء  بني  الصويف  دًللية/  الشعر  صوتية  حسن  دراسة   -.مجعة  حممد 
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، 

 
قسنطينة:    -.فضيلة مسعوديإشراف    /الصوت اللغوي بني الرتاث والتكنولوجيا واإلعجاز

 م.  2022هـ،  1443، ألفا للواثئق
 دراسات علمية أكادميية حمكمة. 

 
،  مجعية املعارف اإلسالمية الثقافية  بريوت:  -.مركز املعارف  /علم الصوت واملهارات الصوتية

 م. 2022هـ،  1444
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دار كنوز  عميان:    -.علي خليف حسني  املعجمية الصوتية: دراسة يف اًلصطالح واملنهج/
 .م 2022هـ،  1443، املعرفة

 
الكوفة:    -.فاطمة حممد علي حسني   /النسق الصويت بني العربية والفارسية: دراسة تقابلية 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة الكوفة، 
 

 األصوات يف القرآن الكرمي خامساا: 
للهجرة السابع  القرن  يف  الشاطبية  شروح  يف  الصويت  عزيز.  /التعليل  عبداحلميد    - عزيز 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444تكريت: جامعة تكريت، 
 

التعليل الصويت لظاهرة اإلعالل يف ضوء علم اللغة احلديث: مناذج تطبيقية من القرآن 
 (. ماجستريم. )  2021هـ،    1442بورسعيد: جامعة بورسعيد،    -.عطعوط أمرية صاحل  الكرمي/  

 
  / مقاربة خمربية  : متثالت التداخل الصويت يف القراءات القرآنية يف ضوء اللسانيات احلاسوبية

 م.  2022هـ،  1443، ألفا للواثئققسنطينة:  -.حيزية كروش
 

يف ضوء علم اللغة   هـ(   616  الظواهر الصوتية يف كتاب التبيان أليب البقاء العكربي )ت
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا،   -.حسنيحسني سيد   /احلديث

 
العربية  القاهرة:  -.حممد شعري  /القرآن الكرمي  الفنولوجيا وعالقتها بلنظم يف  ،  دار اآلفاق 

 م. 2022هـ،  1443
 

  - ، عطية يوسف.سعد عبدالغفار  /يف فلسفة األداء الصويت يف القرآن الكرمي للمتعلمني
مالرًبط والثقافةنظمة  :  والعلوم  للرتبية  اإلسالمي  )سلسلة    2022هـ،    1443،  العامل  م 

 (. 9الدراسات التخصصية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ 



47 

 

 
 /أتسيسات منهجية واستدركات مفهومية واصطالحية  :مسائل النرب يف أداء القرآن الكرمي 

 ص. 310م،  2022ـ، ه 1443، ألفا للواثئققسنطينة:  -مصطفى مسريدي.
 
الكرمي:م القرآن  جتويد  يف  األداء  حاسوبية  ستوايت  صوتية  محزة.  /دراسة  مجال    - أمساء 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة عني مشس، 
 

صوره ورؤاه وقضاايه ومسائله اخلالفية يف ضوء دراسة نقدية لنظرية    :ن الكرميآ القر   النرب يف 
 م.  2022هـ،   1443، دار اآلفاق العربية القاهرة: -.أمحد زين الدين حممد /امليزان النربي 

 
 سادساا: اهلجاء والنطق

هـ(؛ حتقيق    223أليب سليمان داود بن هارون العدوي املقرئ )ت    /اهلجاء والعلم بخلط
 م.  2022هـ،  1444الكويت: دار لطائف للنشر،  -سن العبيدي.بديعة ح

 
 الباب الثالث 

 األلفاظ واًلشتقاقات 

 

: األلفاظ )عام(   أوًلا

 الكتب القدمية -1

  340أليب القاسم عبدالرمحن بن إسحاق الزجَّاج )ت  اشتقاق أمساء هللا عزَّ وجلَّ وصفاته/  
بريوت: مؤسسة الضحى للنشر؛ كركوك: مكتبة أمري،    -هـ(؛ حتقيق هادي أمحد الشُّجريي.

 م. 2022هـ،  1443
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شتقاق أمساء نطق هبا القرآن وجاءت هبا ااملسمى مبعرفة    ،شتقاق األمساء وأتويل األمثالا
يب بكر حممد بن عبدهللا بن عبدالعزيز السجستاين  أل  /تعملةالسنة واألخبار وأتويل ألفاظ مس 

  هـ،   1444عميان: دار ورد األردنية،    -حتقيق حممد جملي رًببعة. هـ(؛    450الكاتب )ت بعد  
 م.  2022

 
 احلديثةوالدراسات الكتب  -2

اململوكي العصر  القطر   / ألفاظ احلضارة يف  هـ،   1443،  دار احلكمة  ؟:  -ي.سحر حممد 
 م.  2022

 
هـ(؛ حتقيق    1393حممد أسعد العبه جي )ت    / رسالة يف تقسيم ضابط ألقسام فن الوضع

 حممد علي عطا.
 م(. 2022هـ،  1443ذو احلجة  -)شوال  6-4نشرت يف جملة العرب ًبلرايض ع

 
 م. 2022 هـ،1444عميان: دار ورد األردنية،  -.مسري العبيدي /فروق لغوية الفرق بني

 
 1443دمشق: دار الفكر الفلسفي،    -عزت السيد أمحد.   / اًلشتقاقية يف اللغة العربيةكمال  

 م.  2021هـ، 
 

العربية اللغة  يف  اجلهاد  اترخيية  :لفظ  وصفية  عباس  /دراسة  السيد  دار    -.حممد  القاهرة: 
 .م 2022هـ،  1443غريب، 

 
تركي بن ماطر  نزع لثام األعرابية: حبث يف حترير معىن األعراب يف اللغة واألدب والشرع/  

 م. 2022هـ،  1444السعودية: املؤلف،  -الغنامي.
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 األلفاظ يف القرآن والتفاسري -3
األ القر اختيار  النظم  يف  دًلليةآ لفاظ  دراسة  العبادي  /ين:  النب  عبد  البصرة:    -.عبداحلي 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442جامعة البصرة، 
 

الكوفة: جامعة    -.براهيم عباس كرميإ  /ة: دراسة دًلليةينآ يف القراءات القر   ياًلستبدال اللفظ
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الكوفة، 

 
  1396)ت    حممد بن سيدي حممد اجلكين احلاجي  /إفادة األريب من لغة القرآن بلغريب

اإلمام  هـ(؛ بن  الطالب زيدان  وتعليق  للثقافة واإلعالم،    -.شرح  الندى  البيضاء: قطر  الدار 
 م. 2022هـ،  1444

)ت    غريب القرآن للشيخ حممد احلسن )بيدر( بن اإلمام اجلكين احلاجيلكتاب  وهو نظم  
 هـ(.  1372
  

ريهام  عجمية صرفية دًللية/  : دراسة ماأللفاظ الدالة على األرض والكون يف القرآن الكرمي
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -حممد البسيوين.

 
  -.عالء عويد اخلفاجي  / ن الكرمي: دراسة دًلليةآ لفاظ الدالة على البناء واهلدم يف القر األ

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة، 
 

بين    -.حممد عجمي محاد  /دراسة دًللية معجمية :واًلعتبار يف القرآن الكرميألفاظ النظر  
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443سويف: جامعة بين سويف، 

 
البحث الدًليل يف تفسري مقتنيات الدرر وملتقطات الثمر للسيد مري علي احلائري )ت  

األ  / هـ(  1353 طارش  جامعة كربالء،    -.سديكاظم  م    2021  هـ،  1442كربالء: 
 (. ماجستري)
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األ واحمليط األدًلًلت  احملكم  القرآنية يف  دراسة    هـ(:  458عظم ًلبن سيده )ت  لفاظ 

طنطا: جامعة طنطا،    -يب الفتوح.أحممد حممود    / حتليلية يف ضوء الدرس اللغوي احلديث
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443

 
كفر   -.مرسي  عايدة طلحة  /دراسة دًللية  القلب واأللفاظ املتعلقة به يف القرآن الكرمي:

 م )حبث مكمل للدكتوراه(.  2022هـ،  1443الشيخ: جامعة كفر الشيخ، 
 

حمـمد حمـمد    /بني الدًللة املعجمية والسياقية  ما خالف ظاهر  لفظِه معناه  يف القرآن الكرمي
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -.يوسف

 
بريزيت، فلسطني:    -نوال طارق مناصرة.  / )ذ ك ر( يف القرآن الكرمي: دراسة دًللية  مادة

 )حبث مكمل للماجستري(. ص. 194، م 2020هـ،  1441جامعة بريزيت، 
 )مادة ذكر(

 
حممد أمحد  بن سليمان والراغب األصفهاين/    حمددات الدًللة يف اللفظ القرآين بني مقاتل

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442امعة قناة السويس،  قناة السويس: ج -.عبداملقصود
 

احللة: جامعة   -.سالم جابر اجلبوري   /ن الكرمي: دراسة حتليلية آ لفاظ العناد يف القر أمعاين  
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442ًببل، 

 
الرايض: جامعة    -حنان بنت حممد املفلح.  /مفردة "مثل": صيغها ودًلًلهتا يف القرآن الكرمي

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443اإلمام، 
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 املصطلحات ومعانيها  -4
  2014جبريدة األهرام اليومي يف الفرتة من  يف اللغة العربية املعاصرة    التعابري اًلصطالحية

بين سويف: جامعة بين سويف،    -صفوت مصطفى عيسى.  مجع ودراسة/  : م  2018حىت  
 (. دكتوراه) م 2021هـ،  1442

 
هـ(؛ حتقيق حممود   1274حممد بن عمر التونسي )ت  الشذور الذهبية يف األلفاظ الطبية/  

 1444القاهرة: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مركز حتقيق الرتاث العريب،    - مهدي بدوي.
 جـ؟ م، 2022هـ، 

 )املصطلحات الطبية(
 

أو قاموس املعاين واًلصطالحات العلمية للشيخ    ،قاموس اصطالحات ابن تيميه رمحه هللا
 . م2022هـ،  1444للنشر،  دار ركاز إربد: -.محازة حممد الطاهر / احلراين ابن تيمية

 
 دًللة األلفاظ -5

 )متوسع يف موضوعاهتا( 
عبدهللا عبداجمللي   /دراسة حتليلية  هـ(:  1225اًلشتقاق الدًليل يف تفسري املظهري )ت  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443طنطا: جامعة طنطا،  -.زهرة
 
مري  ندى عبد األ  /ئمة عليهم السالم: دراسة دًلليةخالق يف كتاب مكاتيب األلفاظ األأ

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442كربالء: جامعة كربالء،   -.الصايف
 
نظرية احلقول  (: دراسة يف ضوء  هـ  518  مثال امليداين )تأماكن والبقاع يف  لفاظ األأ

مزهر  /الدًللية زيد  عبد  القادسية،  الديوانية  -.عماد  جامعة  م    2021هـ،    1442: 
 )ماجستري(. 
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دراسة معجمية دًللية: شعر حممد بن عبدالوهاب الفيحاين   :ألفاظ البحر وما يرتبط به
قطر،    -الفيحاينعلي  مرمي  ا/  منوذجا  جامعة  )  2022هـ،    1443الدوحة:  مكمل م  حبث 

 ري(.ماجستلل 
 
الكوفة: جامعة  -.ستار جبار احلسيين / لفاظ السياسية يف شعر اجلواهري: دراسة دًلليةاأل

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441الكوفة، 
 

امليايل  /عرجي: دراسة دًلليةاًلنزايح يف ديوان مهدي راضي األ كربالء:    -.ليث صبيح 
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441جامعة كربالء، 

 
ت  )الرتاكم الدًليل يف هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة للشيخ حممد بقر احملمودي  

م    2021هـ،    1442: جامعة القادسية،  الديوانية   -.حامد عبد الرضا جبار (/  هـ  1427
 )ماجستري(. 

 
عالء  ـ(/ ه 1205)ت اخلالف يف صورة املفردة ودًللتها يف معجم اتج العروس للزبيدي  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442: جامعة القادسية، الديوانية -.محيد حممد
 

  / العالقة ما بني اللفظ والقصد وأثرها يف بيان دًللة املعىن عند القاضي عبداجلبار املعتزيل
 ص. 163م،  2018هـ،  1439]العراق[: دار الفتح،  - .ليلى عباس مخيس

 
 م. 2022هـ،  1444، مكتبة الفالح الكويت؟: -.حممود رجاء نوافلة /علم الدًللة

 
دًللية معجمية  دراسة  املعاصرة:  العربية  يف  اللفظية  البلوي.  /املتالزمات  فرح    -عواطف 

 . م 2022هـ،  1443، دار كنوز املعرفةعميان: 
 م.  2021هـ،   1442جامعة أم القرى،   -األصل: رسالة دكتوراه 
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 األخطاء اللغوية )اللحن(  -6

 -إسراء بنت طارق عبداحلق.الت التجارية مبكة املكرمة: دراسة لغوية/  أخطاء ًلفتات احمل
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 

 
: دار  جدة  -رائد بن فؤاد ًبجوري. األخطاء اللغوية لدى خطباء املساجد وسبل معاجلتها/  

 م.  2022هـ،  1444مستقبل الكتاب للنشر، 
 

املركبةاألخطاء   وعالجها:  اللغوية  وتشخيصها  وأنواعها  فارس.  /ماهيتها  أمحد   - حممد 
 ص. 440م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
الدًللة وخطورة  النطق  احنراف  بني  املؤذنني  وأغالط  العدوي.  /األذان  سلطان   -محدي 

 م. 2022هـ،  1443  دار زهراء الشرق، القاهرة:
 

مجعها  :  مباحث لغوية من وحي جمالسة علماء كبار:  بني الصحيح والفصيح األغالط اللغوية  
 ص. 135هـ،  25/8/1442 – 24/7/1437من  عبدالعزيز بن سعد الدغيثر

 م.  2022هـ،  13/10/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

الكتابة لدى  لتنمية استخدام القواعد النحوية يف    برانمج قائم على مدخل حتليل األخطاء
هـ،   1442القاهرة: جامعة عني مشس،    -شيماء رجب عفيفي.  تالميذ املرحلة اإلعدادية/ 

 م )ماجستري(. 2020
 

: ما تلحن فيه العامة/   مجع وتوثيق ودراسة    هـ(؛  207أليب زكراي حيىي بن زايد الفرياء )ت  البهي 
م )حبث مكمل لرسالة    2022هـ،    1444دايىل: جامعة دايىل،    -تبارك مظفر حسني.الباحثة  

 املاجستري(. 
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 ص. 34أيوب أضواو، جتريد البيانني لتقومي اللسانني/ 

 م. 2022هـ،  19/4/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
اللسان والقلم، فإن   :واملراد ًبللسانني  تقي الدين اهلاليل.لتلخيص لكتاب: تقومي اللسانني،  
 .العرب تقول: القلم أحد اللسانني

 
دايىل: جامعة    -.جاسم حممد كاظم  [/هـ  1432ت  ]  صبحي البص امالتصحيح اللغوي عند  

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444دايىل، 
 

البنان  اللغوي  :تقومي  التصحيح  توكال  /كتاب يف  املخيين.خالد  فاطمة  مكتبة    القاهرة:  -، 
 م. 2022هـ،  1443، اآلداب 

 
دمشق: دار القلم،   -مروان البواب، إمساعيل مروَّة.دليل األخطاء الشائعة يف الكتابة والنطق/  

 م. 2022هـ،  1444
 

األلسنة وتقومي  العربية  املؤلف،    -املسئول.  عبدالعلي  /اللغة  م،    2019،  هـ  1440سال: 
 ص. 150

ًبلفهم واإلفهام، والتواصل والتوصيل، وعالقتها ًبلعامية واللغات األخرى، وضرب    ة العربيةصل )
 ( أمثلة من األخطاء الشائعة اليت كثر دوراهنا على األلسنة

 
طنطا: جامعة طنطا،    -.ماريةهند مجال    : دراسة معجمية دًللية/زدي املالحن ًلبن دريد األ

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442
 

اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،   -إسراء ممدوح خليل. /ني النظرية والتطبيقالنقد اللغوي ب 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442
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 الرابع الباب 

 املعاجم
 

: علم املعاجم ونقدها  أوًلا
أمين    /الصغَّاين والفريوزابدي على الصحاح للجوهري: عرض ودراسة مقارنة  استدراكات
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443الفيوم: جامعة الفيوم،  -خمتار مجعة.

 
والتطوير:  النقل  العريب بني  لغوية حاسوبية/  اإلنتاج املعجمي    -سامل.حبيبة حممد    دراسة 

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444القاهرة: جامعة عني مشس، 

 
 1444دايىل، العراق: جامعة دايىل،    -عالء حممود شهاب. التطور الدًليل يف معجم الرائد/  

 م )ماجستري(.  2022هـ، 
 

 م. 2022هـ،  1444للنشر، متوز  دمشق: -.إحسان فؤاد عباس /التقاطات معجمية
 

بين سويف:    -مىن عبداللطيف حممد.  / املدخل املعجمي بني اتج العروس واملعجم الكبري 
 (. حبث مكمل للماجستريم ) 2021هـ،  1442جامعة بين سويف، 

 
هـ،   1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -قمر شعبان الندوي.  /مرتضى الزبيدي معجمياا 

 ص. 224م،  2022
 

القاهرة:   -ربيع حممد حفين.املعاجم العربية من النسخ الورقية إىل اإلصدارات اإللكرتونية/  
 م.  2022هـ،  1444دار املقاصد، 
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  1444بريوت: دار اللؤلؤة،    -عبدهللا بن حممد احلَوايل الشُّمراين.  /معاجم العربية وما يلحق هبا

 ص. 872م،  2022هـ، 
 أول ثبت يعىن ًبملصادر اللغوية العامة واملتخصصة مع تصنيفها والتعريف هبا ومبؤلفيها ونقدها. 

 
القاهرة:   -.خالد فهمي  /معاجم املصطلحيات يف تراث العربية مدخل لالستثمار املعاصر

 م.  2022هـ،  1444الكلمة، دار 
 

العريب جديدة  :املعجم  حتليلية  الفهري  /مناذج  الفاسي  األمان،    -.عبدالقادر  دار  الرًبط: 
 م. 2021هـ،  1442

 هـ(  1406)صدرت طبعته األوىل عام 
 

:  كربالء  -.وفاء حمسن الزايدي  /محد مطلوب: دراسة وصفيةأاملعجمية اللغوية عند الدكتور  
  م )ماجستري(. 2021هـ،  1442، كربالءجامعة  

 
 عريب( -ا: املعاجم األحادية اللغة )عريب نيا اث

املدرس آفاق  وترتيب    /يقاموس  وإعداد  السيدمجع  يعقوب  اآلفاق    القاهرة:  -.وجيه  دار 
 م. 2022هـ،  1443، العربية

 لطالب املرحلة االبتدائية واملتوسطة والثانوية. 
 

لب املقاييس وقلب القواميس: معجم املعاين األصلية جلذور اللغة العربية مستخرجاا من  
استخرجه ورتبه وقدم له علي حممد هـ(/    395معجم مقاييس اللغة ألمحد بن فارس )ت  

 م. 2022هـ،  1444بريوت: دار الرايحني،   -زينو.
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 : املعاجم الثنائية اللغة اثلثاا
؟: مكتبة خاين،    -(.حممود عمر قاسم )بيوار ديرشوي  /يبعر   -كردي  :  قاموس ديرشوي

   ص.  1136م،  2022هـ،  1444
 

 1444،  فضاءات للنشرعميان:    -.جاسر خليل أبو صفية  /معجم السامية والعربية العداننية
 م.  2022هـ، 

 
 ا: املعاجم املتخصصةرابعا 

عميان:    -.ايسر عناد كاظم  / دراسة معجمية سياقية  : األلفاظ اإلسالمية يف التوقيعات العربية
 م.  2022هـ،   1444، مكتبة دجلة

 
معجم أمساء النبات والشجر يف كتاب احمليط يف اللغة للصاحب بن عب اد: توثيق وتوصيف/  

 م. 2022هـ،  1444، للنشر قنديلديب:  -عامر ًبهر احليايل، جوان حممد املفيت.
 

الطاهائي الساعدي.  /املعجم  املنت،    -حممد كاصد  دار  م،    2022هـ،    1443العراق: 
 .ص196

 )نسبة إىل اللغوي طه عبدالرمحن(
  

مصطلحات   امليكانيكية  اآلًلتمعجم  وآخرون.  /والتجهيزات  احملاسين  دمشق:   -مروان 
 ص.  26م،  2022هـ،  1443جممع اللغة العربية، 

 
دمشق: جممع اللغة العربية،    -مروان احملاسين وآخرون.  / معجم مصطلحات أنظمة إدارة اجلودة

 ص.  44م،  2022هـ،  1443
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القياس علم  مصطلحات  وآخرون.  /معجم  احملاسين  العربية،   -مروان  اللغة  جممع  دمشق: 
 ص.  62م،  2022هـ،  1443

 
امليكانيكية العمليات  وآخرون.  /معجم مصطلحات  احملاسين  اللغة   -مروان  دمشق: جممع 

 ص.  66م،  2022هـ،  1443العربية، 
 

إجنليز  فرنسي،  عريب،  املعجماتية:  املصطلحات  العزم.ي/  معجم  أبو  الرًبط:   -عبدالغين 
 ص.    123م،  2020هـ،  1441مؤسسة الغين للنشر، 

 
دمشق: جممع اللغة العربية،    -مروان احملاسين وآخرون.  / معجم مصطلحات امللكية الفكرية

 ص.  94م،  2022هـ،  1443
 

مصطلحات   وآخرون.  /امليكانيكية  اهلندسةمعجم  احملاسين  اللغة   -مروان  جممع  دمشق: 
 ص.  25م،  2022هـ،  1443العربية، 

 
دمشق: جممع اللغة العربية،   -مروان احملاسين وآخرون.  /معجم مصطلحات هندسة الوثوقية

 ص.  31م،  2022هـ،  1443
 

هـ(؛ حتقيق لفياي بن اليف   1001)ت    حميي الدين حممد بن بدر الدين املنشي  /ينشِ  امل  مثىنَّ 
 م. 2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -السلمي.

 )معجم يف الثنائيات(
 

هـ(؛ حتقيق علي   911عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي )ت    /نظام اللسد يف أسامي األسد
 م.  2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -حكمت فاضل حممد.
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 الباب اخلامس
 البالغة العربية 

 
: البالغة )األعمال الشاملة أو بعضها(  أوًلا

 الكتب القدمية -1
  901زاده نظام الدين عثمان بن عبدهللا اخلطائي )ت  حاشية اخلطائي على خمتصر التفتازاين/  

 عبداخلالق حممد التلب.هـ(؛ حتقيق 
 هـ(. 1441)رجب  56نشر يف جملة العلوم العربية، الرايض ع

 )خمتصر املعاين(
 

اإلمام، جامعة    الرايض:  -حتقيق ليلى بنت سعيد الكلثم.  /على املطول  مال خسروحاشية  
 )دكتوراه(.  م 2022هـ،  1444

 )املطوَّل شرح على تلخيص املفتاح للتفتازاين(
 

هـ(؛ حتقيق بدر بن طاهر    732إبراهيم بن عمر اجلعربي )ت  حسن الصياغة يف فن البالغة/  
 الطرقي. 

 م(.  2022هـ،  1443) 1جـ 5عاإلسالمية للغة العربية وآداهبا   اجلامعةنشر يف جملة 
 

أليب اليسر إبراهيم بن حممد الشيباين،   / الرسالة العذراء يف موازين البالغة وأدوات الكتابة
رحيلة؛ بعناية حممد أوالد أحتقيق ودراسة عباس  ؛  هـ(   298املعروف ًبلرايضي الكاتب )ت  

 ص. 210م،  2019، هـ 1440فاس: منشورات البشري بن عطية،  -.عتو
 

 1085مهذب الدين أمحد بن عبد الرضا البصري )ت بعد    /البالغة والفصاحةرسالة يف  
 . علي حكمت فاضلهـ(؛ حتقيق 

 .م( 2021هـ،  1442) 1ع 48يف جملة املورد مج ت نشر 
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حتقيق أمحد هـ(؛    1315أمحد بن خالد الناصري )ت    /ن زهر األفنان من حديقة ابن الوان  

 مج.  5، م 2022هـ،  1444، قطر الندى: جنيبويهالدار البيضاء:  -.بن عبدالكرمي جنيب
اليت مدح هبا السلطان حممد هـ(  1187)ت  )شرح ألرجوزة الشاعر أمحد بن حممد بن الوانن 

وبنيَّ الشارح ما حتتوي عليه من لغة   بن عبدهللا بن إمساعيل، وفيها أخبار العرب وعوائدهم،
 وحنو وبيان وبديع ومعان( 

 
 حتقيق  ؛هـ(  792سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )  /)املطوَّل(   شرح تلخيص املفتاح

 ص.  1180م،    2022هـ،    1444الدوحة: وزارة األوقاف،    -ضياء الدين عبدالغين القالش.
 

ت  محد بن مصطفى طاشكربي زاده )أ اخلري    أليب  /لذة السمع يف استغراق املفرد واجلمع
 . حممد جاسم حممد راضي ؛ حتقيقهـ( 968

 هـ  1442)نيسان    8ول  خاص ًبملؤمتر العلمي الدويل األ  عدد  ،، العراقجملة الباحثنشر يف  
 . 680-667 ص 38و 37، بني اجمللدين م( 2021

 
هـ(؛    792التفتازاين )ت    سعد الدين مسعود بن عمر  / املطوَّل: شرح تلخيص مفتاح العلوم

 ص.   816م،    2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق عبداحلميد هنداوي.
 

هـ(؛ حتقيق علي   981نور الدين محزة بن ُدْرُغود اآليديين )ت    /اهلوادي يف شرح املسالك 
 م. 2022هـ،  1444إستانبول: مركز البحوث اإلسالمية،  -بولوط.
 ( ص املفتاحتلخيص لتلخي)وهو 

 
 يف البالغة  ةاحلديثالكتب  -2

القاهرة:     -.إبراهيم سعيد السيد  /أصول البالغة العربية: حنو حماولة أتسيسية لتصور جديد
 م.  2022هـ،  1443دار النابغة، 
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وجواب سؤال  يف  املوسوي  /البالغة  الثقافية  احللة:  - .ضرغام كرمي  الصادق  دار  ،  مؤسسة 

 م. 2022هـ،  1443
 

البالغة العربية:  أتصيل  البالغة  أصول  يف  وتطبيقية  نظرية  بومنجل.  / حبوث   -عبدامللك 
 ص. 152م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية، 

 
الفنون الثالثة  وتعليم  لتعلم  املكنون  اجلوهر  نظم  شرح  يف  عبداللطيف   /اجلديد  شرح 

 . م 2019، هـ 1440، للنشر الرسالةمؤسسة الدار البيضاء:  -بوعالم.
   : البديع.3: البيان، جـ2جـ : املعاين،1جـ
 

الرايض: املؤلف،    -.خالد بن عبدهللا العتيب  /اجلوهر املنثور: كتاب خمتصر يف علم البالغة
 ص.  25م،  2022هـ،  1444
 م. 2022هـ،  10/4/1444شبكة األلوكة بتاريخ  ونشر يف

 
بن  اإلمام  بن  عبدهللا  حممد  للعالمة  الواضحة  البالغة  نظم  ضبط  يف  الساحنة  اخلواطر 

،  حممود حممد مرسيضبط وتعليق    /هـ[  1413]ت    عبداجلليل اجلكين الشنقيطي رمحه هللا
 ص.  99

 م. 2022هـ،  21/3/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

دمشق:    -.عبدالسالم الراغبهـ(؛ حتقيق    1388أمحد حسن الزايت )ت  ع عن البالغة/  دفا 
 م.  2022هـ،  1444، دار روائع الكتب

 
الكويت:    -. هـ(  1351أمحد بن حممد احلمالوي )ت    /زهر الربيع يف املعاين والبيان والبديع 

 م.  2022هـ،  1444دار الظاهرية، 
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  - الشريف.  زيد  أتليف   / بن الشحنة احلليبًل  لطائف املنان يف شرح أبيات مائة املعاين والبيان

م،    2019  هـ،  1441  ،للتكوين والبحث العلمي  : معهد الغرب اإلسالمي، املغرب القنيطرة
 ص. 191

 
  1386الشهرستاين )ت    حممد عليهبة الدين    /يانيف علم املعاين والب  منظومة الد ر واملَرجان

هـ،   1443دمشق: دار أمل اجلديدة،    - هـ(؛ حتقيق حامد انصر الظاملي، مرتضى عباس فاحل.
 م.  2022

 
البالغة علوم  يف  قرطبة   -نشاط.  حيىي  / الوجيز  مكتبة  م،   2019هـ،    1440،  وجدة: 

 .ص157
 

 والتفاسري البالغة يف القرآن -3
التأويل القرآين:  ل الدًليل ااًلحتم   بين سويف:    -.صربي  سعد حممد  /قراءة يف مسالك 

 م )حبث مكمل للدكتوراه(.  2021هـ،  1442جامعة بين سويف، 
 

األدوار البالغية للصفة يف سورة يوسف من خالل كتاب نظم الدرر يف تناسب اآلايت 
م،   2021: جامعة اإلسكندرية،  اإلسكندرية  -.شخلوت إميان عبداملنعم    /والسور للبقاعي

 هـ )ماجستري(. 1442
 

،  دار اآلفاق العربية  القاهرة:   -.حممود شاكر القبطان  / الفاحتة والبقرة  : القرآن  أسرار التعبري يف 
 م. 2022هـ،  1443

 
البصرة: جامعة    -.جاسمعلي عبد احلسن    /ينآ جراءاهتا يف اخلطاب القر إسلوبية السياقية و األ

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441البصرة، 
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 )ت   عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم السلمي  / اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنواع اجملاز

   ص.   672م،    2019هـ،    1440عميان: دار اجلنان،    -(؛ حتقيق عطية انيف الغول.هـ  660
   ( نيَّ فيه ما يف القرآن الكرمي من إجياز وجماز)ب
 

والتنوير   التحرير  تفسري  والتوبة من خالل  األنفال  اإلضمار يف سوريت  مقام  اإلظهار يف 
طنطا: جامعة    -صالح فاروق حممد.  / (: دراسة حتليليةهـ  1393ت  )للطاهر بن عاشور  

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443طنطا، 
 
ء: جامعة كربالء، كربال  -.عمار عبدالكرمي النقاش  /ن الكرميآ نساق التتابع الفعلي يف القر أ

 (. رسالة جامعيةم ) 2020هـ،  1441
 

األلفاظ أصوات  ائتالف  ونظرية  النصي  اللسان  وعلم  القرآن  يف  علي    /البديع  جاسم 
 ص. 272م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  -جاسم.

 
املرحلة    طالبقائم على البالغة القرآنية لتنمية مهارات التذوق األديب لدى  مقرتح  برانمج  

م    2019هـ،    1441املنصورة: جامعة املنصورة،    -.السيد حممود عبدالعليم  الثانوية األزهرية/
 )ماجستري(. 

 
عميان:    -عبدالرحيم وهايب.بالغة التصوير الفين يف القرآن الكرمي: مقاربة معرفية تداولية/  

 م. 2022هـ،  1444دار كنوز املعرفة، 
 

دراسة أسلوبية بالغية/   :التعبري عن اًلنفعال والسلوك اإلنساين يف   بالغة التصوير القرآين
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441القاهرة: جامعة القاهرة،  -ي.أمين أمني اجلرب 
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القرآين/   السياق  يف  واألفعال  األمساء  يف  املعجمي  العدول  عالم.بالغـة  حممد    -حممود 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444سوهاج: جامعة سوهاج، 

 
 م. 2022هـ،  1443؟: بوك فوتور،  -سارة بنت جنر العتيب.بالغة الفرائد القرآنية/ 
 هـ.  1434، ًبلرايض جامعة اإلمام  -األصل: رسالة دكتوراه 

 
: دار النابغة،  القاهرة  -أفراح بنت عبدالعزيز العجالن.  /بالغة فواتح السور: املفهوم واإلجراء

 م. 2020هـ،  1441
 

بغداد: ماشكي للطباعة  -.أكرم حممد طعمة /دراسة حتليلية:  بالغة اللون يف القرآن الكرمي
 ص.  121م،  2022هـ،  1443والنشر، 
  

الصويت البالغ  البناء  اللؤلؤة  املنصورة:   -.قاسم  يعل   /القرآن  يف   يوأثره  هـ،   1444،  دار 
 . م 2022

 
الكرميالتصوير   القرآن  واملنافقني يف  النفاق  إبراهيم  /  األسلويب يف آايت   -.قنديل  إميان 

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  
 

أاننج ركزا    /تفسري الكبري لفخر الدين الرازيالدراسة يف    التضاد واملقابلة يف القرآن الكرمي:
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442، س: جامعة قناة السويقناة السويس -.مشهدي

 
وطي  يالتطبيق البالغي يف إعجاز القرآن بني الرماين من خالل النكت يف إعجاز القرآن والس 

األ معرتك  خالل  مقارنة  :قران من  بالغية  الغرب: كلية   -.محزة كوليبايل  /دراسة  طرابلس 
 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1443الدعوة اإلسالمية، 
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  -.سناء عبد الزهرة النائلي  / عائشة عبدالرمحن ود. فاضل السامرائي  بني د. ين آ التعبري القر 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442: جامعة القادسية، الديوانية

 
البالغية واإلبالغية الشعراوي ووظائفه  اإلسكندرية: جامعة    -.عبدهللا هناء حممد    /تفسري 

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2020هـ،   1442اإلسكندرية، 
 

بغداد: دار    - .حممد ايسر مهدي  /ىل حجاج القرآنإمن حجاج اللسان    : احلجاج اللساين
 ص. 248م،  2021هـ،  1442ومكتبة عدانن، 

 
القسبال الكر ك يف  النصير آن  النحو  ا  :مي يف ضوء علم  اجلزء  تطبيقية يف  حلادي  دراسة 

هـ،    1441بورسعيد: جامعة بورسعيد،    -.راضي حممد حسني  /والعشـرين من القرآن الكرمي
 م. )ماجستري(. 2020

 
رشا بنت عبدهللا  سياقات اًلقرتان بًلسم الشريف )هللا( يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية/ 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443الرايض: جامعة اإلمام،  -الزيد.
 

املدينة املنورة:    -ساان حليال.الصدود واًلمتناع يف القرآن الكرمي: دراسة بالغية حتليلية/  
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444اجلامعة اإلسالمية، 

 
تناسب اآلايت والس  الدرر يف  نظم  إليه يف سورة طه من خالل  املسند  تعريف  ور  صور 

هـ،    1441اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية،    -حممد توفيق عاشور.  /دراسة بالغية  للبقاعي:
 م )حبث مكمل للماجستري(.  2020

 
أنقرة: دار سوجنق،   -زكراي نصوح قصاب.  /صور من البيان القرآين: دراسة بالغية أسلوبية

 م. 2022هـ،  1443
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حسني علي    /الت وعم يتساءلون والتكويرالظاهرة اجلمالية يف سور هود والواقعة واملرس

م )حبث    2019هـ،    1440اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية، قسم اللغة العربية،    -بريماين.
 مكمل للماجستري(.

 
 1443الرايض: مكتبة الرشد،    -.منيغبش األبراهيم األإ  /نية والنبويةآ البالغة القر   العطية يف 

     م. 2022هـ، 
 

  - .علي صابر علي حممد /علل التعبري القرآين يف قصيت النيب آدم وإبراهيم عليهما السالم
 .ماجستري(م ) 2022هـ،  1443الناصرية: جامعة ذي قار،  

 
فاعلية برانمج لتدريس النصوص القرآنية قائم على مدخل التحليل البالغي يف تنمية بعض  
مهارات احلس اللغوي والوعي الصويت للطالب املعلمني شعبة اللغة العربية بكلية الرتبية/  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -بسمة عبدالرمحن جرب.
 

 م 2022هـ،    1443القاهرة: مكتبة وهبة،    -.إبراهيم صالح اهلدهدنية/  يف أنوار البالغة القرآ 
 

،  دار لوتس للنشر احلر  اجليزة:  -.خالد موسى  /من لطائف اللغة والبيان يف آايت القرآن
 م. 2021هـ،  1443

 
القاهرة: جامعة القاهرة،   -ي.مطلق الصليل   ي رفاع  /يدراسة املتشابه اللفظ  يف   ي منهج السيوط

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442
 

بغداد:    -.وسن حممود لطيف  /: مباحث بالغية يف نصوص قرآنيةنسمات من رايض القرآن
 ص.   130م،  2022هـ،  1443مشس األندلس للنشر، 
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بغداد: مشس األندلس للنشر،   -السعدي.سعد عبدالعليم  أ  /نظرات بيانية يف فاحتة الكتاب

 ص.  100م،  2022هـ،  1443
 

مكة    -رمي انيف الرويثي.  /نظرية النظم والدراسات البينية: التفسري وأصول الفقه أمنوذجاا
 م )دكتوراه يف البالغة والنقد(.  2022هـ،  1443املكرمة: جامعة أم القرى،  

 
هـ،   1443دمشق: دار رواد اجملد،    -عقيد خالد العزاوي.  /النظم البياين يف القصص القرآين

 م.  2022
 

القرآين اجملاز  الكرميوهم  القرآن  تفسري مشكل  الدين   / : مسامهة جديدة يف  عز  شعيب 
 م.  2022هـ،  1443جيجل، اجلزائر: دار ومضة،  -.حبيلة

 
 اإلعجاز البالغي يف القرآن -4

القاهرة:   -آدم البودو عيسى.  /اإلعجاز البالغي يف ع دول القرآن الكرمي عن الصورة البديعية
 م. 2022هـ،  1444دار احلرم، 

 
من طرائق اًلتساع يف معاين الذكر احلكيم: وقوف املعانقة يف آي الذكر احلكيم: دراسة 

 م.  2022هـ،  1444القاهرة: دار احلرم،  -حممد عبدالعليم الدسوقي. /بالغية
 
 البالغة يف احلديث الشريف -5

حممد حامد    /املناقب يف صحيح البخاري: دراسة حتليلية يف مباحث علم املعاينأحاديث  
 م )حبث مكمل للماجستري(.   2022هـ،    1444كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،    -.الديك 
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الصحاح: بلستة  النساء  أحكام  يف  الواردة  أسلوبية/   األحاديث  عبدالعزيز    دراسة  عماد 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444املنصورة: جامعة املنصورة،  -مني.أ

 
البخاري/   صحيح  يف  الرواايت  لتعدد  البالغي  الدين.التوجيه  حمب  حسني  بن   - ضياء 

 م. 2022هـ،  1443الشارقة: املتحدة للنشر )يوانيتد(، 
 

مد  خالد حممنوذجاا/    هـ(  179)ت    : موطأ اإلمام مالكاحلديث النبوي  دًلًلت اإلجياز يف 
 ص.  370م،  2022هـ،  1443، الشارقة: املتحدة للنشر -تعلب.

 م.  2021هـ،  1441جامعة املنصورة،  -األصل: رسالة ماجستري 
 

اجلهاد والسري  البخاري  كتاب  غزة:    -سعيد رضوان عبدو.  /دراسة أسلوبية  :يف صحيح 
 ص. )دكتوراه(.  351م،  2021هـ،  1443اجلامعة اإلسالمية، 

 
دراسة أسلوبية يف أحاديث الرسول حممد عليه الصالة  :  املعاين يف تراكيب املباينلطائف  
 م.  2022هـ،  1444، دار العصماءدمشق:  -.عقيد خالد العزاوي /والسالم

 

حممد حممد أبو    /يف بالغه وبالغته  ةدراس  :صلي هللا عليه وسلم  من أحاديث رسول هللا
 م. 2022هـ،  1444القاهرة: مكتبة وهبة،  -موسى.

 
القاهرة:    -أمحد حممد حممود سعيد.  / من بالغة القيود واملتعلقات يف احلديث النبوي الشريف

 م.  2022هـ،  1443مكتبة وهبة، 
 .لقيود واملتعلقات يف اتريخ العربيةل أول دراسة بالغية مستقله 
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القاسم  أل  صلى هللا عليه وسلمكرم  هنج الفصاحة احلاوي لقصار كلمات الرسول األ  يب 
هـ،   1442احللة: جامعة ًببل،    -.شيماء حيىي احلسناوي  / سلوبيةأبراهيم بيندة: دراسة  إ

  (.ماجستريم ) 2021
 
 اتريخ البالغة -6

وخصائص اتريخ  العربية:  زقزوق.  /البالغة  مجال  للدراسات    -أمحد  ليفانت  اإلسكندرية: 
 ؟ م 2022هـ،  1443الثقافية والنشر، 

 
بغداد: الدار اجلامعية للنشر،   -.لقاء عادل حسني  /البالغية يف عصر اًلحتالل املغويلاحلركة  
 ص.  478م،  2022هـ،  1443

 
 فلسفة البالغة -7

م،   2019،  هـ  1440،  طنجة: الفاصلة -حمسن الزكري.  /أصول التأويل يف البالغة العربية
 ص. 416

 
عميان:    -عادل اجملدالوي.  /احلديثة تنظرياا وممارسةالبالغة واهلوية يف عصر النهضة العربية  

 م.  2022هـ،  1443دار كنوز املعرفة، 
 
  - املالكي.محيدي  عبدالرمحن    /يف ضوء البالغة اجلديدة  : قراءةلبنيوية التكوينية واألسلوبيةا

 ص. 178م،  2022هـ،  1443طنطا: دار النابغة، 
 

بغداد: دار   -. ميلود عرنيبة  /غة إىل حتليل اخلطابمن البال واملعىن الدال  ع  التقابل املوسَّ 
 ص. 340م،  2022هـ،  1443دجلة األكادميية، 
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دار كنوز  عميان:    -.مصطفى رجوان  السردايت البالغية: التأسيس األرسطي لبالغة السرد/
 .م 2022هـ،  1443، املعرفة

 
 تعليم البالغة -8
جيكسوأ اسرتاتيجييت  مهارات   ثر  وتنمية  البالغية  املفاهيم  اكتساب  يف  املفهوم  ودوائر 

البصرة:    -.حيدر علي احلميداوي  /ديبالتفكري التحليلي لدى طالب الصف اخلامس األ 
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441جامعة البصرة، 

 
)ا البديلة لدى طالب شعبة  stepansستخدام منوذج  البالغية  املفاهيم  ( يف تصويب 

م    2021هـ،    1442بنها: جامعة بنها،    - آيـة مجـال يـــوسـف.  /عربية بكلية الرتبيةاللغة ال
 )ماجستري(. 

 
اسرتاتيجية قائمة على األمناط اللغوية البالغية لتحسني التعبري الكتايب اإلبداعي لتالميذ 

 2021هـ،    1443دمياط: جامعة دمياط،    -أمرية عادل حسانني.  / الصف األول اإلعدادي
 )ماجستري(. م 
 

الدينية/   املعاهد  لطالب  التطبيقية  زيد.البالغة  بدر  الظاهرية،  تالكوي  - مصطفى  دار   :
 م. 2022هـ،  1444

 
تركيا: دار املرتجم،    -سهل ديرشوي، حممد رشيد الديرشوي.  /البالغة العربية لطالب اإلهليات

 م. 2021هـ،  1443
 دراسات اإلسالمية يف تركيا. كتاب أعد ليناسب مستوى طالب كليات اإلهليات وال

 
،  آفاق  مراكش: مؤسسة  -وتوزيع عبدالعزيز حلويدق.  إشراف  /البالغة يف املقام بلتدريسي

 ص.  239م،  2019، هـ 1441
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التحصيل يف مادة البالغة لدى طلبة قسم اللغة العربية وعالقته بلتفكري التصوري واًلجتاه  

م   2021هـ،    1442احللة: جامعة ًببل،    -.فاطمة مكي الشمري  / لكرتوينحنو التعليم اإل
 )ماجستري(. 

 
 إشراف   /الكفاايت  ،الطرائق  ،املضامني: تدريس البالغة العربية يف التعليم الثانوي بجلزائر

 م.  2022هـ،  1443، ألفا للواثئق قسنطينة: -.سامي الوايف
 

قائم على نظرية التلقي يف تدريس البالغة لتنمية بعض املفاهيم   فاعلية برانمج إلكرتوين
الثانوية/  املرحلة  لدى طالب  األديب  التذوق  ومهارات  إمساعيل    البالغية   - .إفراجإبراهيم 

 (. ماجستري م ) 2021هـ،  1442طنطا: جامعة طنطا، 
 

لبالغية لدى  فعالية وحدة مقرتحة قائمة على استخدام القصص القرآين لتنمية املفاهيم ا 
م    2020هـ،    1441املنوفية: جامعة املنوفية،    -.النجارآمال سعيد  طالب املرحلة الثانوية/  

 )ماجستري(. 
 

حممد إبراهيم    منهج مقرتح للبالغة يف مراحل التعليم العام على ضوء علم اللغة اًلجتماعي/
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441دمياط: جامعة دمياط،  -.النادي

 
 طرق البحث ومناهج البلغاء  -9

وجدة: جامعة    -حممد غراسي.األسس املنطقية ملنهج البحث البالغي عند السجلماسي/  
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444حممد األول، 
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 البالغة يف الرتاث اإلسالمي  -10
الثقافية،    -.مل حسني اخلاقاينأ  /اابن جين بالغيً  هـ،   1443احللة: مؤسسة دار الصادق 

 ص. 188م،  2022
 

ي بن ر جْ ل فَ ضْ ير فَ إِّ   / علم البيان  على البالغيني يف يف عروس األفراح    ياستدراكات السبك
 م. 2022هـ،  1444، دار اللؤلؤة املنصورة:  -شقريل شام.

 هـ(  773ت   ،السبكي اء الدين أمحد بن عليهب /عروس األفراح يف شرح تلخيص املفتاح)
 م.  2016هـ،  1438زهر ًبلقاهرة، جامعة األ -األصل: رسالة ماجستري 

 
 1440  : القرويني،، املغرب القنيطرة  -احممد احمور.بالغة اخلطاب عند أيب حيان التوحيدي/  

 ص. 337م،  2019 هـ،
 

الشارقة:    -.سعيد بكور   /بالغة العدول يف شعر ذي الرمة من حيز السياق إىل فضاء التأويل
 م.  2022هـ،  1444املتحدة للنشر )يوانيتد(، 

 
فاطمة داود    /سرار والدًلئل التعليل البالغي عند عبدالقاهر اجلرجاين: دراسة يف كتابيه األ

 (. ماجستريم ) 2021هـ،  1442البصرة: جامعة البصرة،  -.عطوان
 

البيت  أهـل  بيان  من  السامري  /درر  فاضل  العصماءدمشق:    -.حممد  هـ،   1444،  دار 
 .م2022

 
دراسة حتليلية    :عجازاملتحد واللفظ املتعدد يف كتاب دًلئل اإل  الشعرية للمعىنالشواهد  

 م.  2022هـ،  1443القاهرة: مكتبة وهبة،  -حممد حممود البهلول. /نقدية موازنة
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  1442العراق: دار احلداثة،    -.فيصل سلمان الذهب  /البيانية يف شعر ابن الرومي  ةالصور 
 ص. 205م،  2021هـ، 

  
يحىي بن محزة العلوي  ل  املصطلح النقدي والبالغي يف كتاب اإلجياز ألسرار كتاب الطراز

ص. )فاس:    290م،    2021هـ،    1442عادل األصيل،    /: قضااي ومناذجهـ(  749)ت  
 مطبعة وراقة بالل(. 

 
ايسني عطية    /يف ديوان املعاين أليب هالل العسكري  دراسة بالغية نقدية  :ملوازانت الشعريةا

 م. 2022هـ،  1443مكتبة وهبة، القاهرة:  -.عةمج
صور املعىن ، وكانت بعنوان:  م  2020هـ،    1442جامعة األزهر،    -األصل: رسالة دكتوراه  

 .الواحد يف ديوان املعاين أليب هالل العسكري: دراسة بالغية نقدية يف املوازانت الشعرية
 

 يف البالغةحديثة دراسات  -11
طرابلس الغرب:    -.سنغري إدريس  /دراسـة حتليلية لغوية  :اللسانيات يف البالغة العربيةأثر  

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442كلية الدعوة اإلسالمية، 
 

زكرايء ملفدي  الزيتون  ظالل  حتت  ديوان  يف  األسلوب  جيجل،    -.ةبوعافي   منال   / بالغة 
 م.  2022هـ،  1443اجلزائر: دار ومضة، 

 
،  دار كنوز املعرفةعميان:    -.عبدالرمحن بودرع  التضاد يف بناء اخلطاب: قضااي ومناذج/بالغة  
 .م 2022هـ،  1443

 
القاهرة:   -.الشربيينهايدي مجال    رشيد سليم اخلوري/  بالغة التعبري عن الوطن عند الشاعر

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444جامعة عني مشس، 
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  بريوت:   -.حممد النويري   /يف النص الدائر على اإلعجازاملمكن واألفق املستحيل    :البالغة
 م. 2022هـ،  1444، املؤسسة العربية للدراسات والنشر

 
هـ،   1443،  وكالة الصحافة العربيةمصر:    -فتحية حممد.  /بالغة النساء يف القرن العشرين

 م.  2022
 

دمياط:    -.بسمه حسني املكاوي: دراسة بالغية/  بناء القصيدة يف شعر مجال الدين الوصايب
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442جامعة دمياط، 

 
م،   2022هـ،    1443العراق: املؤلف،    - .ًبسم حممد الفهد  /حتقيقات يف الدرس البالغي

 ص.  63
 

نور عثمان    /جنليزية والعربية خالق يف السياقات الدينية اإل لفاظ األحتليل بالغي مقارن أل
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443احللة: جامعة ًببل،  -.اجلبوري

 
القاهرة: جامعة    -زينب جمدى السيد.  يف شعر أمحد سويلم/  تقنيات الرؤية السياسية البالغية

 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441عني مشس، 
 

قناة    -سعد علي.إميان  دور التعبريات غري اللفظية يف رواايت جنالء حمرم: دراسة بالغية/  
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443السويس: جامعة قناة السويس، 

 
  - نوال علي احلارثي.رايح املغيب حملمود حسن إمساعيل: دراسة يف املباين واملعاين البالغية/  

 م )دكتوراه(.   2022هـ،  1444مكة املكرمة: جامعة أم القرى، 
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والنقد/   البالغة  يف  اهلدهدعالمات  صالح  وهبة،    -.إبراهيم  مكتبة  هـ،   1443القاهرة: 
 م.  2022

 
 ص122م،  2019هـ،  1440، أيب رقراقلرًبط: دار ا - لطيفة بوزاين.يف مفهوم املفارقة/ 

 
قبس من البالغة املغربية: منارات اخلطاب الشعري عند أمحد مفدي بني تنوع القراءات  

التأويل الكتاب؛ إعداد  /وترف  املغريباملغرب:    -.فاطمة بوهراكة  جمموعة من  الشعر  ، دارة 
 م. 2021هـ،  1442

 
نقدية/  بالغية  دراسة  أمنوذجاا:  أدينجي  عبدالباري  مقامات  نيجرياي:  يف  العربية  املقامة 

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444الرايض: جامعة اإلمام،  -عبدالسميع أوالليكن داودا.
 

 اثنياا: علم املعاين 
أسوان: جامعة أسوان،   -وسى.حممد عبداجمليد م / براهيم انجيإمجاليات اًلستفهام يف شعر 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444
 

دمشق:   -.عقيد خالد العزاوي  /يف فكر البالغيني القدامى  املعاينسلسلة أطوار مسائل علم  
 م.  2022هـ،  1444، دار العصماء

 
 اثلثاا: علم البيان 

 يشمل التناص( عام، )  البيان -1
 1444،  دار املبادرة  عميان:  -.مجال علي شهاب   /آليات التناص يف شعر سعد الدين شاهني

 م.  2022هـ، 
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الب علم  يف  البالغيني  على  السبكي  فجريان/  ياستدراكات  شفريل    إيرفضل   - .شامبن 
 م.  2022هـ،  1444املنصورة: دار اللؤلؤة، 

 
جيهان  م(/    2002التصوير البياين يف ديوان اهلزار الشادي محد بن خليفة أيب شهاب )ت  

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444بين سويف: جامعة األزهر،  -عبدالعزيز عبداجمليد.
 

يف  اخلاقاين   التناص  نقدية/  :الشرواين  ديوان  حتليلية  عبدالرحيم    دراسة   - .مصطفىايسر 
 راه(. و م )دكت 2022هـ،  1443أسيوط: جامعة أسيوط، 

 
هـ،   1444،  دار املبادرة   عميان:  -.صاحل هندي صاحل  /بن األبر األندلسياالتناص يف شعر  

 م.  2022
 

 1443، زمحة كتاب للنشر القاهرة: -.مويضي راشد املطري  /شجان هنديأالتناص يف شعر 
 م.  2022هـ، 

 
  2020هـ،    1442الفيوم: جامعة الفيوم،    -هنلة فاروق سيد.التناص يف شعر حسن طلب/  

 م )ماجستري(. 
 

الفيوم: جامعة الفيوم،   -أمساء مجعة حممد اجلاد.  /التناص يف شعر ظافر احلداد السكندري  
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443

 
قسنطينة:    -خمتار بن قويدر.زكراي: قصيدة الذبيح الصاعد أمنوذجاا/  التناص يف شعر مفدي  

 م.  2022هـ،  1443، ألفا للواثئق
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 1443طنطا: جامعة طنطا،    -.قاطةسراء عبدهللا  إ  /التناص ودًللته يف مسرح سعيد حجاج
 م )ماجستري(. 2022هـ، 
 

دمشق:   -.عقيد خالد العزاوي  /يف فكر البالغيني القدامى  البيانسلسلة أطوار مسائل علم  
 م.  2022هـ،  1444، دار العصماء

 
مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -.آل عمران  بن علي  عبدهللا  /العقل البياين عند الشافعي

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443
 
 التشبيه -2

طرابلس الغرب:   -.شاكر ضياء الدين  /دراسة بالغية تطبيقية  :التشبيه يف ديوان أمحد شوقي
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442كلية الدعوة اإلسالمية، 

 
 اًلستعارة  -3

موازنة/   الزخمشري والطييب: دراسة  بني  داجنو.اًلستعارة  اجلامعة   -سليمان  املنورة:  املدينة 
 م. )ماجستري(. 2022هـ،  1443اإلسالمية، 

 
البصرة: جامعة    -.عذراء علي اخلفاجي  /محد سعداوي الروائي أدب  أ اًلستعارة التصورية يف  

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441البصرة، 
 

زهرة عبد احلسني عبد ال  /ىل املفهوميةإاًلستعارة يف الدراسات البالغية احلديثة من التفاعلية  
 م )ماجستري(.   2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة،  -.داغر

 
 -.عبدالكرمي الفرحي  واًلستنارة: من اًلستعارات احلية إىل استعارات سر احلياة/ستعارة  اًل

 . م 2022هـ،  1443، دار كنوز املعرفةعميان: 
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مها بنت دليم    الم التصورية/ بالغة اخلطاب الديين: دراسة عرفانية ًلستعارات أركان اإلس

 .م 2022هـ،  1443، دار كنوز املعرفةعميان:  -.القحطاين
 

تعريب الرسالة الفارسية العصامية يف اًلستعارات، املسماة رسالة يف بيان اجملاز وأقسامه/ 
 -أيوب عبدالفتاح خالد.  هـ(؛ حتقيق  1113أمحد دده بن عيسى منجم ًبشي السلنيكي )ت  

 م.  2022هـ،  1444عميان: دار النور املبني، 
 األصل للعصام اإلسفراييين. 

 
كفر الشيخ: جامعة    -.اللمعيحازم عبدالرمحن    جماز اًلستعارة بني األصوليني والبالغيني/

 م )حبث مكمل للماجستري(.  2022هـ،  1444كفر الشيخ، 
 

الش ع درويش  خطاب  إىل  ريكور  فلسفة  من  اًلستعاري:  أريد"  امللفوظ  ما  "أرى  يف  ري  
 م.  2022هـ،  1444، فضاءات للنشر عميان:  - .ابتسام أبو شرار /و"أحد عشر كوكباا"

 
 الكناية -4

الل يف  الكناية  وأصولهغجماري  والفقه  والتفسري  البيان  وعلم  املعتصم   /ة  حممد  عبدالقادر 
 م.  2022هـ،  1444؟،  -دمهان.

 
 رابعاا: علم البديع 

 وأنواعهالبديع  -1
املنصورة:    -.شيخمنار عزت حممد الدراسة مجالية/  اجلارم:    يشعر عل  البديع اإليقاعي يف 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442، جامعة املنصورة
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القاهرة:   -هنى خمتار حممد.  دراسة يف األشكال والوظائف/  البديع يف شعر حسن ِطِلب:
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441جامعة عني مشس، 

 
البديع إمساعيلي  التكوين  سليمان.  /يف شعر حممود حسن  السويس:   -سهام حممد  قناة 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة قناة السويس، 
 

دمشق:    -.عقيد خالد العزاوي   /سلسلة أطوار مسائل علم البديع يف فكر البالغيني القدامى
 م.  2022هـ،  1444، دار العصماء

 
 األسلوب -2

اللغة   البديع، ولكن خيتلف معناه يف علم  البالغة عند قوم، ويصنف يف  )األسلوب هو 
 احلديث(

زينة جودة    /بو احلب الكبري: دراسة تركيبية دًللية أنشائية يف ديوان حمسن  ساليب اإلاأل
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441كربالء: جامعة كربالء،  -.الفتالوي

 
دار  عميان:    -. سهام البوظموسيعربية يف صناعة اخلطاب/  األسلوب واخلطاب: معامل نظرية  

 . م 2022هـ،   1443، كنوز املعرفة
 

القاهرة: جامعة    -الشربيين.مي مجال    صخرة امللتقى/  أسلوبية التعبري عن احلزن عند شعراء
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444عني مشس، 

 
أسلوبية/   دراسة  التوحيدي:  حيان  اإلهلية أليب  اإلشارات  الرتاكيب يف كتاب  أمحد  بديع 

 م )ماجستري(.   2022هـ،  1444دمنهور: جامعة دمنهور،  -عبداللطيف منر.
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  -موسى غاي.التنويعات األسلوبية يف سرد جنيب الكيالين من خالل روايته أمرية اجلبل/  
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444المية، طرابلس الغرب: كلية الدعوة اإلس

 
القاهرة: جامعة عني   -احلضرمي.إمساعيل بن حييي    /دراسة أسلوبية  يب دؤاد اإلايدي:أشعر  

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444مشس، 
 

:  الديوانية  -.انتصار كاظم عبداألسلوب/  شعر مؤيد الدين الطغراين: دراسة يف ضوء علم  
 م )ماجستري(. 2021هـ،   1442جامعة القادسية، 

 
البصرة:   -.منة سامل حسنآ  /سلوبيةأالقصائد املقصورة املشهورة يف الشعر العريب: دراسة  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442جامعة البصرة، 
 

هـ،  1442مراكش: دار املعرفة،  -يونس زمريي. /مهزة إن بعد القول: دراسة أسلوبية حنوية
 ص. 120م،  2021

 
القاهرة:   -حسن الطويل.  /الوجوه األسلوبية يف اخلطاب احلجاجي: رسائل اجلاحظ أمنوذجاا

 م.  2022هـ،  1443دار النابغة، 
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 الباب السادس 
 النحو والصرف 

 
: النحو   أوًلا

 العوامل -1
هـ(؛ شرح وحتقيق   1001باليل شلب )ت بعد  أمحد مصطفى    /قانون العوامل وبرهان املسائل

،  املطبعة املركزية جلامعة َدايىلدايىل:    -.محد الدليمي أمصطفى  ،  حسني كاظم السعديوتعليق  
 ص.  286م،  2022هـ،  1444

 
 احلروف  -2

ت  )يف اجلىن الداين وابن منظور    ( هـ  749ت  )استعماًلهتا ومعانيها بني املرادي    :احلروف
دمياط: جامعة دمياط،    -.أمحد مربوك عامردراسة وموازنة/    العرب:  يف لسان  (هـ  711

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441
 

 ص. 99، عبدالفتاح حمفوظ  / حروف التعليل وألفاظه بني النحويني واألصوليني
 م.  2022هـ،  18/10/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
الدين نور  وابن  ابن هشام  بني  املعاين  املغاينيف    حروف  منصور   /كتاب مصابيح  حسني 

 (. ماجستري م ) 2020هـ،  1441قناة السويس: جامعة قناة السويس،  -املرسي.
 

طنطا:    -.عبداحلميدحممد فتحي  دراسة حتليلية حنوية/    حروف املعاين يف القاموس احمليط:
 م )ماجستري(. 2022هـ،   1444جامعة طنطا، 

 
للتدريب    مصر: أكادميية مكاوي  -حممد عبدالشايف مكاوي.  /املشرتكات يف حروف املعاين

 ص.  248م،  2022هـ،  1444، اللغوي



82 

 

 
 اإلعراب   -3
 إعراب القرآن الكرمي أو بعضه -أ

بني ختريج النحاة    ( هـ  577  ت)ًلبن األنباري    "البيان يف غريب إعراب القرآن " احلال يف  
م    2021هـ،    1442بين سويف: جامعة بين سويف،    -صفاء رجب فاروق.  والتوليديني/

 )دكتوراه(. 
 

  -.عبدالرحيم بن عبدالرمحن بن علي السيوطي اجلرجاوي  /املعاين اجململة يف إعراب البسملة
 ص.  92م،  2019هـ،  1440املغرب، 

 
 إعراب احلديث - ب

 دعري طعمة رسن.  هـ(؛ حتقيق 1342حممود شكري اآللوسي )ت إعراب حديث التسبيح/  
 م(. 2022هـ،  1443) 6نشر يف اجمللة العراقية للبحوث اإلنسانية ع

 
 الكتب القدمية يف اإلعراب -جـ

الرومي احلنفي )ت   حممود بن إمساعيل اخلرتربيتشرح قواعد اإلعراب/  يف  توضيح اإلعراب  
 ص.  389م،  2019هـ،  1440املغرب: احملقق،  -حممد مخسي.هـ(: دراسة وحتقيق   910

 
؛ حتقيق البشري هـ(  1206)ت    وزيدُ إبراهيم األَ   حممد بن أمحد بنشرح املبنيات الفاللية/  

 ص.   91م،  2019هـ،  1440، مراكش: املطبعة والوراقة الوطنية  -العوين.
 

اإلعرابموصل   قواعد  إىل  )ت    / الطالب  األزهري  عبدهللا  بن  حتقيق   هـ(؛  905خالد 
 م.  2022هـ،  1443دمشق: الرسالة العاملية،  -عبدالكرمي جماهد.
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  ؛ (ـه 1290حممد ًبقر بن حيدر احلسين احلسيين )ت  / عرابهداية الطالب ملعرفة علم اإل
التميمي  لطيف  مناف  وحتقيق  الكوفة،  الكوفة:    -.دراسة  م   2020هـ،    1441جامعة 

 )ماجستري(. 
 
 يف اإلعراب ودراسات حديثةكتب   -د 

النحو يف  املشكل  وتراكيب  :إعراب  عبدالفتاح  /ألفاظاا  العلم دسوق:    -.غازي  أمين  دار 
 م. 2021هـ،  1442، واإلميان

 
بريوت: دار  كركوك: مكتبة أمري؛    -صدييق كمال الكنزاين.  /بغية اآلمل يف إعراب مئة عامل

 م. 2022هـ،  1443الرايحني، 
 

عبدهللا بن عبده بن قائد  توفيق الكرمي الوهاب لشرح نظم قواعد اإلعراب ًلبن ظهرية/  
 م.  2022هـ،  1444، اخلروب: مكتبة اإلمام الزهري -.املقري

 
  اجلزائر: دار  -أبو بكر شنايف. /قواعد اإلعراب، املسمى استحضار القواعد بتأويل األمثلة

 م. 2022هـ،  1443الوعي، 
 

إعداد وترتيب عبدالعزيز بن قواعد الشيخ أمحد الشاوي اإلعرابية: قواعد يف فن اإلعراب/ 
 م.  2022هـ،   1444الرايض: دار العقيدة،  -عبدهللا الطُّبييِّب.

 
 تعليم اإلعراب -هـ 

الء آ  ،كاظم املسعوديمساء  أ  /دراسة تطبيقية  :عرابمبادئ نظرية تريز يف تنمية مهارات اإل
 ص. 320م،  2021هـ،  1442العراق: املؤلفان،  -.عبد احلسني العبيدي
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 والتفاسري النحو يف القرآن -4
عابد هللا    /ا ودراسةمجعا   وتفسري مشكل إعرابه:آراء قطرب النحوية يف كتابه معاين القرآن  

  م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -.حممد مجال
 

دراسة وصفية   تفسري القرطيب أمنوذجاا:  :آراء النحاة الكوفيني وأثرها الدًليل عند املفسرين
م )حبث   2022هـ،    1443بين سويف: جامعة بين سويف،    -عيد أمحد عبدهللا.   حتليلية/

 مكمل للدكتوراه(. 
 

الفيوم: جامعة    -.كمال  حممود جمدي  /دراسة حنوية :  بات يف القرآن الكرمين آايت املطر وال
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443الفيوم، 

 
  / : دراسة حنوية صرفية دًلليةمنوذجاامجع العظمة  األبنية والرتاكيب يف القرآن الكرمي: آايت  

  م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -إسراء نبيه عبده.
 

لندن للطباعة    لندن:  -.انتصار برهان مذروب   /ملنافقنياًلتساق النحوي يف آايت وصف ا
 م. 2022هـ،  1444، والنشر

 
دراسة حنوية بالغية تطبيقية على سوريت آل عمران    : ن الكرميآ أثر دًلًلت الالم يف القر 

اإلسالمية،    -.يوب كوين  /والنساء الدعوة  الغرب: كلية  م   2021هـ،    1443طرابلس 
 )دكتوراه(. 

 
دراسة    :النحوية التقوميية يف كتب إعراب القرآن الكرمي حىت القرن الثامن اهلجرياألحكام  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443القاهرة: جامعة عني مشس،  -إبراهيم حممد جنيب.حتليلية/ 
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  / للداين  رتبـاط التوجيه النحوي بملعىن وأثـره يف الوقف القرآين من خالل كتاب املكتفىا
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا،  - توفيق. عبدالباسطشريين 

 .من سورة الفاحتــة حىت اإلســـراء
 
،  دار صفاء  عميان:   -.نور خان الدين املدين  / ستنباط القاعدة النحوية من القرآن الكرميا

 م. 2022هـ،  1444
 

املكي اخلطاب  يف  النصي  التميمي  /اًلستئناف  شويل  البصرة، ا  -.حسني  جامعة  لبصرة: 
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441

 
  - آمنة عمر انصر.إطالة بناء اجلملة يف آايت اإلنفاق يف القرآن الكرمي: دراسة حنوية دًللية/  

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  
 

عواض حممد  يف القرآن الكرمي: دراسة حنوية دًللية/    اجلنة والنارإطالة بناء اجلملة يف آايت  
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -.علي

 
الكرمي: القرآن  بناء اجلملة يف آايت احلسنات والسيئات يف    دراسة حنوية دًللية/  إطالة 

 اجستري(.م )م 2021هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،   -ة.محيد  يحممد زك يرام
 

  يشكر دراسة حنوية دًللية/    إطالة بناء اجلملة يف آايت السماء واألرض يف القرآن الكرمي:
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -جالل عبداحلميد.

 
خالد  : دراسة حنوية دًللية/  القرآن الكرمي  آايت السمع والبصر يف   طالة بناء اجلملة يف إ

 م )ماجستري(. 2022هـ،   1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -حممد مرعي.
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مجال  إطالة بناء اجلملة يف آايت الصدق والكذب يف القرآن الكرمي: دراسة حنوية دًللية/  
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -حممد مهدي.

 
  إقامة الصفة مقام املوصوف يف تفسري البحر احمليط: دراسة يف البنية والرتكيب والدًللة/

م )حبث مكمل    2022هـ،    1443بين سويف: جامعة بين سويف،    -حسناء علي فريد.
 للدكتوراه(. 

 
النحوي يف كتاب   القر إالبحث  الآ عراب  لؤي واهم    /كرمي وبيانه حمليي الدين الدرويش ن 

 م )ماجستري(.   2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة،  -.شهيد
 

دايىل: جامعة دايىل،    -.وليد عبدهللا الدليم  /يب علي الفارسيأين عند  آ البحث النحوي القر 
 م )ماجستري(. 020هـ،  1441

 
عقيل جواد   / دراسة تطبيقية يف النص القرآين  :يف التوظيف النحوي  ثرهاأالبىن الصرفية و 

    م )ماجستري(. 2022هـ،  1443الناصرية: جامعة ذي قار،  -.حديد
 

برواية  التعليل النحوي والدًليل لعالمات الوقف يف اجلزء الثاين عشر من القرآن الكرمي  
م    2022هـ،    1443،  املنصورةاملنصورة: جامعة    -براهيم عمر.إعمر  حفص عن عاصم/  

 )ماجستري(. 
 )وهكذا رمبا يف أجزاء أخرى( 

 
املصون للسمني احلليب: دراسة   الدر  الكرمي من خالل  القرآن  تقدير اجلمل احملذوفة يف 

م    2022هـ،    1444القاهرة: جامعة عني مشس،    -أمحد سعيد عبداخلالق.حنوية ودًللية/  
 )ماجستري(.  
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آ  بني  و   يالتناص  النحو القرآن  و أثره  للشنقيط  يف   الدًليلي  البيان  أضواء  ت  )  يتفسري 
م    2021هـ،    1442القاهرة: جامعة القاهرة،    -.بدالرمحن عزام عبدالعظيمع  / (هـ  1393

 )ماجستري(. 
 

يف  عم    التوابع  نصية/  جزء  حنوية  دراسة  صاحل:  القاهرة،    - .أشرف حممد  جامعة  القاهرة: 
 )ماجستري(.م  2021هـ،  1442

 
 - منصوري.بن علي  اجلابري  التوجيهات النحوية والدًللية ملا استشكل من الوقوف اهلبطية/  

 م.  2022هـ،  1444إستانبول: دار الغواثين، 
 . م 2020هـ،  1441، ، اجلزائرجامعة عمار ثليجي  -األصل: رسالة دكتوراه 

اقتصر العمل هبا على يف القرآن    )اهلبطية نسبة إىل حممد بن أيب مجعة اهلبطي. وهذه الوقوف
 أهل املغرب الكبري( 

 
  إربد، األردن: ركاز للنشر؛ فاس:   -عادل فائز.مجالية الرتكيب النحوي يف النص القرآين/  

 م.  2022هـ،  1444، مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(
 

ميان  إ  : دراسة حنوية دًللية/اجلمل ذات الوظيفة النحوية يف سور احلواميم يف القرآن الكرمي
 (. دكتوراهم ) 2022هـ،   1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -محد رأفت.أ

 
  /حديث القرآن الكرمي عن النيب حممد صلى هللا عليه وسلم: دراسة صرفية حنوية دًللية

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443الفيوم: جامعة الفيوم،  -.عليأمحد حممد 
 

الكرمي  القرآن  األول من  الربع  اجلر ودًلًلهتا يف  تطبيقية  :حروف  نظرية  واندا ك  /دراسة 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443طرابلس الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية،  -.موسى
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 ؟؛ حتقيق البشري إندماين.خربية البسملة وإنشائيتها/ 
 م(. 2022هـ،  1444)ربيع اآلخر  2نشرت يف جملة اجلزولية، املغرب ع

 
النحو  األ  ثره يف أو   ياخلالف  للمرأة يف توجيه  الفقهية  الكرمي  حكام  منيه حسن أ  / القرآن 

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -.رسيم
 

:  (ـ ه  1393  للطاهر بن عاشور )ت  العاملة يف تفسري التحرير والتنوير دًلًلت احلروف  
دًللية حنوية  عبداملعطي.  /دراسة  عبداحلميد  الشيخ،   -الشاذيل  جامعة كفر  الشيخ:  كفر 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443
 

األعراف تداولية  :سورة  احلسني حممد.  /دراسة حنوية  السويس،   -إسراء  السويس: جامعة 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444

 
القر  املرفوعات  آ الشاهد  دًللة  يف  دراسة  السامرائي:  لفاضل  النحو  معاين  يف كتاب  ين 

  2021هـ،    1442كربالء: جامعة كربالء،    -.سعد عبد السادة شبالوي   /ونواسخ اًلبتداء
 م )ماجستري(. 

 
الكرمي/   القرآن  أنواع اجلمل يف    مكاوي   مصر: أكادميية  -حممد عبدالشايف مكاوي.شرح 

 ص. 23م،  2022هـ،   1444، للتدريب اللغوي
 

  ي محد  /دراسة حنوية دًللية  آايت اهلدى والضالل يف القرآن الكرمي:  ظواهر الرتكيب يف 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  -.شعبان حممد عوض
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القر  لغة  يف  املتالزمة  النحوية  الكرميآ العناصر  الدرس  ثر  أ   :ن  بينها على  والفصل  رتبتها 
هـ،   1443كربالء: جامعة كربالء،    -. سديسعد فاضل األ  /مثلةأالسور املدنية    :النحوي
 م )ماجستري(. 2022

 
طرابلس الغرب: دار الوليد،    -جنمة خليفة ميالد.  / القضااي النحوية يف تفسري التحرير والتنوير

 ص.  584م،  2022هـ،  1443
 هـ.  1434جامعة أيب بكر بلقايد،   -األصل: رسالة دكتوراه 

 
مازن    /هـ(: دراسة صرفية حنوية دًللية  982يب السعود )ت  أاملبالغة وصورها يف تفسري  

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442، كربالء: جامعة  كربالء  -.بندر الزبيدي 
 

و اجملرو  الدًللةأرات  ميالد  /ثرها يف  العريب  القاهرة:  -.جنمة خليفة  العامل  هـ،   1443،  دار 
 م. )سلسلة الفكر النحوي عند الشيخ ابن عاشور من خالل التحرير والتنوير(.  2022

 
النحوية الرتاكيب  يف  وأثره  اإلضايف  النحاس  :  املركب  جعفر  أليب  القرآن  إعراب  كتاب 

 (. دكتوراهم ) 2022هـ،  1443املنيا: جامعة املنيا،  -أمحد.حممود رجب  /امنوذجا 
 

 (. هـ 502  ت)املسائل النحوية والصرفية يف تفسري القرآن الكرمي للراغب األصفهاين 
 م، ...  2022هـ ...،  1443مجعه ودراسته يف جامعة اإلمام ًبلرايض، 

 
: أمثلة جزئية وموجهات ان أمنوذجا املشرتك النحوي يف القرآن الكرمي: كتاب الدر املصو 

م   2022هـ،    1443بريزيت، فلسطني: جامعة بريزيت،    -.إعداد حممد هاين مسحان  / كلية
 )حبث مكمل للماجستري(.
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املسماة نواهد األبكار وشوارد    يف حاشيته على تفسري البيضاوي  املعاجلة النحوية للسيوطي
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442الفيوم: جامعة الفيوم،  -هدير عيد ربيع.  /األفكار

 
 م.  2022هـ،  1444، دار اللؤلؤة املنصورة:  -.أمين الشاذيل /معجم مجوع القرآن الكرمي 

 
يف  اللفظية  القرآنية:  املغايرة  إحصائية  اآلايت  دًللية  صرفية  حنوية  خمتار    / دراسة  إبراهيم 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -ي.مصيلح
 

هـ،    1443،  دار العامل العريب  القاهرة:  - .جنمة خليفة ميالد  /نيةآ مكمالت بناء اجلملة القر 
 م. )سلسلة الفكر النحوي عند الشيخ ابن عاشور من خالل التحرير والتنوير(.  2022

 
تفسري  يف  قراءة  القرآين:  النحو  إىل  النحو  للقمي   من  الفرقان  ورغائب  القرآن  غرائب 

 م. 2022هـ،  1444عميان: دار كنوز املعرفة،  -جنان سامل البلداوي.النيسابوري/  
 

كربالء: جامعة    -.وعد حامد عباس   /ين يف مؤلفاتهآ موقف ابن هشام من مسائل النحو القر 
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441كربالء، 

 
  / نصاريمحد مكي األأين حبسب مفهوم الدكتور عبدالعال سامل مكرم والدكتور  آ النحو القر 

  م )ماجستري(. 2021هـ،  1442، كربالء : جامعة  كربالء  -.علي كاظم جباي
 

،  مؤسسة دار الصادق الثقافية  احللة:  -.هاشم جبار الزريف  /النحو القرآين للدراسة اجلامعية
 م. 2022هـ،  1443

 
،  مؤسسة دار الصادق الثقافية  احللة:  -. علي عبدالفتاح فرهود  /القرآن الكرميواو السبق يف  

 م. 2022هـ،  1443
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 من خالل كتابه الدر املصون يف علوم الكتاب  يبوظائف احلروف النحوية عند السَّمني احلل

  2021هـ،    1442املنيا: جامعة املنيا،    -حممد حسن حممد حسني.: دراسة حتليلية/  املكنون
 كتوراه(. م )د 

 
  - .مصطفى عباس املنصوري /الوقف واًلبتداء عند القسطالين: دراسة يف التوجيه النحوي

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442البصرة: جامعة البصرة، 
 

 النحو يف القراءات -5
القرآنية القراءات  بني  واملصادر  األفعال  لصيغ  الزمنية  دًللية  التحوًلت  حنوية  دراسة   :

ص   383م،    2021هـ،    1442املنوفية: جامعة املنوفية،    -أمحد حممود حممد.إحصائية/  
 )حبث مكمل للماجستري(.

 
ايت علي عبد آ  / هل البيتأئمة  أنية املروية عن  آ لتوجيـه الصريف والنحوي للقراءات القر ا

 (. م )ماجستري 2021هـ،  1442، كربالء: جامعة  كربالء -األمري.
 

 - مسك.أمحد فوزي    /عند مكي بن أيب طالب  التوجيه النحوي للقراءات القرآنية الشاذة
 (. ماجستريم ) 2020هـ،  1442قناة السويس: جامعة قناة السويس، 

 
العمادي السعود  أيب  تفسري  يف  القرآنية  للقراءات  النحوي  خجيل    /التوجيه  خالد 

 م. 2022هـ،  1444، دار املبادرة عميان: -.الدهيسات 
 

املتواترة العشر  القراءات  النحويني ًلعرتاضهم على  : دراسة حنوية صرفية دًللية/  توجيه 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -حممد رفعت خري هللا.
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 1442جامعة ًببل،  احللة:    -.طارق هالل كمر  /رواية حفص عن عاصم يف امليزان النحوي
 م )ماجستري(. 2021هـ، 
 

القراءات القرآنية املخالف ظاهرها لقواعد النحاة من خالل إعراب القرآن للنحاس ومغىن 
 1443دمياط: جامعة دمياط،    -ي.هاشم احلديد  ة سامأ  /مجعاا ودراسة  اللبيب ًلبن هشام:

 م )ماجستري(. 2021هـ، 
 
 النحو يف احلديث الشريف -6

املنصورة:    -.سيف محد  أوائل    هـ (/   303  - هـ    215)  يمام النسائسنن اإل  ملة يف بناء اجل
 م )ماجستري(. 2019هـ،  1441جامعة املنصورة، 

 
الصرفية والنحوية على النحاة من خالل كتابه مصابيح اجلامع: دراسة   تعقبات الدماميين

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442الفيوم: جامعة الفيوم،  -هاين رمضان هاشم.حتليلية/ 
 

: دراسة مستفيضة لظاهرة اًلستشهاد بحلديث يف النحو/  احلديث النبوي يف النحو العريب
 ص. 192م،  2022هـ،  1444دمشق: دار الفكر،  -حممود يوسف فجال.

 
الشريف  احلديث  الزائدة يف  املعاين  أمنوذجااحروف  احلميدي  اإلمام  أمحد علي   /: مسند 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441املنيا: جامعة املنيا،  -.تغيان
 

 / شواهد النحو النثرية يف كتاب شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442الكوفة: جامعة الكوفة،   -ل.مساعيإنور اهلدى عباس 

 
  - .العال  عبدهللا كمال أبو  / يكتب إعراب احلديث النبو   يف   يظاهرة تعدد التوجيه النحو 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة، 
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 وتعليقاته  كتاب سيبويه وشروحه  -7
 حسيين  يجمد  : دراسة حتليلية/ضوء الدرس التداويل  يف   هكتاب سيبوي  يف   يستلزام احلوار اًل

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1442طنطا: جامعة طنطا،  -اهلنداوي.
 

 م.2022هـ،    1443القاهرة: دار غريب،    -.يونس  مربوك  /سيبويه  كتاب  يف   الصوتية  األمثلة
 

حقيقة نسخة ميالنو من كتاب سيبويه وأسطورة النسخة الكوفية يف نقض بعض أعالم  
هـ،   1444القاهرة: معهد املخطوطات العربية،    -عبداجلليل هنوش.اًلستشراق الفرنسي/  

 ص )تراثنا للنشر الرقمي(.  119م،  2022
 

معة القادسية،  : جاالديوانية  -.رايض حسني هادي  / النظري يف شرح السريايف لكتاب سيبويه
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442

 
 وتعليقاهتا ألفية ابن مالك وشروحها -8
  /لفية ابن مالك: دراسة حتليلية يف ضوء املنهج أوجه النحوية يف شرح ابن الناظم على  األ

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة،  - .يالف قاسم حممدإ
 
 وتعليقاهتا اآلجرومية وشروحها -9

 ص.  7نظمها حممد سعد حممد، أخصر منظوم على منت ابن آجر وم/ 
 م.  2022هـ،  22/10/1443يف شبكة األلوكة بتاريخ  ت نشر 
 

بوشعيب العبدالوي؛ راجعه وصححه بلقاسم القامسي   األمنية يف شرح املقدمة اآلجرومية/
 ص.  162م،  2019، هـ 1440املغرب: املؤلف،  -اليزيدي.

 



94 

 

عبدالرمحن بن حممد العاري األرحياوي    /بعض اآلجرومية خلالد األزهريحاشية على شرح  
 هـ(؛ حتقيق دسوقي حممد السخاوي. 1128)ت 

 هـ(. 1441)حمرم  54نشر يف جملة العلوم العربية، الرايض ع
  

هـ،    1444،  دار اللؤلؤة  املنصورة:  -.عبدالعظيم  يصرب   /جروميةشرح منت اآل  الدرر البهية يف 
 . م 2022

 

هـ(؛    771ت  حممد بن أمحد بن علي الشريف احلسين )جرومية/  الدرة النحوية يف شرح اآل 
 ص. 315م،  2019هـ،  1440 وجدة : مكتبة الطالب، -حتقيق حيىي نشاط.

 
ابن آجر وم/   احللوم على نظم  لنزهة  املختوم  بالرحيق  بن عبدالقادر  عامل )ت ل حممد ًبب 

 م. 2022هـ،  1444اجلزائر: دار السادة املالكية،  -هـ(. 1430
  وهبامشه: تنوير الفهوم على الرحيق املختوم/ خبدة محياين املعسكري.

 
الدمام؛   -بالل عبود السامرائي.يف ضوء معاين النحو/    الشرح احلديث على منت اآلجرومية

 م. 2022هـ،  1444الرايض: دار ابن اجلوزي،  
 

األزهري بن عبدهللا  خالد    / ية يف أصول علم العربية للطالب واملبتدئنيشرح املقدمة اآلجروم
م،   2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -حتقيق حممود نصار.  ؛هـ(  905)ت  
 ص. 128

 
النحو/    70فهم اآلجرومية:   للمبتدئ يف  مكة   -أمحد آل ممدوح.سؤاًلا وجوابا أتصيالا 

 م.  2022هـ،  1444املكرمة: دار طيبة اخلضراء، 
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هـ(؛ حتقيق   1298حممد بن أمحد بن األهدل )ت  الكواكب الدرية شرح متممة اآلجر ومية/  
 مج.  2م،  2022هـ،  1443دمشق؛ إستانبول: دار حتقيق الكتاب،  -نسيم بلعيد.

 
هـ،   1440الرًبط،    -.هـ(  723حممد بن حممد بن آجرُّوم الصنهاجي )ت  اآلجر ومية/  منت  

 ص. 48م،  2019
 ]يليه[: بغية األحباب يف تيسري قواعد اإلعراب/ عبدالرحيم مطراوي.

 
  889نور الدين بن علي السَّنهوري )ت    /الوردة املضية يف شرح اجلَر ومية يف علم العربية

 م.  2022هـ،  1444بريوت: دار املقتبس،   -هـ(؛ حتقيق زكرايء بن خملوف توانين.
 وهو الشرح املختصر للسنهوري. 

 
 الكتب القدمية يف النحو -10

القوم وأتنيثه/   بن كمال ًبشا )ت  تذكري  بن سليمان  الدين أمحد  هـ(؛ حتقيق    940مشس 
 صفاء صابر البيايت.

 م(  2022هـ،  1444ربيع األول  -نشر يف جملة العرب، الرايض )حمرم 
 

تعريفات حنوية وصرفية، أو دفرت تعريفات حيتوي على سؤاًلت وجوابت حنوية وصرفية/  
 هـ(؛ حتقيق مصطفى العلوي )نسخة إلكرتونية(.   1310حممد حافظ خليل اخلالدي )ت بعد  

 
هـ(؛   745أثري الدين أبو حيان حممد بن يوسف الغرانطي )ت    / تقريب املقرب يف النحو
 ص. 104م،  2022هـ،  1444بريوت: دار الكتب العلمية،  - حتقيق حممود أمني السيد.

 
 816أليب احلسن علي بن حممد الشريف اجلرجاين )ت  احلدود اجلليلة، أو حدود النحو/  

 هـ(؛ حتقيق علي حكمت فاضل. 
 م(.  2021هـ،  1443)حمرم  10نشر يف جملة اخلزانة، العراق ع
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 هـ(  1178  بعد  ت )املالكي  الدجلموين    بن أمحد  محد أ  / قطر الندى  شرحبحسن بيان الندى  

 م، ...  2020هـ،  1441دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 
 

 . حممد هادي البعياج  دراسة وحتقيق  (؛هـ  1276  )ت قبلقاسم املغريب    /حقائق يف علم النحو
 .68-47  م( ص  2022  هـ،  1443)  65ع  ، النجفسالمية اجلامعةكلية اإلالجملة  نشر يف  

 
دراسة    ؛(ـه  1257عبدالرحيم بن عبدالكرمي الصفي بوري )ت    /حل شواهد الفوائد الضيائية

 .وحتقيق عمر حسن رشيد
 . من ًبب املبتدأ واخلرب إىل ًبب املفعول معهالتحقيق 
 . 72-37 م( ص 2021 هـ، 1442) 24ع 1، العراق مجداب جملة مداد اآلنشر يف 

 .106-73 ص سة وحتقيق اثمر محزة عليمن بداية املخطوط إىل ًبب الفاعل، دراو 
 

؛ حتقيق هـ(  684اإلسفراييين )ت  الفاضل  حممد بن حممد    اتج الدين  رسالة يف اجلملة اخلربية/
 . عمر اثبت اجلبوري 

-198  م( ص  2022  هـ،  1443)  35ع  داب نبار للغات واآلجملة جامعة األنشرت يف  
218 . 

 
عز الدين حممد بن أيب بكر بن مجاعة الكناين )ت الرصانة والرصافة يف لطائف اإلضافة/  

 هـ(؛ حتقيق عبدهللا محيد حسني.  819
-375  م( ص  2022هـ،    1443)  2ع  1، العراق مجسالميةجملة الباحث للعلوم اإلنشر يف  

396 . 
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الضيائية الفوائد  أبيات  اجلامي  شرح  أبيات  السامي شرح  بن   /للجامي، املسمى  إبراهيم 
  -هـ(؛ حتقيق حممد خري آجات.  1126مصطفى بن طرسون، الشهري بَوْحدي الرومي )ت  

 م.  2022هـ،  1443إستانبول: دار الشفا، 
 

 . هـ( 1169داود القارصي )ت شرح كافية ابن احلاجب/  
 م، ...  2022هـ،  1443دراسته وحتقيقه يف جامعة تكريت، 

 
اإلظهار/   دنيز، حممد خري شروح  علي  هبا حممد  الشفا،   -آجات.  ياعتىن  دار  إستانبول: 

 .م 2022هـ،  1444
 تشتمل على مخسة كتب:

 إظهار األسرار/ حممد بن بري علي البريكلي.
 فتح األسرار يف كتاب اإلظهار/ حممد بن أمحد الصوجبوي. 

 زاده.األزهار شرح إظهار األسرار/ إبراهيم قصاب 
 شرح إظهار األسرار/ داود حممد القارصي. 

 مفتاح املرام يف تعريف أحوال الكلمة والكالم/ حممد فوزي الطواسي. 
 

(؛ هـ  662  ت بن بزيزة املالكي )يب فارس عبدالعزيز بن إبراهيم  أل  /مل غاية األمل يف شرح اجل  
 مج. 2م،  2022هـ،  1443الكويت: أسفار للنشر،  -.إبراهيم بلفقيه اليوسفي حتقيق

 )مُجل الزجاجي، يف النحو( 
 

واحلروف واألفعال  بألمساء  يتعلق  ما  نظم  بشرح  الرؤوف  امللك  أمحد    /فتح  بن  أمحد 
 . مثىني قهريي عبدهللا ؛ حتقيقهـ( 1197 السجاعي )ت 

 . 88-46 صم(  2022 هـ، 1443) 35ع داب نبار للغات واآلجملة جامعة األنشر يف 
 

  ؛ حتقيقهـ( 1315ت علي حممد حممد تقي حبر العلوم ) /ظهارسرار يف شرح اإلكشف األ
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 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة،   -.مىن عبد الكاظم الكاليب
  .ولدراسة وحتقيق الباب األ

 هـ(. 981ت ، إظهار األسرار يف النحو، ملؤلفه حممد بن بري علي البريكلي)
 

؛ هـ(  1031)ت    ئياملعروف ًبلبها  ،مد العامليصهباء الدين حممَّد بن عبدال  /لغز الكافية
 .علي موسى عكلةحتقيق 

 )ألغاز حنوية( 
 . 228-215 ص م(  2021هـ،  1442) 3ع 48مج نشر يف جملة املورد

 
هـ(؛ حتقيق حممد   1310خمطوطان منسوًبن إىل عمر بن حممد العلوي )ت    حنواينمتنان  

 .علوي أمحد بن حيىي
 .546 – 461 م( ص 2022) 22-21ع 11، العراق مجتسليمنشرا يف جملة 

 )مل يذكر عنواهنما، وضعا للتدريس، أحدمها "نبذة"( 
 

مجال الدين عبدهللا بن أمحد الفاكهي )ت   /جميب الندا إىل شرح قطر الندى وبل الصدى
 2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -هـ(؛ حتقيق حممود عبدالعزيز حممود.  972

 ص.  552م، 
 ومعه: معامل االهتدا شرح شواهد قطر الندا/ عثمان بن املكي الزبيدي. 

 
 -رايض كامل حممود.هـ(؛ حتقيق    244يعقوب بن إسحاق بن السكيت )ت    /املذكر واملؤنث

 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444َدايىل: جامعة دايىل، 
 

عامر  هـ(؛ حتقيق    500)ت    أليب الكرم املبارك بن فاخر الدًبس البغدادي  /املعلم يف النحو
 م.  2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -.فائل بلحاف

 



99 

 

هـ(؛ حتقيق بدر    684اييين )ت  اتج الدين حممد بن حممد اإلسفر   / املفتاح يف شرح املصباح
 م.  2022هـ،  1443إستانبول: دار السمان،  -بن إبراهيم الرشودي.

 .م 2020هـ،  1441جامعة القصيم،   -رسالة دكتوراه  :األصل
 )املصباح يف علم النحو للمطرزي(

 
علي بن موسى بن    هـ(؛ حتقيق  538جار هللا حممود بن عمر الزخمشري )ت   /املفرد واملؤلَّف 

 حممد شبري. 
 هـ(. 1440)شوال  53نشر يف جملة العلوم العربية، الرايض ع

 )منت يف النحو(
 

النحو/   الثمانيين )ت  املقيد يف  القاسم عمر بن اثبت  هـ(؛ حتقيق إسراء مولود   442أليب 
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2021هـ،  14442تكريت: جامعة تكريت،  -مرعي.

 
شهاب الدين ي/ حيان األندلس   شرح اللمحة البدرية يف علم العربية أليب  املنحة السنية يف 

النقيب  أ لؤلؤ بن  بن  دار    -(؛ حتقيق ايمسني أمحد عالم.هـ  769ت  املصري )محد  عميان: 
 م. 2022هـ،  1444الفتح، 
 م.  2021هـ،  1442جامعة املنصورة،  -رسالة ماجستري  :األصل

 
هـ(؛ حتقيق    1128عبدالرمحن بن حممد العاري األرحياوي )ت    /منية الراغب وبغية الطالب

 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار النابغة،  -.سائر عبدهللا احليسوين
 

؛ هـ(  1277الدمياين )ت    حمنض ًببه بن حممذن الشنقيطي  /منية املتمين يف نظم قواعد املغين
 م.  2021هـ،  1442املغرب: احملقق،  -حتقيق خالد الطويل.

 البن هشام(  مغين اللبيب عن كتب األعاريب)يعين 
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 -هـ(؛ حتقيق عاصم إبراهيم الكيايل.  917علي بن ميمون احلسين اإلدريسي )ت    /حنو  القلب
 ص. 128م،  2022هـ،  1443بريوت: كتاب، 
 )حنو وتصوف( 

 
حامد حتقيق هـ(؛   805سراج الدين عمر بن رسالن البلقيين )ت  / نشر العبيـر لطي  الضمري 

 . فـرحان جاسم
 ( فحواه عود الضمري املسترت أو البارز للغائب على املوصوف دون صفته )حبث حنوي فقهي، 

 .420-395 م( ص 2022 هـ، 1443) 3ع 53مج جملة اجلامعة العراقية نشر يف 
 

هـ(؛ اعتىن به عبدهللا بن محد    1216عبدالعزيز الفرغلي األنصاري )ت    / نظم قطر الندى
 م.  2022هـ،  1443الرايض: احملقق،  -املنصور.

 
عبدالرمحن بن أيب بكر السيوطي   /النكت على األلفية والكافية والشافية والشذور والنزهة

م،    2022هـ،    1443بريوت: دار الكتب العلمية،    -يق فاخر جرب مطر.هـ(؛ حتق  911)ت  
 ص(.  904مج ) 2
 

 يف النحو احلديثةالكتب  -11
 )يشمل علم النحو( 

 م.  2022هـ،  1443، دار املقتبس بريوت: -.سعيد الكرمي احلنبلي /أرجوزة يف النحو
 

 ص.  13، عماد بن مصطفى البوزيدي /األرجوزة امليسرة يف النحو
 م.  2022هـ،  16/10/1443يف شبكة األلوكة بتاريخ  ت نشر 
 

بريوت: دار الكتب العلمية،   -عبدهللا بن حممد احلواز.  /التقييد واإليضاح لفوائد املصباح
 ص.  480م،  2022هـ،  1443
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هـ،  1444احللة، العراق: دار الصادق الثقافية،    -.عبد الرضا احللي  /جامع كتب النحو العريب

 ص. 855م،  2023
  

سيد حسني بن إمام الدين السيد   /مجع القواعد للطالب الناجح من كتاب النحو الواضح 
 م. 2022هـ،  1444بريطانيا: مكتبة إمساعيل،  -بوري.

 
مقاربة جديدة/   ونواسخها:  اًلمسية  السائحياجلملة  بداير  الكتب    -.البشري  دار  بريوت: 

 ص.  320م،  2022هـ،  1443العلمية، 
 

 1443هـ(؛ حتقيق حممد علي بالُعو،    1421حممد مفتاح قريِّيو املصرايت )ت    /احلقائق النحوية
 .4م، جـ 2022هـ، 

 
التحنيك/   التشكيك يف شرح سكرة  الباساوي؛ شرح وضبط  رفع  اجلرحيي  عمر  بن  أمحد 

 م. 2022هـ،  1443: املكتبة اهلامشية، ستانبولإ -وحتقيق لقمان عثمان البحركي.
 ( لمال عثمان الدارقويتل منت يف علم النحو واإلعراب )أصله 

 
 م.  2022هـ،  1444، دار الوالء بريوت:  -.فاضل صاحل السامرائي /زبدة معاين النحو

 
للتدريب    مصر: أكادميية مكاوي  -حممد عبدالشايف مكاوي.  /شرح أنواع )ًل( يف النحو العريب

 ص.  85م،  2022هـ،  1444، اللغوي
 

اجلياليل سبيعشروح حنوية/   تنسيق خالد انجي.وآخرين  إشراف  ،  وجدة: مكتبة قرطبة  -؛ 
 ص.  87م،  2019هـ،  1440

 



102 

 

على سلم الطالبني إىل قواعد  هـ(    1415)ت  بن عبدالودود    هِ ظيه بن حَيح ات  إطرة العالمة  
)ت    النحويني  بون  ابن  الطالب هـ  1220للمختار  حمفوظ  حممد  حممود  حممد  حتقيق   /)
 م. 2022هـ،  1444الكويت: دار املرقاة،  -أمحدو.

 
واإلعراب النحو  قواعد  يف  املؤلف،    -.اجلوهري  عبداحلي  /اللباب  ، هـ  1440مكناس: 

 ص. 158م،   2019
 

هـ،   1444الرايض: دار الصميعي،    -راشد بن خليفة الكليب.  /لقم احللو من علم النحو
 م.  2022

 
 م. 2022هـ،  1443، دار اجلنان عميان:  - ة.رقية زكراي خضر  /املتشابه يف النحو والصرف

 
 جـ.   4م،  2022هـ،  1443القاهرة: دار غريب،  - فتوح أمحد رشوان. /اجملتىن املستطاب

 الرابع.(. أتريخ النشر خيص اجلزء يف النحو والصرف واإلعراب )
 

، مؤسسة حورس الدولية للنشر  اإلسكندرية:  -.بو حطبأسيد أمحد    /معجم األدوات النحوية
 م. 2022هـ،  1443

 
وجدة:    -إشراف عبدالقادر لقاح؛ تنسيق هشام حوزي.مقاًلت يف بعض مسائل النحو/  

 ص.  83م،  2019هـ،  1440، مكتبة قرطبة
 

اإلسكندرية: ليفانت    -.شام أبو خشبة ه   /حل تدريبات شذور الذهب  منتهى الطلب يف 
 م. 2022هـ،  1443  للدراسات الثقافية والنشر،

 ستون امتحاانا كامالا إبجاًبهتا النموذجية يف كتاب شذور الذهب يف النحو البن هشام. 
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مركز مصر:    -شرح رمضان عبداجلبار.  / منظومة الشرباوية مع زايدات احلكمي يف فن النحو
 ص. 138، طالب القرآن الكرمي والعلوم الشرعيةًبداود لتأسيس  

 م.  2022هـ،  13/4/1444يف شبكة األلوكة بتاريخ  ت نشر 
 

 2019  هـ،  1440،  وجدة: مكتبة الطالب  -نشاط.  حيىي  /املوسع يف قواعد النحو واإلعراب
 ص.  319م، 
 

العريب الوظيفية والدًللية:  النحو  املل   / النواحي  الدين  دار    -.ارييب عبدالغفور زين  بريوت: 
 ص. 328م،  2022هـ،  1444الكتب العلمية، 

 
 م. 2022هـ،  1443القاهرة: مؤسسة هنداوي للثقافة والعلوم،  - أمني اخلويل. /هذا النحو

  
اللغة العربية  : وظيفة الكلمة يف اجلملة  /النحو والصرف واإلمالء  :شرح مبسط لقواعد 

 م. 2022هـ،  1444القاهرة: زمزم انشرون،  -.صربي زمزم
 

 دراسات حنوية تراثية -12
اللبيب عن كتب األ   215  وسط )تخفش األراء األآ  عاريب ًلبن  هـ( يف كتاب مغين 

كربالء: جامعة كربالء،    -.ثري علي السرايأ  /هـ(: دراسة حنوية  761  )ت  نصاريهشام األ
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441

 
احللة:   -.زينب جواد مزعل  /املقام يف تركيب اجلمل يف هنج البالغة: دراسة حنوية دًلليةثر  أ

 م )ماجستري(. 2021هـ،   1442جامعة ًببل، 
 

مركز فاطمة   فاس: -رشيدة مصالحي. /اجتهادات ابن جين يف أصول النحو يف اخلصائص 
 . م 2022هـ،  1443 ،الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(
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 م.  2017هـ،  1438جامعة القاضي عياض،   -رسالة دكتوراه  :األصل
 

حتليلية/   وصفية  دراسة  جين:  وابن  الفارسي  عند  النحوي  شامان  اًلحتجاج  بن  مطري 
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444الرايض: جامعة اإلمام،  -الفهيقي.

 
،  القادسية : جامعة  الديوانية  -.نرباس علي شيال  /اًلحتمال النحوي يف شرح الفسر ًلبن جين

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441
 

( النحوية والصرفية من خالل اللمحة يف شرح امللحة ـه  720اختيارات ابن الصايغ )ت  
م    2022هـ،    1443كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،    -.غازي  ان أشرف عثمللحريري/  
 )ماجستري(. 

 
النحوية ودًلًلهتا يف  القت    األساليب  الكِ ديوان  كوثر حممود  : دراسة حنوية دًللية/  اليبال 

 (.ماجستريم ) 2022هـ،  1443القاهرة: جامعة عني مشس،  -عزيز.
 

استدراكات بدر الدين بن مجاعة يف شرحه على ابن احلاجب يف كافيته: دراسة حتليلية/  
 م.  2022هـ،  1444الكويت: دار املعاين،  - إيناس حممد عطا البيطار.

 م.  2021هـ،   1442، دار العلم واإلمياندسوق: طبعة أخرى: 
 

 -.مني كاظمأرقية حممد    / اًلشرتاط النحوي عند حناة القرن الرابع اهلجري: دراسة حتليلية
 (.ماجستريم ) 2021هـ،  1442البصرة: جامعة البصرة، 

 
:  الديوانية  -.سليم هادي النائلي   /شكالية الشاهد الشعري بني اًلستعمال والنظام النحويإ

 م )ماجستري(. 2020هـ،   1441، القادسيةجامعة 
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ضحى طارق  (/  هـ   377)ت  يب علي الفارسي  غفال ألصول الصناعة النحوية يف كتاب اإلأ
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441، القادسية: جامعة الديوانية -.السامل

 
)ت   احلليب  السمني  نظر  يف  النحويني  علوم  ـه  756أوهام  يف  املصون  الدر  يف كتابه   )

 2022هـ،    1444عدن: جامعة عدن،    -.رؤوف عبدهللا سعيد الدوحبي  /الكتاب املكنون 
 ستري(. م )ماج

 
حيدر محيد   /لفية ابن مالكأيف شرحه على  (هـ 981ت )البحث النحوي عند الفارضي 

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441كربالء: جامعة كربالء،  -.مهدي
 

  / التعليل النحوي عند تقي الدين النيلي احللي يف كتابه التحفة الشافية يف شرح الكافية
 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441جامعة ًببل، احللة:  -.حسني علي الربيعي

 
( بني شرحيه التحفة الشافية والصفوة الصفية: دراسة موازنة يف  هـ   7ق  تقي الدين النيلي )

 م )ماجستري(.  2021هـ،    1442احللة: جامعة ًببل،    -.حممد كاظم عبيد  /تفكريه النحوي
 

دراسة يف ضوء حنو النص/    التماسك النصي يف كتاب فتوح مصر واملغرب ًلبن عبداحلكم:
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة عني مشس،  -.الدسوقيعادل السيد 

 
للزخمشري: املفصل  يف  وصدامها  للفارسي  واإليضاح  للزجاجي  ودراسة    اجلمل  عرض 

 (.ماجستريم ) 2021هـ،  1443معة دمياط، دمياط: جا -ي.هنى حممد املصر وموازنة/ 
 

املنصورة:    -.عطيةعادل نبيل    / هــ(  458)ت    يالزهد الكبري لإلمام البيهق  اجلملة املؤكدة يف 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442جامعة املنصورة، 
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الطربسي  أ جهود   علي  النحو  ـ(ه  548ت  )يب  جواهر  يف كتابه  عبري غضبان   / النحوية 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442احللة: جامعة ًببل،  -.البوحجام

 
الزمنية:    - والء أمحد فهيم.  ديوان املتنيب منوذجاا/   دور السياق النحوي يف توجيه الدًللة 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا، 
 

: دراسة حنوية دًللية: ديوان النابغة إنتاج الدًللة الشعرية  الرأسية يف دور العالقات األفقية و 
م    2022هـ،    1443املنصورة: جامعة املنصورة،    -شيماء عبدالقادر غيث.الذبياين منوذجاا/  

 )دكتوراه(. 
 
(:  هـ  749ت  )   العلوي  ة   محز  بن  ليحىي  الزجاجي  مجل  شرح  جنها امل  يف   نحويشاهد اللا

حسن    / حتليلية  دراسة جامعة كربالء،    -.يالعامر فالح  م   2020هـ،    1441كربالء: 
 )ماجستري(. 

 
: دراسة  هــ(   769ت  هــ( وابن عقيل )  749شروح التسهيل ًلبن مالك بني املرادي )ت  

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1442الفيوم: جامعة الفيوم،  -شريهان إبراهيم حممد.مقارنة/ 
 

  -.خملد جبار سلطان  /الدراسات النحوية حىت هناية القرن الثامن اهلجريظاهرة التناقض يف  
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة، 

 
 -احلسيين.عبدالرمحن حممد    دراسة حنوية/  الظواهر الرتكيبية يف شعر ابن الصباغ اجل ذامي:

 وراه(.م. )حبث مكمل للدكت 2021هـ،  1443بورسعيد: جامعة بورسعيد، 
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قسم األفعال واألمساء املشتقة   :العامل واملعىن يف شروح املفصل يف القرن السابع اهلجري
 2021هـ،    1443دمياط: جامعة دمياط،    -.مساء رفعت عيدأدراسة حنوية صرفية/    منوذجاا:

 (. ماجستريم )
 

  - .جواد محزةلينا  (/  هـ  688ت  )سرتبذي  األ  ييف شرح الكافية للرض  " فيه نظر"عبارة  
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442: جامعة القادسية، الديوانية

 
 هـ( ودورها يف بناء القاعدة/  542)ت  العلل النحوية والصرفية يف أمايل ابن الشجري

 م )ماجستري(. 2022هـ،   1443املنيا: جامعة املنيا،  -الصاوي.انجي حسن 
 

  /دراسة حنوية دًللية  : شعر الطبقة اخلامسة من طبقات فحول الشعراء  عوارض الرتكيب يف 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442أسيوط: جامعة أسيوط،  -رزق. يحممد اند

 
 يكرامإ  دراسة حنوية دًللية/  :يمام الشافعديوان اإل  بناء اجلملة يف   العوارض الرتكيبية يف 

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442طنطا: جامعة طنطا،   -ي بدير.حلم
 

اللبيب الرتكيبية يف مغين  اًلستعماًلت  عبدالفتاح    /غريب  املنيا: جامعة    -.إمساعيلآمال 
 م )ماجستري(.   2022هـ،  1444املنيا، 

 
مقامات  على  شرحيهما  خالل  من  والرازي  الشَّريشي  بني  والصرفية  النحوية  القضااي 

 2019هـ،    1440رة: جامعة عني مشس،  القاه  -محادة بدر أمحد.ة/ دراسة موازن  : احلريري
 م )ماجستري(. 

 
لإلمام   الشافية  املقاصد  من خالل  السماعية  النحو  أصول  لتطبيقات  الضابطة  القوانني 

 م.  2022هـ،  1443القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية،  -.حممد عبدالعظيم مربوك /الشاطيب
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  - .ًبسم حممد اجلنايب  /القرن الرابععرابه النحوية حىت  إن و آ صحاب كتب معاين القر أخذ  آم

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441كربالء: جامعة كربالء، 
 

  ي ايه فهم  /هـ(  953دراسة يف شرح األلفية ًلبن طولون )ت    مراتب القياس يف الرتاكيب:
 (. ماجستريم ) 2021هـ،  1443دمياط: جامعة دمياط،  -.املوايف

 
ع ديوان كثري   يف  املتالزمة  احلذفاملركبات  يف  تطبيقية  دًللية  حنوية  دراسة  ًببكر    /زة: 

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املدينة املنورة: اجلامعة اإلسالمية،  -سيس.
 

دراسة لغوية يف ضوء    املنسوب إىل اخلليل بن أمحد:   املصطلح النحوي يف كتاب اجل مل
احلديث املصطلح  جامعة عني مشس،    -سامل.سعيد مصطفى    /علم  هـ،    1444القاهرة: 

 م )ماجستري(. 2022

 
سامل بن أمحد بن علي هـ(/    751  –  691موقف ابن القيم من التأويل اللغوي والنحوي )

 م.  2022هـ،  1444عدن: دار الوفاق،  -جابر.
 

  - .قاسم عثمان جبق  /النحو والصرف عند ايقوت احلموي يف ضوء كتابه معجم البلدان
 م.  2022هـ،  1444، املقتبس داربريوت: 

 
القاهرة:    -.حممد حسني احملرصاوي   /نظرات يف املعجم املفصل يف شواهد النحو الشعرية

 م.  2022هـ،  1443، دار أصول الدين
 

احللة: جامعة   -.حيدر علي الرباك  /(ـه  688  يب الربيع السبيت )تأالنقد النحوي عند ابن  
 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442ًببل، 
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هـــ( يف كتابه احلدائق الندية يف شرح    1120  النقد النحوي عند ابن معصوم املدين )ت

الصمدية الشمري  / الفوائد  جليل  ًببل،    -.حممد  جامعة  م   2021هـ،    1442احللة: 
 )ماجستري(. 

 
 دراسات حنوية حديثة -13

 1443القاهرة: دار السالم،    -فخر الدين قباوة.  / النحوينيإشكاليات يف البحث والنقد  
 ص. 136م،  2022هـ، 

 
وليد عبد اجلابر نور  يف النحو العريب/    معايري التحسني والتقبيح :  أصول الفصاحة النحوية

 )أصله رسالة جامعة(.   ص.  480م،    2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -.هللا
 

 1442احللة: جامعة ًببل،    -.عد جاسممرتضى س  /ثره يف توجيه الدًللة النحويةأاًلقرتان و 
 (. دكتوراهم ) 2021هـ، 
 
القطريةأ الراية  جريدة  يف  الرتاكيب  سنة  :  مناط  أعداد  من  لنماذج  وصفية  حنوية  دراسة 

 م )ماجستري(.   2022هـ،    1443الدوحة: جامعة قطر،    -شعالن.موسى  إبراهيم    / م  2017
  

القاهرة:   -.حممد مصطفى حسني دراسة حتليلية/    الصرفية:و الظ واهر النحوية    التعارض يف 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442جامعة القاهرة، 

 
 1442،  كربالء: جامعة  كربالء  -.حممود غالم السعيدي  /تالزم الصرف والنحو يف العربية

 م )ماجستري(. 2021هـ، 
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الفيوم:   -الء خليل عبدالعال.آدراسة حنوية دًللية/    التوازي الرتكييب يف شعر فاروق شوشة:
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442جامعة الفيوم، 

 
لال  احملتملة  والفعليةاجلمل  شعري  /مسية  العربية  القاهرة:  -.حممد  اآلفاق  هـ،   1443،  دار 

 م.  2022
 

الكوفة: جامعة    -.عماد عباس عبد السادة   / اجلهود النحوية عند الدكتور حممد كاظم البكاء
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الكوفة، 

 
مؤسسة دار الصادق    احللة:  - .حيدر علي اخلرسان  /دراسات يف التحليل النحوي والتحقيق

 م. 2022هـ،  1443، الثقافية
 

عيسي علي  عبدالعليم  دًللية  :ديوان  حنوية  صرفية  فكري  /دراسة  دار    -.منال  القاهرة: 
 .م 2022هـ،  1443غريب، 

 
حمفوظ جنيب  ثالثية  يف  النحوي  عبد  /الزمن  عبدالكرمي  البصرة،   -.سرور  جامعة  البصرة: 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442
 

صرفية   حنوية  دراسة  الشمايل:  املهجر  شعراء  عند  اللغوي  والعدول  الشعرية  الضرورة 
م.   2020هـ،    1441جامعة بورسعيد،  بورسعيد:    -.عبدالعزيز  حممد عبداحلميد   عروضية/

 )ماجستري(. 
 

  - عبدالسميع مزاين، خلضر حيدة.ظاهرات التعلق واحلكاية النحوية يف ضوء نظرية العامل/  
)أصله رسالة    م.   2022هـ،    1444،  مركز فاطمة الفهرية لألحباث والدراسات )مفاد(   فاس:

 جامعية(. 
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بين سويف:    -.شيماء حممد فؤاد  العدول الرتكييب يف بب املرفوعات بني النحاة والتوليديني/

 (. ماجستري م ) 2021هـ،  1442جامعة بين سويف، 
 

عبدالسالم النحوي إىل التحليل البالغي/    العربية من منظور حديث: اجلملة من التحليل
   ص.  253م،  2019هـ،  1440، الدار البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة -سليمي.

 
مكة املكرمة:    -شكرية بنت فهد العمريي.عالقات املعاين ومستوايهتا يف شعر صاحل الزهراين/  

 م )حبث مكمل للدكتوراه(.  2022هـ،   1443جامعة أم القرى، 
 

 ص.  40، سنأمحد عيد ح / قراءة جديدة ملفيدات التوكيد من حروف اجلر
 م.  2022هـ،  3/4/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ حبث طويل 

 
دًللية/   حنوية  دراسة  النحوي:  الدرس  يف  احلبشي.اللبس  علوي  وزارة    -حسني  الدوحة: 

 م.  2022هـ،  1444األوقاف، 
 

  1440  مراكش: فضاء آدم للنشر،  -أعرضي.  رشيد بن عمرحماضرات يف النحو والصرف/  
 ص.  214م،  2019 هـ،

 . )املبتدأ واخلرب( مسيةاجلملة اال :القسم الثاين
 

 1443دمياط: جامعة دمياط،    -.اللبان  مساء حممد أ  /دراسة حنوية  املفاعيل واملشتبهات هبا:
 (.ماجستريم ) 2021هـ، 

 
 -.عبدالصمد الرواعي  حتليلية وتطبيقية/النحو العريب ومتثالت جديدة للغة العربية: مناذج  

 . م 2022هـ،  1443، دار كنوز املعرفةعميان: 
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: دراسة حنوية دًللية يف شعر حممود النفي والرتكيب بني الرتاث النحوي والواقع اللغوي

 م )ماجستري(.   2021هـ،    1442املنصورة: جامعة املنصورة،    -أنور منري حممد عوض.  / غنيم
 

أسوان:    -عبدهللا سعد بكري.  /دراسة حنوية دًللية  :لغاءعمال واإلة بني اإلالوظيفة النحوي
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441جامعة أسوان، 

 
 اتريخ النحو  -14

النحاة أشهر  واتريخ  النحو  الطنطاوي  / نشأة  اخلالدي.؛  حممد  حذيفة صالح  به    - اعتىن 
 م. 2022هـ،  1444دمشق: دار القلم، 

 م. 2022هـ،  1444القاهرة: درة الغواص للنشر،  -سامي حممد معوض. به عينو 
 

 الفلسفة والنظرايت  -15
القاهرة: دار    -حازم علي كمال الدين.  / يف ضوء علم اللغة احلديث  النحوينظرية اًلستواء  

 م 2022هـ،  1443غريب، 
 

الدوحة:    -نور الزايد.  /دراسة تطبيقية على ظواهر تركيبية من اللغة العربيةنظرية األمثلية:  
 م )حبث مكمل للماجستري(. 2022هـ،  1443جامعة قطر، 

 
علي بن عبدهللا    /نظرية القرائن النحوية: إشكالية املصطلح واملفهوم: دراسة حتليلية نقدية

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -الزهراين.
 

 1443،  ألفا للواثئققسنطينة:    -.إبراهيم برامهي  /أصول وتطبيقات  :نظرية النحو الوظيفي
 م.  2022هـ، 
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 املدارس النحوية  -16
 )يشمل اخلالف النحوي( 

بغداد:   -إمساعيل.نصري كاظم    /ا ودراسةراء الكوفيني النحوية يف كتب التعليل النحوي مجعا آ 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442كلية اإلمام األعظم، 

  
مضر صاحب    / هـ(  1093  دب للبغدادي )تندلس يف خزانة األراء النحوية لنحاة األاآل

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة،  -.عبيد
 

البصريني والكوفيني أليب الربكات عبدالرمحن بن حممد    / اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني 
القاهرة: مكتبة    -، مزيدة ومنقحة.2ط  -حتقيق جودة مربوك حممد.هـ(؛    577األنباري )ت  

 ص.  732م،  2019هـ،  1440، اآلداب 
 

القاهر اجلرجاين   للشيخ عبد  اإليضاح  املقتصد يف شرح  النحوي يف كتاب   ت)اخلالف 
 م. 2022هـ،  1443، دار كنوز املعرفة عميان: -.الشهريبن حممد  علي  /( هـ 471

 
عميان: دار دجلة،    -.طارق عبد عون اجلنايب  /القول يف املدارس النحوية  :عود على بدء

  م. 2022هـ،  1443
 مع ملحق مقدمة كوتولد فايل لكتاب اإلنصاف... 

 
أمحد    والنحوية/املسائل اخلالفية بني ابن جين وابن كيسان والرضي يف املسائل الصرفية  

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1443، اإلسكندرية: جامعة اإلسكندرية -السيد حممد.
 

الفضة املضية يف شرح  ( يف كتابه  870معايري القبول والرفض لآلراء النحوية للعاتكي )ت  
الذهبية حسني.  / الشذرة  رشيد  دايىل،    -أمرية  جامعة  م   2022هـ،    1444دايىل: 

 )ماجستري(. 
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 1443،  دار كنوز املعرفة  عميان:  -.هلل فوزي اجمليبل  /الفراء: مقاربة لنظريته ومنهجه  حنو  
 م.  2022هـ، 

 
 النحو املقارن  -17

  -.فاطمة رجب عبده: دراسة يف ضوء املنهج املقارن/  العربية و العربية  اجلملة الظرفية يف 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443القاهرة: جامعة القاهرة، 

 
 -كيُّوف أمحد عبدهللا اجلزالوي.الفصائل النحوية بني العربية والسقطرية: دراسة تقابلية/  

 ص. 450، م 2022هـ،  1444: مركز اللغة املهرية للدراسات والبحوث، الغيضة، اليمن
 جامعة حضرموت. -األصل: رسالة ماجستري 

 
طرابلس   -عبدالباسط احلسن.  /من مواضع اًلتفاق واًلختالف  :النحو العريب واإلجنليزي

 (. دكتوراه م ) 2022هـ،  1444الغرب: كلية الدعوة اإلسالمية، 
 

 تيسري النحو وتعليمه  -18
 )بشمل املراحل الدراسية( 

وبقاء أثر التعلم لدى    اكتساب املفاهيم النحوية  اسرتاتيجية املتشاهبات يف أثر استخدام  
  2021هـ،    1442بورسعيد: جامعة بورسعيد،    -.جالل حممود أمحدطلبة املرحلة اإلعدادية/  

 (. ماجستريم. )
 

أثر استخدام مدخل التفكري اجلمعي يف تدريس النحو على تنمية التحصيل واألداء اللغوي  
بين سويف: جامعة بين    -.فاتن حممود عبدالظاهر  الصف السادس اًلبتدائي/لدى تالميذ  

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442سويف، 
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ثر اسرتاتيجييت داخل الدائرة وخارجها وفجوة املعلومات يف حتصيل طالبات الصف الثاين  أ
 1442ًببل،  احللة: جامعة    -.بثينة جاسم الشريفي  / املتوسط يف مادة قواعد اللغة العربية

 م )ماجستري(. 2021هـ، 
 

أثر منوذج تدريسي مقرتح قائم على النظرية التحفيزية بستخدام احملفزات اإللكرتونية يف 
حوية على التحصيل املعريف وتنمية التفكري السابر لدى تالميذ املرحلة  نتدريـس القواعد ال

م    2021هـ،    1442وهاج،  سوهاج: جامعة س  -عبدهللا مفلح املطريي.  املتوسطة بلكويت/
 )دكتوراه(. 

 
استخدام اسرتاتيجية الفصل املقلوب لتنمية بعض املفاهيم النحوية واستقاللية التعلم لدى  

 1443القاهرة: جامعة عني مشس،    -عبدهللا شوفني هريدي.  /طالب الصف األول الثانوي
 (.ماجستريم ) 2021هـ، 
 

املعكوس لتنمية املفاهيم النحوية يف اللغة العربية  سرتاتيجية قائمة على الصف  ااستخدام  
م    2021هـ،    1442بنها: جامعة بنها،    - .آالء عادل أمحد  /لدى تالميذ املرحلة اًلبتدائية

 )ماجستري(. 
 

النحو لدى    سرتاتيجية مقرتحة يف ضوء منوذج ويرتوكااستخدام   لتنمية مهارات  البنائي 
اإلعدادية/   املرحلة  بورسعيد،    -.سايل حممد حسنيتالميذ  جامعة  هـ،    1442بورسعيد: 

 (.ماجستريم. ) 2021
 

استخدام منوذج التعلم التوليدي لتنمية املفاهيم النحوية والصرفية وبعض مهارات التفكري 
القاهرة: جامعة عني    -ايسر عبدهللا عالم.  / التحليلي لدى طالب املرحلة الثانوية األزهرية

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443مشس، 
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علا قائمة  اخلطأ    ىسرتاتيجية  التصورات  لتصويب  املفاهيم  وخرائط  املتقدمة  املنظمات 
لغوايً  املتأخرين  اإلعدادية  املرحلة  تالميذ  لدى  النحوية  أمحد.  / للمفاهيم  مجال    - أمورة 

 (.ماجستريم ) 2021هـ،  1442،  ة املنصور : جامعة املنصورة
 

إثرائ لدى    ي برانمج  اللغوي  الرتكيب  لتنمية مهارات  النحوية  الدًلًلت  قائم على  مقرتح 
  1441املنصورة: جامعة املنصورة،    -رضا أمحد يوسف.الطالب الفائقني بملرحلة الثانوية/  

 م )ماجستري(. 2020هـ، 
 

اللفظي وأثره يف   التفاعل  قائم على  الشفهي واًلجتاه حنو  برانمج  الضبط  تنمية مهارات 
كفر الشيخ: جامعة    -أمحد شتا منصور.  النحو لدى طالب الصف األول الثانوي األزهري/

 (. دكتوراهم ) 2022هـ،  1443، كفر الشيخ
 

مناط التعلم القائم على  أديب يف ضوء  حتليل كتاب قواعد اللغة العربية للصف اخلامس األ 
م   2021هـ،    1442احللة: جامعة ًببل،    - .رور حامد صاحبس  /وظائف نصفي الدماغ 

 )ماجستري(. 
 

  / حتليل حمتوى كتاب اللغة العربية للصف الثالث املتوسط يف ضوء مبادئ التعلم النشط
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442احللة: جامعة ًببل،  - .سالم هادي اجلبوري

 
القاهرة: جامعة    -مىن شكري خليل.  ضوء الوظيفية/  تقومي النحو املقرر بملرحلة اًلبتدائية يف 

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441عني مشس، 
 

  -.ايسني رشيد الزيباري   /دراسات حديثة يف قواعـد الـنـحـو العـريب وفقاا للمناهج اجلامعية
 جـ.  2، م 2022هـ،  1443أربيل: التفسري للطبع والنشر، 

 الثاين.املستوى األول، املستوى 
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  1443،  دار كنوز املعرفةعميان:    -.عبدالصمد الرواعي  دروس يف النحو لطلبة اجلامعات/

 . م 2022هـ، 
 

فاعلية اسرتاتيجية التدريس الفريقي يف تنمية األداء النحوي لدى طالبات الصف التاسع  
، هـ  1441القاهرة: جامعة عني مشس،    -فاطمة عادل الغامن.  املتوسط يف دولة الكويت/

 م )ماجستري(. 2020
 

ئط الذ هنية يف تنمية مهارات التذوق األديب والفهم النحوي من راسرتاتيجية اخلافاعلية  
أمحد    / النظم لدى طالب الصف األول الثانوي  ةخالل النصوص األدبية يف ضوء نظري

 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441حلوان: جامعة حلوان،   -.أبو كرميصالح 
 

اسرتاتيجية مقرتحة قائمة على نظرية التنافر املعريف يف تصحيح مفاهيم قواعد اللغة  فاعلية  
جاسم عبد علي   /ول املتوسطالعربية املغلوطة وتنمية التفكري الناقد عند طالب الصف األ

 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441بغداد: جامعة بغداد،  -.العامري
 

لتنمية مهارات التحليل النحوي والتحليل الدًليل    فاعلية برانمج قائم على النظرية البنيوية
القاهرة: جامعة عني مشس،   -خدجية حسون العبوسي.  /لدى طالبات الصف اخلامس العلمي

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1443
 

سرتاتيجية اخلرائط الذهنية اإللكرتونية يف تنمية التحصيل النحوي والتفكري الناقد  افعالية  
قنا: جامعة جنوب    -.حممد مسرع العجمي  الثانوية بدولة الكويت /لدى طالبات املرحلة  

 م )ماجستري(.   2020هـ،  1442الوادي، 
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تالميذ احللقة الثانية    ىفعالية اسرتاتيجية الدعائم التعليمية يف تنمية املفاهيم النحوية لد
األساسي/  عطية    للتعليم  جامعة  املنصورة  -.عالمآية  م    2021هـ،    1442،  املنصورة: 

 (. ماجستري)
 

عطية انيف   /4،  3،  2،  1حنو    :يف النحو العريب لطلبة اللغة العربية حسب مقرر اجلامعة
 ص. 485، م 2021هـ،  1442، دار اجلنان  عميان: -.الغول

 
 ص 413،  م  2022هـ،    1444،  دار اللؤلؤة  املنصورة:   -.سكندرإ أمحد    ؟/كيف تتقن النحو
 الكرمي والسنة النبوية. التطبيق من القرآن 

 
القاهرة: السراج للنشر،   -أمحد املنزالوي.  /كيف نفهم النحو؟: دليل النحو العريب للمبتدئني 

 م. 2022هـ،  1443
 

 . م2022هـ،    1444،  دار اللؤلؤة  املنصورة:  -.سعد حممد عوض  /النحو للمبتدئني   مذكرة يف 
 

إعداد إبراهيم   /... اللغة العربيةكتاب مبسط يف مبادئ  :  مرجع الطالب يف قواعد النحو
 ص. 248م،  2022هـ،  1443بريوت: دار الكتب العلمية،  -مشس الدين.

 
لدى تالميذ    ةخطاء النحويعالج األ  ثر ذلك يف أا و لكرتونيً إ  منهج النحو العريب  ةمسرح 

م   2020هـ،    1441طنطا: جامعة طنطا،    -.شعبان سعد عبداجلليل  /املرحلة اًلبتدائية
 )ماجستري(. 

 
وتدريبات  حنو   قواعد  الطويل  /اجلامعة:  بوعباس.حممد  آفاق  الكويت:  -، حسني  ،  مكتبة 

 ص.  200م،  2022هـ،  1443
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 ص.  71،  رضا أمحد السباعي /حنو النحو: مدخل علمي للمبتدئني بخلرائط واجلداول
 م. 2022هـ،  29/2/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
العريب النحو  تعليم  يف  الصويت  احلس  البكاء  /نظرية  للطباعة  لندن:    - .حممد كاظم  لندن 

 م. 2022هـ،  1444، والنشر

 
 مناهج البحث يف النحو -19

ألفا    :قسنطينة  -مدحت حراث.  /يف النحو العريب  إضاءات يف مذهب ابن َمَضاء القرطيب 
 م. 2022هـ،  1443، للواثئق

 
هـ،    1442أسيوط: جامعة أسيوط،    -ية حممود شاكر. آ  /عند ابن اخلشاب  يالفكر النحو 

 م )ماجستري(. 2021
 
الناصرية:    -. عدانن ظاهر عاجل  /عايري النقد النحوي بني املنهج القدمي واًلجتاهات احلديثةم

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443جامعة ذي قار، 
 

 اثنياا: علم الصرف
 يف الصرف القدميةالكتب  -1

هـ(؛ حتقيق   611أليب احلسن علي بن املفضَّل املقدسي )ت  األمنيَّة يف كيفية النسبة إىل أميَّة/  
 نواف بن أمحد حكمي. 

 رسالة يف الصرف. 
 هـ(.   1443)شوال  2جـ 65نشرت يف جملة العلوم العربية، جامعة اإلمام، الرايض ع

 
  - هـ(؛ حتقيق ايسر حيىي تربه جي.  392أليب الفتح عثمان بن جين )ت  التصريف امللوكي/  

 ص.   120م،  2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم، 
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حتقيق هـ( على حاشية اللقاين على شرح التصريف للتفتازاين/    992حاشية العبادي )ت  
 م. 2022هـ،  1444كركوك: مكتبة أمري؛ بريوت: دار ابن حزم،   -سهيل خلف اجلبوري.

 هـ(.  958قياين )ت ومعه حاشية انصر الدين الل 
 

هـ(؛ اعتىن به حممد   1282مرتضى علي الُعرادي )ت حاشية الع رادي على تصريف العزي/ 
م،   2018هـ،    1439حماج قلعة، داغستان: اإلدارة الدينية ملسلمي داغستان،    -الُغُدبِّري.

 ص.  95
َلو الثغوري. نـْ  وعليها: حاشية أَمِّْرخِّ

 
 1299  ت عليش املالكي )بن أمحد  حممد  يف علم الصرف/    حل املعقود من نظم املقصود

 ص. 368م،    2022هـ،    1444بريوت: دار الكتب العلمية،    -؛ حتقيق أمحد فريد املزيدي.(هـ
 يليه: 

 هـ(. 1302نظم املقصود يف علم الصرف/ أمحد بن عبدالرحيم الطهطاوي )ت 
 هـ(. 150املقصود يف الصرف/ أليب حنيفة النعمان بن اثبت )ت 

 موصل الطالب شرح منح الوهاب يف قواعد اإلعراب/ عليش.
 

  739فخر الدين عثمان بن علي ابن خطيب جربين )ت    /شرح لغة تصريف ابن احلاجب
 م. 2022هـ،  1444الشارقة: مالمح للنشر،  -هـ(؛ حتقيق ندى بنت ظاهر العمراين.

 
  )ت بعد صدر الدين حممد بن حممد صادق احلسيين القزويين    /صرف الصرف ولب اللباب

  2021هـ،    1442احللة: جامعة ًببل،    -.عزوز  مريسامة عبد األأدراسة وحتقيق    ـ(؛ه   1109
   (.ماجستريم )
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احلسن بن زين القناين الشنقيطي  /طرة العالمة احلسن بن زين على ًلمية األفعال واًلمحرار
ا  1315)ت   الفال احلسين؛ هـ(؛ حترير حممد  ألمني بن احلسن على شيخه أمحد بن حممذ 

هـ،   1441املدينة املنورة: املركز،    -.2ط   -إعداد مركز املريب لالستشارات الرتبوية والتعليمية.
 ص. 112م،  2020

 
(؛ هـ  734ت بعد  )  لساكناينحممود بن حممد ا  يف علم الصرف/  شرح الشافية  الكافية يف 

 م. 2022هـ،  1444عميان: دار النور املبني،  -حتقيق رضا رمضان السعدين.
 م.  2017هـ،  1438جامعة األزهر ًبملنوفية،  -األصل: رسالة ماجستري 

 
 1266)ت    السباعي األزهريبن صاحل  أمحد    مقدمة األوحدية لتوضيح القواعد الصرفية/

 ص.   86م،  2019هـ،  1440املغرب: احملقق،   -حتقيق حممد مخسي.هـ(؛ 
 
 والتفاسري الصرف يف القرآن  -2

: جامعة  قناة السويس  -.ساملشعبان عبداملنصف    / ن الكرميآ القر   للكلمة يف   التطور الصريف 
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442، قناة السويس

 
الصرفية يف األتعدد األ القر مساء ألوجه  للآ لفاظ  الدر املصون  الكرمي يف تفسري  مني  س ن 
محد ـ(/  ه  756ت  )احلليب   حيدر  ًببل،    -.براء  جامعة  م   2021هـ،    1442احللة: 

 )ماجستري(. 
 

احللة: جامعة ًببل،    - .منري رضا محيد  /بنية الصرفية يف سورة الصافاتالدًللة السياقية لأل 
   (.ماجستريم ) 2021هـ،  1442
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 دراسات تراثية يف الصرف -3
م،   2022هـ،    1443القاهرة: دار السالم،    -فخر الدين قباوة.  /ابن عصفور والتصريف 

 ص. 256
 

 - .سائر عبدهللا احليسوين  /األبنية الصرفية يف ديوان األقيشر األسدي: دراسة صرفية دًللية
 م.  2022هـ،  1443القاهرة: دار النابغة، 

 
  -عبود حممد حممد.  النحوية/ األبنية الصرفية يف لزوميات املعري وعالقتها يف تفسري الظواهر  

 (. دكتوراهم ) 2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا، 
 
قبال  إ/  تباع واملزاوجة مثاًلا بنية الصرفية يف مؤلفات ابن فارس: معجم مقاييس اللغة واإلاأل

 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441الكوفة: جامعة الكوفة،  -.عبد الصاحب جعفر
 
األندلسي  ة الصرفي  ةبنياأل سهل  ابن  ديوان  يف  محيد  (/  هـ   649ت  )  ودًلًلهتا  أمحد 

 )ماجستري(. م 2022هـ،  1443تكريت: جامعة تكريت،  -.احلشماوي
 

ابن جين   الصريف عند  : جامعة الديوانية  -.مخائل جودة وادي (/  هـ  392ت  )اًلحتمال 
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442القادسية، 

 
امل الصريف يف كتاب  للمربداًلفرتاض  احلسناويآ  /قتضب  جاسم  جامعة    -.ايت  كربالء: 

 (. ماجستريم ) 2020هـ،  1441كربالء، 
 

  / هـ(: دراسة يف البنية والـدًللـة  597صبهاين )ت  املقصور واملمدود يف شعر عماد الدين األ
 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة،  -.محد لطيف هجولأ

 



123 

 

  2010ىل  إ  1900ثني للمدة من  فعال عند العرب احملدَ الصريف يف كتب األمنهج البحث  
 (. دكتوراهم ) 2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة،  -.عباس فاحل املرهون /م

 
 جديدة يف الصرف  ودراسات كتب   -4

دراسة   ديوان األرض املباركة أمنوذجاا:  ي:رضا النحو   ي عدانن عل  شعر  أبنية األفعال يف 
تطبيقية/ السيد    صرفية  بورسعيد،    -.شرارةأمنية  م.   2021هـ،    1442بورسعيد: جامعة 

 (. ماجستري)
 

 ص.  93، علي النمرالبداية يف علم الصرف/ 
 م.  2022هـ،  16/10/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 ص.  186، شعبان صالح /تصريف األمساء يف اللغة العربية

 م. 2022هـ،  19/9/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

 . ص 122شعبان صالح، تصريف األفعال/ 
 م.  2022هـ،  20/10/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
 - .عبداخلبريأمحد عبداهلادي    دراسة صرفية دًللية/  :مجوع التكسري بني الصرفيني والقراء 

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443الفيوم: جامعة الفيوم، 
 

احلديث الشعري  اخلطاب  الصرفية يف  الشعرية حملمد صابر  الدًللة  األعمال  دراسة يف   :
 . ص347م،    2022هـ،    1443نينوى: احتاد األدًبء والكتاب،    -. مساء عاصم الساملأعبيد/  

 
  / وفق آخر املستجدات الرتبويةدليل عملي للمدرس للتصريف األمثل للمنهاج الدراسي  

 م. 2022هـ،  1443املغرب: املؤلف،  -.زايد بويزمي
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العربية اللغة  علوم  لدراسة  صرفية  والبالغة  شذرات  النحو  بعلم  الصرف  علم  عالقة   :

السعديواإلمالء/   الثقافية،    -.حسن كاظم  الصادق  دار  م،    2021هـ،    1443احللة: 
 .ص207

 
ايسر   دراسة حاسوبية مقارنة/:  العامية املصرية واللغة العربية الفصحى  صيغ األفعال يف 

 (.حبث مكمل للماجستريم ) 2022هـ،  1443الفيوم: جامعة الفيوم،  -السيد.حممد 
 

عالء عبدهللا    /دراسة صرفية دًللية  :صيغ املصادر واملشتقات واألفعال يف شعر اجلواهري
 م.  2022هـ،  1443، ثقافيةمؤسسة دار الصادق ال احللة: -.الضاحي

 
 -فاطمة عبدالرمحن، ميينة صابيح، سامية غشري.  /رات الوزارية يف مقياس علم الصرف اقر لا

 ص.   110م،  2022هـ،  1443، ألفا للواثئققسنطينة: 
الكلمة األوىل على الغالف )املقرارات(، ويف موقع الناشر كتب )املقررات(، وقد يكون ما أثبته  

 الصحيح.هو 
 

اللسانيات املعاصرة الفعل وتعديه يف مهع اهلوامع يف ضوء    - العباسي.   ساملة علي  /لزوم 
 م. 2022هـ،  1443، دار العامل العريب القاهرة:

 
حمفوظ بن   حممد  /بن مالكًلمرقاة الصعود إىل معاين حتفة املودود مبعرفة املقصور واملمدود  

بريوت: دار الكتب العلمية،    -د بن حممد األنصاري.املختار فال الشنقيطي؛ حتقيق عبداحلمي
 ص.  184م،  2022هـ،  1443

 
أماين   / ن الصريف والرتكييب يف كتب تدريس اللغة العربية للمرحلة اًلبتدائية يف قطركوِ انامل

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443الدوحة: جامعة قطر،  -عاطف حسني
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ط،    -فخر الدين قباوة.  /واإلعراب: حبث إحصائي للتأصيلوظيفة املصدر يف اًلشتقاق  

 م. 2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم،  -جديدة مصححة ومنقحة ومزيدة.
 
 

 الباب السابع 
 العروض والقافية 

 
مكة املكرمة: جامعة  -غادة أمحد العمري.اجتاهات التيسري يف علم العروض: نقد وتوجيه/ 

 م )دكتوراه(.   2022هـ،  1444أم القرى، 
 

 1441القاهرة: جامعة القاهرة،    -.حسن  ي هناد جمددراسة عروضية حنوية/    اإلجازة الشعرية: 
 م )ماجستري(. 2020هـ، 

 
احممد بن علي  مجلة خمتصرة مفيدة على حبور اخلزرجية الشهرية يف علم العروض والقافية/  

  1444أكادير: احملقق،  -هـ(؛ حتقيق املهدي بن حممد السعيدي.  1162ايل )ت  اكبيل اهلوز 
 م؟  2022هـ، 

 مع جرد موسع للشروح واحلواشي والتعليقات والرتمجات وسائر ما ألف حول املنظومة اخلزرجية. 
 
يف أ والقافية  الوزن  اللغو   ثر  تطبيقية/    :العتاهية  أيبشعر    يف   يالبناء  هدية  دراسة  صاحل 

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442أسيوط: جامعة أسيوط،  -قواطني.
 

هـ،    1443،  دار القلم العريبالقنيطرة، املغرب:    - .صالح بوسريف  / أوزان الشعر وإيقاعاته
 م.  2022
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جمد الدين  بن  عبداحملسن    /بيان مشكالت املختصر يف علم العروض املوسوم بألندلسي
أبو جحجوح  حتقيق  ؛[هـ  872  ت ] الرومي  القيصري   الكتب    -.خضر حممد  دار  بريوت: 
 ص.  176م،  2022هـ،  1444العلمية، 

بعنوان:  ) إليه  اإلشارة  سبقت  الذي  نفسه  املسماة  لعله  األنصاري  اجليش  أيب  رسالة  شرح 
 .(""العروض األندلسي

 
وتطبيقية:ت نظرية  دراسة  التأهيلي:  الثانوي  بلتعليم  العروض  درس  ديدكتيك  رؤية   طوير 

 ص.   296م،  2019، هـ 1440، الرًبط: دار القلم -السعيدي. املختار جديدة/ 
 

 - .معوضإبراهيم كمال    /تقنيات الوزن واإليقاع ووظائفها يف شعر حممود سامي البارودي
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1443بين سويف: جامعة بين سويف، 

 
 ص.  34، بن عبده العواضي عبدهللا  /درر احلور يف نظم تشكيالت البحور

 م.  2022هـ،  29/11/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

(؛ علق عليه لؤي  هـ  810ت  )أليب العباس أمحد بن عبد الرمحن النقاوسي    / رجيةز شرح اخل
 هـ. 1439بن البدر العتيب، 

 
أليب الفداء عماد الدين إمساعيل بن علي شرح منظومة ابن احلاجب يف العروض والقافية/  

بريوت: دار    -هـ(؛ حتقيق حممود حممد العامودي، حممد حممود العامودي.  732األيويب )ت  
 م. 2022هـ،  1444الكتب العلمية، 

 
/العروض التعليمي املغ   م. 2022هـ،  1443، دار الوفاء اإلسكندرية:  -.هنى محدي   ىنَّ
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الوعي   مهارات  وتنمية  العروض  تعلم  بعض صعوبت  إلكرتوين يف عالج  برانمج  فاعلية 
الفيوم: جامعة الفيوم،    -.اجلمالإميان مخيس    الصويت لدى طالب املرحلة الثانوية األزهرية/ 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442
 
فخر الدين   هـ(؛ حتقيق  538)  بن عمر الزخمشري  جار هللا حممود  /لقسطاس يف علم العروضا

 ص.  96م،   2022هـ،  1443القاهرة: دار السالم،  -قباوة.
 

 809يوسف بن احلسن ابن خطيب املنصورية )ت  مجال الدين    / الكتاب يف علم العروض
 م  2022هـ،    1443إستانبول: دار السمان،    -؛ حتقيق أنس أمحد العمر، حسن حممد دمري.هـ(
 

 .م2022هـ،   1444، دار اللؤلؤة املنصورة: -.لقم يعل  يعل  /أوازن الشعر لقط الترب يف 
 

م،   2022هـ،    1444العراق: املؤلف،    -.حيىي ويل حيدر  /اجململ يف موازين اخلليل وقوافيه
 ص. 140

  
 2019هـ،    1440،  وجدة: مكتبة قرطبة  - نشاط.  حيىي  /املختصر يف علم العروض والقافية

 ص.  127م، 
 

دار اخلليج  عميان:    - .حسام العفوري  /معجم مصطلحات علم العروض والقافية وما يتعلق به
 م. 2022هـ،  1443، للنشر

 
تطوان: مكتبة سلمى الثقافية،    -هـ(؛ حتقيق حممد الفهري.  699مالك بن املرحل )ت  امللحة/  
 ص.  80م،  2020هـ،  1441
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والقافية العروض  علم  الصافية يف  العمري )ت    /املناهل  اخلطيب  بن خري هللا  أمني  حممد 
 1443العراق: دار نون،    -هـ(؛ حتقيق عبدهللا فتحي الظاهر، عبدهللا خليف احلياين.  1203

 ص. 328م،  2022هـ، 
 

حممد احلديين    أليب عائشة حممد بن  /(يف علم العروض)  منظومة ًلمية يف ضبط الزحاف وعلله
 هـ(؛ بعناية حممد حممد آل رحاب، ا ص.  1288)ت  الدمنهوري الشافعي

 هـ.  26/10/1439نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
 

  1443القاهرة: عِّلم إلحياء الرتاث،    -حممد حسن عثمان.   /املهذب يف العروض والقوايف 
 م.  2022هـ، 

 
 الباب الثامن

 اللهجات العربية 
 

إمالئيةالعربية   املدالوياملعجم/    الرتكيب،  الصرف،  األصوات،  وحنو:  الدارجة:   حممد 
 ص.   314م،  2019، هـ 1440، : مركز تنمية الدارجة، املغرب زاكورة  -هي.املنبي 
 

عميان: دار    - عبدالرمحن حممود مشس الدين.عربية حمكية: اللغة الثالثة: نصوص تطبيقية/  
 م.  2022هـ،   1444كنوز املعرفة، 

 
: دراسة ميدانية يف حمافظة القاهرة/  للغة الشبابية اجلديدة ومدى تقبل اجملتمع املصري هلاا

 (.ماجستريم ) 2021هـ،  1443القاهرة: جامعة عني مشس،  -نسمة خالد أمحد.
 

املنوفية: جامعة    -حممد محدي عبدالرمحن.دراسة لغوية صوتية دًللية/    قليم بلطيم:إهلجة  
 م )حبث مكمل للماجستري(.  2020هـ،  1441املنوفية، 
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هـ،    1443املنيا: جامعة املنيا،    -سارة أمحد عبدالسالم.  : دراسة وصفية/هلجة بين يشكر

 م )ماجستري(. 2022
 

َنم: يعين حجمه صغري/   املسباح، جمحَكح العمر؛ مراجعة وتدقيق سامل عبداللطيف  فاطمة بدر 
 ص.  95، م 2022هـ،  1444الكويت: املؤلفة،  - حممد جاسم بن انصر.

 )يف اللهجة الكويتية( 
 

 الدار البيضاء: املركز الثقايف للكتاب،  -.سعيد بنكراد  /مدارات اللغة بني الفصيح والعامي
 . م 2022هـ،  1443

 
القاهرة: املؤسسة    -.جالل أمحد أبو بكر  /معجم األلفاظ املصرية املتوارثة يف اللغة العربية

 م. 2022هـ،  1443الدولية للكتاب، 
 

املغربية العامية  يف  الفصحى  النشر    -.2ط  -احللوي.   حممد  /معجم  شركة  البيضاء:  الدار 
 ص. 256م،  2019هـ،  1440 والتوزيع املدارس، 

 
السعودية: املؤلف،    -.2ط  -حممد عبدهللا املرعول.املفردات القدمية يف هلجة أهل عنيزة/  

 م. 2022هـ،  1444
 

احلضرمي اللهجي  املوروث  لغات   :من  ومن  اجلنويب  العريب  املسند  ونقوش  ألفاظ  بقااي 
اإلسكندرية:    -.حممد عبدهللا بن هاوي ًبوزير  /متعددة يف اللهجة احلضرمية العامية الدارجة

 م. 2022هـ،  1443، لكتب والدراسات العربيةادار 
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 الباب التاسع 
 التطبيقيعلم اللغة 

 
 علم اللغة التطبيقي )عام( -1

)نبيهة بوت(:   السعودية: أمنوذج برانمج احملادثة  العربية  لغة املعاجلة وجتربتها يف اململكة 
م   2022هـ،    1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،    -هاجر حيىي شرواين.  / دراسة تقوميية

 يقية(. )دراسة تكميلية لنيل درجة املاجستري يف اللغوايت التطب
 
 نص( )لسانيات ال معاجلة النصوص لغوايً  -2

جمموعة ًبحثني؛ حترير إكرام العطاري، دريد    / دراسات يف حتليل اخلطاب ولسانيات النص
 . م 2022هـ،  1444عميان: دار كنوز املعرفة،  -.الدريدي، عامر أبو حمارب 

 
الشافعي: اإلمام  ديوان  يف  النصي/   السبك  اللغة  علم  يف  نصية  عبدالعزيز    دراسة  حممد 

 م )ماجستري(  2022هـ،  1443كفر الشيخ: جامعة كفر الشيخ،   -.الغنام
 

طنطا: جامعة    -.عبده  لبىن السيد  ي: دراسة حتليلية/شعر عالء عبداهلاد  السبك واحلبك يف 
 (. دكتوراهم ) 2022هـ،  1443طنطا، 

 
 /الوافية ملهذب الدين البصري: دراسة يف ضوء لسانيات النصكتاب الشافية والفكرة  

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441البصرة: جامعة البصرة،  -.حمسن وارد احلميدي
 

 1443،  مؤسسة دار الصادق الثقافية  احللة:  -.خالد حوير مشس  /مهاد يف لسانيات النص
 م.  2022هـ، 
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 الرتمجة والتعريب  -3
ترمجتا   :املرتجم يف ترمجة معاين قصص األنبياء يف القرآن الكرمي إىل اللغة العربيةأثر ثقافة  

عني القاهرة: جامعة    -عبداجمليد.ماجدة رمضان  أوري روبني وصبحي علي عدوي منوذجاا/  
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443، مشس

 
العربية تطبيقاا على كتاب  اسرتاتيجيات ترمجة النصوص التارخيية من اللغة الرتكية إىل اللغة 

TÜ:  اتريخ تركيا RKİYE TARİHİ/    القاهرة: جامعة    -.عبدالفتاحهاجر عماد
 م )ماجستري(.  2022هـ،  1444عني مشس، 

 
: ترمجتا دستور مجهورية تركيا  إشكاليات ترمجة النصوص القانونية الرتكية عرب لغة وسيطة

القاهرة: جامعة عني مشس،   -سهري عبداملنعم السكوت.من اإلجنليزية إىل العربية منوذجاا/  
 (.ماجستريم ) 2021هـ،  1442

 
ثالثية جنيب    اللغة الرتكي ة:  من اللغة العربي ة إىل   إشكاليات ترمجة النعت يف عالقته بملنعوت

م    2022هـ،    1444القاهرة: جامعة عني مشس،    - هالل.خـلـود عـاطـف    حمفوظ منوذجاا/ 
 )ماجستري(. 

 
القاهرة:   -مؤمن حمجوب.  /إىل اإلجنليزية  ن الكرميآ ترمجة معاىن القر   كاليات الدًللة يف إش

 م.  2022هـ،  1443اجملمع الثقايف املصري، 
 

" ترمجة مسري عباس ستنبول ذو العقدةإ منظار  "إشكالية ترمجة الوصف السردي يف رواية  
 م)ماجستري(   2022هـ،    1444القاهرة: جامعة عني مشس،    -احلويف.سارة عبدالوارث    /زهران

 
املركز العريب لألحباث ودراسة  الدوحة:    -.، مرمي سالمة كار طارق مشا  /أنثولوجيا الرتمجة العربية

  م. 2022هـ،  1443، السياسات 
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لطلبيت شرحتها  عبدالغين  /الرتمجة كما  والعلوم  الرًبط:    -.حممود  اآلداب  اإلنسانية،  كلية 

 م. 2022هـ،  1443
 

ترمجة النص التارخيي من اإلجنليزية إىل العربية: دراسة حتليلية لرتمجيت أيب القاسم سعد هللا  
 -جالل سلطاين.  /"حياة األمري عبدالقادر" لشارل هنري و "اجلزائر وأوروب" جلون وولف 

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444أبو القاسم سعد هللا،   (1)اجلزائر: جامعة اجلزائر 
 

اًلستثمار   إىل  النظري  التجريد  من  الوظيفي:  النحو  منظور  من  اللغات  وتعليم  الرتمجة 
 . م 2022هـ،  1443، دار كنوز املعرفةعميان:  -.لطيفة أحليان  البيداغوجي/

 
دراسة تطبيقية على رواية موتسارت مل يكن  :  تقنيات الرتمجة األدبية من العربية إىل العربية

 (. دكتوراه م )  2021هـ،    1442القاهرة: جامعة عني مشس،    -وفاء عبدالعزيز جماهد./  ايً يهود
 

مجة الفيلم  ر تطبيقاا على ت تقـنيات الرتمجة السمعية الـمرئية من الفارسية إلـى الـعـربـية
م  2020هـ،  1441القاهرة: جامعة عني مشس،  -شاكر. هنى حممد / (انفصال)اإليراين 

 )دكتوراه(. 
 
 

 م. 2022هـ،    1444عميان: دار آمنة،    -سليمان البياضي.حركة الرتمجة يف العصر العباسي/  
 

 1443القاهرة: دار غريب،    -مربوك يونس عبدالرؤوف.  /يف مواجهة التغريب  التعريبحقائق  
 . م 2022هـ، 
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: مقاربة نقدية جديدة بني ترمجات أشعار التوراة وجذورها العربية القدمية  :اخليانة العظمى
 1443،  دار الرافدينبريوت:    -.داود سلمان الشويلي  الربيعي والنصوص التوراتية الرمسية/

 م.  2022هـ، 
 

الرتمجة هـ،   1444للنشر،    السحاب   القاهرة:  -.عبدالعزيز محدي عبدالعزيز  /ساعات بني 
 م.  2022

 
القاهرة:    -.حترير ماجد مصطفى احلريري  /: ملخصات األحباثلعربية وقضااي الرتمجة اآلنا

 ص. 732م،  2021هـ،  1442مكتبة اآلداب، 
 م   2019نوفمرب    27-25  ،كلية األلسن، جامعة عني مشس  ،املؤمتر الثالث لقسم اللغة العربية

 
منشورات   بريوت:  -.عيساين بلقاسم  /حيثيات املعىن احلائر بني األان واآلخر   :الفكر الرتمجي

 م. 2022هـ،  1444، ضفاف
  

آايت توفيق  : دراسة مقارنة/  ًلمية العجم للطغرائي بني األصل العريب والرتمجات اإلجنليزية
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1444سوهاج: جامعة سوهاج،  -وهب هللا.

 
الصحفية الرتمجة  إىل  عامر  /مدخل  حسني  للنشر  القاهرة:  -. فتحي  هـ،   1443،  العريب 

 م.  2022
 

ترمجة الثقافية والدينية يف  العربية:  املرجعية  إىل  نقدية حتليلية لرتمجة   سفر اخلروج  دراسة 
املقدس الكتاب  دار  وترمجة  الفيومي  فتحي    /سعداي  جامعة عني   -زهران.أمساء  القاهرة: 

 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442مشس، 
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دمشق: اهليئة العامة السورية للكتاب،    - .أمحد بوبس  /مرشد خاطر وتعريب التعليم الطيب 
 ص.  104، م 2022هـ،  1444

 
وامل العربية  :صطلح املفهوم  الرتمجات  يف  بتكمنيت  /دراسات  اللغة    -.عبداحلق  خمترب  اتزة: 

 م.  2022هـ،  1443واألدب والرتمجة ًبلكلية متعددة التخصصات، 
 

الرتمجة إاملفيد يف مصطلحات  مجعه وعرب بعض   /نكليزي إ  -عريب  ،  عريب  -   نكليزي : 
 2022هـ،  1443الثقافية، العراق: مؤسسة دار الصادق  -.محيد حسون املسعوديمفرداته 

 ص.  195م، 
 

األنقد   عبداللطيف  /دبيةالرتمجة  للنشر،    - اهلريدي.  حممد  العني  دار  هـ،   1444القاهرة: 
  م. 2022

 
 تعليم األطفال اللغة -4
 املرحلة اًلبتدائية(  يشمل)

اللغوية الرتاكيب  تعلم  علي  /إتقان  وايل  للنشر]األردن[:    -.حتسني  هـ،    1444،  البديل 
 م.  2022

ثر برانمج  م، وكانت بعنوان: أ  2020هـ،    1441جامعة البصرة،    -األصل: رسالة دكتوراه  
تقان تعلم الرتاكيب اللغوية والتحصيل الدراسي إتعليمي حموسب قائم على املنحى التكاملي يف  

 . يف مادة اللغة العربية لدى تالميذ اخلامس االبتدائي
 
يف حتصيل تالميذ الصف اخلامس اًلبتدائي  (  M.U.R.D.E.Rو   KUD)ثر اسرتاتيجييت  أ

العربية اللغة  مادة  الدليمي  / يف  جناح  ًببل،    -.نور  جامعة  م   2021هـ،    1442احللة: 
 )ماجستري(. 

 



135 

 

ثر اسرتاتيجية الشجرة املثمرة يف حتصيل قواعد اللغة العربية لدى تلميذات الصف اخلامس  أ
 م )ماجستري(.   2020هـ،    1441معة ًببل،  احللة: جا  -.هدى سامل عبد احلسني  / اًلبتدائي

 
إثرائ مهاريت  يبرانمج  لتنمية  والسنة  القرآن  من  تفاوضية  مواقف  على  التحدث   قائم 

حلوان:    -.حممد   شريهان سيد  /اللغة العربية لدى تالميذ املرحلة اًلبتدائية  والتفاوض يف 
 م )ماجستري(. 2020هـ،  1441جامعة حلوان، 

 
التكوين    مقاربة بيداغوجية ومنهاجية ملهننة  :تدريسية اللغة العربية مبسلك التعليم اًلبتدائي

 م. 2022هـ،  1443املغرب: املؤلف،  -.حممد البقصي /وإرساء الكفاايت التعليمية
  

ونية لتنمية بعض املهارات اللغوية لدى  لكرت تصميم بيئة افرتاضية بستخدام األلعاب اإل
سوهاج: جامعة   - .محاد  رانيا حسنتالميذ الصف الرابع اًلبتدائي يف مادة اللغة العربية/  

 م )ماجستري(.  2020هـ،  1441سوهاج، 
 

املتمايز التعليم  اًلبتدائي يف ضوء مبادئ  الثالث  العربية للصف  اللغة  محد  أمها    / تعليل 
 م )ماجستري(.  2021هـ،  1442جامعة ًببل، احللة:  -.حسون

 
دار    عميا:  -.انصر فؤاد غبيش   /تنمية املفاهيم اللغوية والدينية واخللقية يف الطفولة املبكرة

 م. 2022هـ،  1444، املسرية
 

 ص 120م،    2023هـ،    1444عميان: دار الفكر،    -عيسى يوسف كتكت.  /حديقة العربية
 ( لكتابةهتيئة الطفل لتعلم القراءة وا)

 
اًل بلتعليم  والفرنسية  العربية  التعليم/  ديداكتيك  مباراة  لتحضري  مرجع  العريب  بتدائي: 

 ص.   152، 151م،  2019هـ،  1440، والوراقة الوطنية املطبعةاملغرب:  -اسليماين.
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عالج صعوبت التمييز بني الالم الشمسية والالم    فاعليـة استخدام األلعاب التعليمية يف 

  / تنطق وًل تكتب لدى تالميذ الصف الثاين اًلبتدائي   القمرية والتمييز بني احلروف اليت 
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  -سعيدة عبدالرازق فرحات. 

 
ج صعوبت الكتابة لدى تالميذ  لعال   فعالية برانمج مقرتح قائم على هندسة اخلط العريب

م   2021هـ،    1442املنصورة: جامعة املنصورة،    -السمري.حممد    يعل املرحلة اًلبتدائية/  
 )ماجستري(. 

 
التعليم األساس اللغة العربية للحلقة األوىل من   /يمتطلبات اعتماد برانمج إعداد معلم 

 (.ماجستريم ) 2020هـ،  1441،  املنصورة : جامعة املنصورة -حممد عبدالسالم حممد.
 
 اللغة العربية للناطقني بغريها -5

 ( ، تعلماا وتعليماا، لغة وحنواا وصرفاا)كل ما صنف يف هذا املوضوع 
سلسلة الطريق إىل العربية    األسس اللسانيـة لتعليم الرتاكيب اللغوية لغري الناطقني بلعربية:

 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1444املنيا: جامعة املنيا،  -.أمحداحلسني مصطفى  / أمنوذجاا
 

أمناط الرتكيز على الشكل واملعىن يف فصول تعليم اللغة العربية لغة اثنية: دراسة يف اخلطاب 
الشفهي/   إبراهيم.الصفي  عبده  اإلمام،    -عماد  جامعة  م    2022هـن    1444الرايض: 

 (.  دكتوراه)
 

ملرجعي األورويب للغات لتنمية الكفاءة النصية والتعبري طار ابرانمج إلكرتوين قائم على اإل
  - .العز  هدى حممود أبو  /دارسي اللغة العربية الناطقني بغريها  ىعن األزمنة الفعلية املركبة لد

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1442املنصورة: جامعة املنصورة،  
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التوليد النظرية  قائم على  العربية  اللغة  تعليم قواعد  لتنمية بعض برانمج يف  التحويلية  ية 
مخيس عبداهلادي  مهارات النحو والصرف الوظيفية واألداء الكتايب للناطقني بلغات أخرى/  

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442املنيا: جامعة املنيا،  -هدية.
 

برانمج قائم على التالزم اللفظي والتعبريات اًلصطالحية لتنمية الثروة اللغوية والرتاكيب  
 1442املنصورة: جامعة املنصورة،    -هند شعبان سعد.  /لدارسي اللغة العربية الناطقني بغريها

 . )دكتوراه( م 2021هـ، 
 

الن  ج برانم وحنو  الدًللة  نظرييَت  على  واألداء  ص  قـائم  النحوي  التحليل  مهارات  لتنمية 
هرة: جامعة عني القا  -.ي عبدالرمحنشوق  دحمم  /ى دارسي اللغة العربية األجانبدل  الكتـايب
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1442مشس، 

 
برانمج قائم على نظرية اللسانيات املعرفية لتنمية مهارات الرتكيب اللغوي لدى دارسي  

العربية اللغة  تعلم  حنو  واجتاهاهتم  بغريها  الناطقني  ربيعة.   /العربية  سعد  املنصورة:    -عمرو 
 )دكتوراه(. م  2022هـ،  1443جامعة املنصورة، 

 
اللغو  الرتكيب  مهارات  لتنمية  التقابلي  التحليل  قائم على  دارس  يبرانمج مقرتح    ي لدى 

بغريها/ الناطقني  العربية  السيد    اللغة  املنصورة،    - ربيع.والء  جامعة  هـ،    1443املنصورة: 
 م )دكتوراه(.  2022

 
 الكتايب الوظيفي  برانمج مقرتح قائم على السبك النحوي وأثره يف تنمية مهارات التعبري 

/ بغريها  الناطفني  العربية  اللغة  دارسي  سعيد انص  لدى  جامعة    -ر.عبدالرقيب  املنصورة: 
 (. دكتوراهم ) 2019هـ،  1441املنصورة، 

 



138 

 

بناء وثيقة معايري مرجعية لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف ضوء األطر املرجعية وواثئق 
م    2020هـ،    1442حلوان: جامعة حلوان،    -عبدالواحد.حسام حمسب    /املعايري الدولية

 )ماجستري(. 
 

اللغة العربية من األجانب   يتنمية األداء لدى دارس  أتثري اسرتاتيجية حتليل البنية اللغوية يف 
 2020هـ،    1441القاهرة: جامعة عني مشس،    -سارة عبدالعزيز عمران.  املستوى املتقدم/  يف 

 م )ماجستري(. 
 

القواع وإشكاًلتتدريس  قضااي  بغريها:  للناطقني  العربية  تعليم  يف  البصري    /د  هداية 
 .م 2022هـ،  1444عميان: دار كنوز املعرفة،  -.وآخرون

 
لأل  العربية  التدريسية  وديداكتيكيةناطقني  طفال  لسانية  مقارنة  أخرى:  هبة    /بلغات 
شنيك، عمشة  عبداللطيف  أبو  حسني  عالل خالد  وحترير  تقدمي  الوفا؛  أبو  عزت  السيد   ،

 .م 2022هـ،  1444عميان: دار كنوز املعرفة،  -.الزهواين
 

 ( تطبيقات  اإللكرتوين عرب  التعليم  العربية    2.0( ويب  Web 2.0تصميم منوذج  للغة 
نظمة  : مالرًبط  -، يوسلينا بنت حممد.حممد بن حاج إبراهيم  /ألغراض خاصة للناطقني بغريها

م )سلسلة الدراسات التخصصية   2022هـ،    1443،  العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة
 (. 2يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ 

 
بريوت: دار الكتب العلمية،   -حممد شكري احلاج محزة.  /تعليم اللغة العربية للناطقني بملاليزية

 ص.  120م،  2022هـ،  1444
 

بغريهاتعليمية   للناطقني  إشكاًلتالعربية  حتدايت،  تقدمي   /: صعوبت،  مؤلفني؛  جمموعة 
 م.  2022هـ،  1444ة، دار كنوز املعرفعميان:  -السيد عزت أبو الوفا. وحترير
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بغريها من خالل املدخل    تنمية مهارات التحدث لدى دارسي اللغة العربية من الناطقني

 م )دكتوراه(.   2021هـ،    1442القاهرة: جامعة عني مشس،    -.عالمةإميان أمحد    القصصي/
 

دليل التقومي يف تعليم اللغة العربية وتعلمها للناطقني بغريها: حتويل املمارسات من التقومي 
نظمة العامل اإلسالمي للرتبية  : مالرًبط  - فاطمة حسيين.  / الورقي إىل التقومي الرقمي البديل

اللغة    2022هـ،    1443،  والعلوم والثقافة م )سلسلة الدراسات التخصصية يف جمال تعليم 
 (.8العربية للناطقني بغريها؛ 

 
عبداجمليد    /دراسة تطبيقية يف ضوء املنهج التقابلي  صعوبت تعلم اللغة العربية بسريالنكا:

 م )حبث مكمل للدكتوراه(.   2021هـ،  1442القاهرة: جامعة القاهرة،  -.رازق
 

  / اللغوية يف تعليم العربية للناطقني بغريها بني التقابل اللغوي وحتليل األخطاء  الصعوبت
 جـ.  3، م 2022هـ،  1444عميان: دار كنوز املعرفة،  -.هداية الشيخ علي

 : سؤال القيم.3: دراسات حتليلية، جـ2: قضااي لغوية، جـ1جـ
 

أخر  بلغات  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى  اللغوي  واًلنتشار  الضعف  املظاهر  ى: 
نظمة العامل اإلسالمي : مالرًبط  -، صاحل عياد احلجوري.علي عبداحملسن احلديب  /والعالج

م )سلسلة الدراسات التخصصية يف جمال تعليم    2022هـ،    1443،  للرتبية والعلوم والثقافة
 (. 1اللغة العربية للناطقني بغريها؛ 

 
 لتنمية مهارات الفهم اًلستماعي لدارسي اللغة  فاعلية برانمج قائم على التدوين الصويت

 1443القاهرة: جامعة عني مشس،    -شيماء صالح حممود.   /العربية الناطقني بلغات أخرى
 (.ماجستريم ) 2022هـ، 
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فاعلية برانمج قائم على التعليم اإللكرتوين يف تنمية بعض مهارات القراءة السريعة والفهم  
القاهرة:   -عال عباس حداد.  /املستوى املتقدم الناطقني بغري العربيةالقرائي لدى طالب  

 (. دكتوراهم ) 2021هـ،  1443جامعة عني مشس، 
 

لدى    لعالج صعوبت التجاور الصويت  يفاعلية برانمج مقرتح قائم على التحليل التقابل
  1443املنصورة،  املنصورة: جامعة    -.إميان حممد سامل  اللغة العربية الناطقني بغريها/  يدارس
 (.ماجستريم ) 2021هـ، 
 

  ي تنمية بعض مهارات القراءة اجلاهرة لدى دارس  فعالية برانمج قائم على الوسائط الفائقة يف 
 1442،  املنصورة: جامعة  املنصورة  -ربه.  إسراء املهدي عبداللغة العربية الناطقني بغريها/  

 (.ماجستريم ) 2021هـ، 
 

لسانيةقضااي وإشكاًلت يف   رؤية  بغريها:  للناطقني  وثقافتها  العربية  اللغة  مسري    /تدريس 
هـ،   1443،  نظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة: مالرًبط  -.احممد علويجعفر،  
 (. 3م )سلسلة الدراسات التخصصية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛  2022

 
يوسف إمساعيلي،   /القرائية لطالب اللغة العربية الناطقني بغريها  اللسانيات التعليمية وتنمية
 1443،  نظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة: مالرًبط  -ذو األذهان بن عبداحلليم.

 (. 5م )سلسلة الدراسات التخصصية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛    2022هـ،  
 

رمحة بنت أمحد    /ة يف تعزيز الكفاية اللغوية للناطقني بغري العربيةمدخل إىل توظيف اخلطاب
، نظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة: مالرًبط  -، أدهم حممد علي محوية.عثمان  احلاج

للناطقني    2022هـ،    1443 العربية  اللغة  تعليم  التخصصية يف جمال  الدراسات  م )سلسلة 
 (. 4بغريها؛ 
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إبراهام   /املشاكل الرتكيبية اليت تواجه متعلمي اللغة العربية يف ليبرياي: دراسة لغوية تطبيقية
 (. م )حبث مكمل للماجستري 2022هـ،   1443مكة املكرمة: جامعة أم القرى،  -كومارا.

 
مناقشة القضااي اجلدلية ودورها يف تنمية مهارات التحدث لدى الناطقني بغري العربية يف  

 م )ماجستري(.  2020هـ،    1442القاهرة: جامعة عني مشس،    -مولود عبدالرمحن.  الكامريون/
 

 1440،  وان: اخلليج العريبتط  -براهيم إمونن.إ  /منهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
 ص. 31م،  2019 هـ،
 

لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا ألغراض ثقافية يف   2منهج مقرتح بستخدام الويب  
 2022هـ،    1443طنطا: جامعة طنطا،    -.الفقيأميمة حممود  ضوء احتياجاهتم الدراسية/  

 م )دكتوراه(. 
 

العربية بغري  للناطقني  القراءة  املتقدم  :مهارة  للمستوى  ونصوص  عامة  رائد   /مقدمة 
 م. 2022هـ،  1443، دار خطوط وظاللعميان:  -.عبدالرحيم

 
عبدالناصر عثمان    / حنو إطار مرجعي موحد لتعليم اللغة العربية وتعل مها لغري الناطقني هبا

 1443،  لثقافةنظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم وا: مالرًبط  -، داود عبدالقادر إيليغا.صبري
 (. 7م )سلسلة الدراسات التخصصية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛    2022هـ،  
 

  /النحو التعبريي: مقاربة جديدة يف تعليم النحو العريب وتعلمه للناطقني بغري اللغة العربية
هـ،   1443،  ثقافةنظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم وال: مالرًبط  -حممد حممد يونس علي.

 (. 6م )سلسلة الدراسات التخصصية يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛  2022
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 القراءة واملطالعة  -6
 )يشمل األطفال(

 ص.  83، أمحد عبدالعزيز أبو السعود /قارئ العربية لتعلم القراءةأساس 
 م.  2022هـ،  20/11/1443نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 

 
الثانوية املدارس  طلبة  لدى  اللغوية  بلذات  وعالقته  القرائي  فاهم   /اًلستيعاب  سهاد 

 م )ماجستري(. 2021هـ،  1442: جامعة القادسية، الديوانية  -.سبهان 
 

حممد وفيق    /األوهام واخلرافاتو احلقائق    : وأفكار حول القراءة والكتابة  ى رؤ   : إًلقة الدواة
 م. 2022هـ،  1443، مركز أركان للدراسات واألحباث والنشر :جبل لبنان  -.زين العابدين

 
برانمج قائم على تطبيقات الويب لتنمية مهارات القراءة اإللكرتونية والكتابة األكادميية  

  -دينا عبدالسالم حممود.  / اللغة العربية بكلية الرتبية  يوالكفاءة الذاتية لدى الطالب معلم
 م )دكتوراه(.  2022هـ،  1443املنصورة: جامعة املنصورة،  

 
املرحلة  تالميذ  لدى  القراءة  مهارات  لتنمية  املتمايز  التعليم  مدخل  على  قائم  برانمج 

احلبشي.  /ةاإلعدادي نبيل  مشس،    -حممد  عني  جامعة  م    2020هـ،    1442القاهرة: 
 )ماجستري(. 

 
اج الدًللة املوازية  برانمج قائم على مدخل اخلربة اللغوية لتنمية مهارات الطالقة القرائية وإنت 

بنها: جامعة بنها،    -.شلبعبدهللا حممود  يف اللغة العربية لدى تالميذ املرحلة اًلبتدائية/  
 م )دكتوراه(.  2020هـ،  1441
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حنو اللغة    هبرانمج مقرتح قائم على مغالطات التفكري لتنمية مهارات القراءة الناقدة واًلجتا
،  املنصورة: جامعة املنصورة   -جنالء عبدالقادر عبدالقادر.العربية لدى طالب املرحلة الثانوية/  

 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443
 

والعشرين الواحد  القرن  يف  القراءة  معاصرة:  تدريس  تدريس  وطرائق  بسهي    /أساليب 
 ص. 136م،  2022هـ،   1443بغداد: مشس األندلس للنشر،  -.عمران

 
تصميم منوذج تدريسي قائم على نظرية التدفق يف تدريس القراءة وأثره على تنمية التحصيل  

رشا علي   القرائي ومهارات الكتابة اإلبداعية واحلس اللغوي لدى طالب املرحلة الثانوية/
 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1443سوهاج: جامعة سوهاج،  -أمحد.

 
الناقدة لدى طالبات املرحلة املتوسطة/   القراءة  لتنمية مهارات  ممتازة حممد  تصور مقرتح 

 م. )ماجستري(. 2022هـ،   1443بيشة، السعودية: جامعة بيشة،  -القحطاين.
 

هـ،   1444،  دمشق: دار روائع الكتب  -انهد ًبهادي.  /احلروف العربية بطريقة املنتسوري
 م.  2022

 لطفل.أعد لتعليم وتطوير ا
 

بستخدام وحدة قائمة على    يعالج صعوبت القراءة لدى تالميذ الصف الثالث اًلبتدائ
 1443دمياط: جامعة دمياط،    -ران مصطفى الغزايل.  /املعاجلات اللغوية لقصص األطفال

 م )حبث مكمل للماجستري(. 2021هـ، 
 

بلقراءة القلق  اعالج  مديرية  موظفي  من  عينة  على  جتريبية  دراسة  والرايضة  :  لشباب 
)حبث مكمل   م  2021هـ،    1443بنها: جامعة بنها،    -مسر مصطفى سالمة.بلقليوبية/  

 للماجستري(.
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أسس التالوة يف تنمية بعض مهارات القراءة اجلهرية واحلس    ىفاعلية اسرتاتيجية قائمة عل

 1442،  طنطا: جامعة طنطا  -.اخلويلرًبب صبحي    /اللغوي لدي تالميذ املرحلة اإلعدادية
 م )ماجستري(. 2020هـ، 

 
بداعية لدى  فاعلية أمنوذج مقرتح قائم على النظرية البنائية لتنمية بعض مهارات القراءة اإل 

هنى    /الطالب املوهوبني وأثرها على تنمية الكتابة اًلبداعية لدى طالب املرحلة الثانوية
 )دكتوراه(. م  2021هـ،   1443طنطا: جامعة طنطا،  -.أبو العننيأمحد 

 
فاعلية مدخل الطرائف اإللكرتونية يف تنمية مهارات القراءة اإللكرتونية والقيم املتضمنة 

حلوان:   -أحالم يس حسني.يف مقرر اللغة العربية لدى تالميذ الصف اخلامس اًلبتدائي/  
 م )ماجستري(. 2021هـ،  1443جامعة حلوان، 

 
تن يف  القراءة  لتدريس  وجونستون  وايت  اسرتاتيجية  القرائي  فعالية  الفهم  مهارات  مية 

بين سويف: جامعة    -.أبو سيفسوزان جالل  والتفكري الناقد لدى طالب املرحلة الثانوية/  
 م )ماجستري(. 2022هـ،  1443، بين سويف

 
  -.إبراهيم بدر شهاب   /مع زايدات وفوائد مهمة  ،القاعدة الشهابية يف تعليم القراءة العربية

 م. 2021هـ،  1442، دار اجلنان عميان:
 

 1443،  مؤسسة دار الصادق الثقافية  احللة:  -.ضياء عويد العرنوسي  / القراءة: التعلم والتعليم
 م.  2022هـ، 

 
 ص.  82، حسني علمي برخط العرموي /القواعد العرموية يف القراءة العربية

 م. 2022هـ،  7/4/1444نشر يف شبكة األلوكة بتاريخ 
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لتن علمية  منهجية  تقرأ؟:  القراءة/  كيف  ملكة  تبصري. مية  مبركز  العلمي  القاهرة:   -القسم 

 م.  2022هـ،   1444تبصري للنشر، 
 

لطالب   ةوعالقتها بفهم النص وحتقيق الذات القرائي  ةوالكتاب  ةالقراء  يف   ةمستوايت السرع
 - ماجد الدسوقي الطويل.  /ةالعربي  ةتعليم اللغ  يف   خل التقيندمن خالل امل  ةالثانوي  ةاملرحل

 م )دكتوراه(.  2021هـ،  1442طنطا: جامعة طنطا، 
 

 الباب العاشر 
 النقوش العربية

 
 م 2022هـ،    1443،  ديب: مرااي للنشر  -.مهتمحمسن  مبخوت    /ربأنقوش سبئية من واحة م

 
هـ،    1444للنشر،    نور حوران   دمشق:  -.عبد هللا مكباش   /نقوش عربية جنوبية من اليمن

 م.  2022
 

العمائر بسوراي الزنكية واأليوبية على  الكتابية  )  :النقوش    -  521دراسة آاثرية مقارنة 
 م. 2022هـ،  1443، دار الوفاء اإلسكندرية: -.أمني حممد أمني أبو طربوش  /( ـه 658

 هـ. 1433جامعة طنطا،   -األصل: رسالة دكتوراه 
 

-  678)ة  السلطان املنصور قالون بلقاهر   ة سر أنقود  ت و آعلى منش   ةالنقوش الكتابي
طنطا:    -فرحات.حممد فؤاد    دراسة آاثرية مقارنة/  ضوء قراءات وقطع جديده:  يف   هـ(   784

 م )ماجستري(. 2022هـ،   1443جامعة طنطا، 
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 الباب احلادي عشر 
 تراجم اللغويني 

 
 1440جملة قطر الندى،    املغرب:  -املغالج.براهيم  إ  إعداد عبدهللا  /اابن فارس اللغوي مفسرا 

 ص. 55م،  2019هـ، 
 

والنحو اللغة  من  وقضااي  معوض  /أعالم  عبدالعزيز  للنشر،   السحاب   القاهرة:  -.عاطف 
 م. 2022هـ،  1444

 
 : رمصر مع مقارنتها أبعماله الفنية خارج مص  ومدرسته الفنية يف   ياخلطاط عبدهللا الزهد

 2021هـ،    1443القاهرة: جامعة القاهرة،    -.منة هللا خالد عبدالسالم  /دراسة آاثرية فنية
 ماجستري(. حبث مكمل لل م )
 

واًلت باع  اإلبداع  بني  اجلرجاين  العمار.  /عبدالقاهر  بن صاحل  ميتابوك    -عبدالعزيز  القاهرة: 
 م. 2022هـ،  1444للطباعة والنشر، 

 )اجلرجاين وكتابه دالئل اإلعجاز(.
 

العراق:    -.بلقيس خلف رويح  /حياته وما بقي من شعره  :هـ(  323نفطويه النحوي )ت  
 ص.   300م،  2021هـ،  1444مكتب ألوان للنشر، 
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 فهرس املوضوعات 
 

 3 .......................................................................... مقدمة 

 

   الباب األول

 اللغة العربية  

 )األعمال الشاملة أو بعضها(
 

: اللغة العربية )عام(  : أوًلا
 4 ................................................................... الكتب القدمية

 5 ................................................................... الكتب احلديثة 

 5................................................................. اثنياا: فقه اللغة 

 : اثلثاا: دراسات يف اللغة العربية
 5 ................................ والتفاسري وعلوم القرآن دراسات لغوية يف القرآن الكرمي

 12 ...................................................... دراسات لغوية يف القراءات

 13 .................................................. دراسات لغوية يف احلديث وكتبه 

 15 ............................................................ دراسات لغوية تراثية 

 18 .................................................. وية حديثة دراسات ومقاالت لغ

 23 ...................................... .   رابعاا: الفلسفة والنظرايت يف اللغة العربية
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 25 ........................................................ علم نفس اللغةخامساا: 

 25 .................................................. سادساا: علم اًلجتماع اللغوي 

 : سابعاا: اللغة العربية والعلوم األخرى
 26 ................................................................... اللغة والدين 

 27 .................................................................. واإلعالم اللغة 

 27 ................................................................. اللغة والسياسة

 27 .................................................................. األمن اللغوي 

 28 .................................................................. اللغة والقانون

 29 ................................................................... واإلدارة اللغة 
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 31 ................................................................... اللغة والعلوم 

 31 .................................................................. اللغة واألدب

 31 .................................................................. التاريخ اللغة و 
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 : تعليم اللغة العربيةاتسعاا: 
 32 ......................................................... تعليم اللغة العربية )عام(
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 38 ................................................................. املرحلة اجلامعية
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 الباب الثاين 
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