طالب مسجلني لدرجة املاجستري بقسم اللغة العربية وآدابها
م

االسم

1

نشوة أحمد حسن

2

هاني محمد سعيد علي إبراهيم

3

مي جابر أحمد علي

4

أحمد عبد ربه فهمي عبد ربه

5

فاتن أحمد عبد الاله حامد

6

محمد نصير سيد مجاهد

عنوان البحث

اسم المشرف

تاريخ التسجيل

صورة الرجل في شعر المرأة في

أ.د/محمد عبد المطلب مصطفى

2009/7/13

النصف الثاني من القرن العشرين

د /إسالم حسن الشرقاوي

األحاديث النبوية القصصية في صحيح

أ.د /محمد السيد العبد

البخاري – دراسة في ضوء علم لغة

2010/4/12

د /نادية حسن همام

النص
بناء الجملة في شعر أمل دنقل
الفروق اللغوية وآثارها في تفسير
القرآن الكريم والسنة النبوية عند

أ.د /عبد الناصر حسن محمد

2010/5/10

د /سلوى محمد سليم العوا

أ.د /إبراهيم محمود عوض

د .فاطمة عبد التواب

2011/1/12

ابن قيم الجوزية
البنية اللغوية لشعر اإلمام الشافعي
( دراسة صوتية – صرفية – نحوية –

أ.د /احمد إبراهيم هندي

2011/2/20

د /نادية همام

داللية )
المعاجة الصرفية ال آلية للغة العربية
فى ضوء علم اللسانيات الحاسوبية
حازم عبد الحفيظ محسن صالح

الرسائل االخوانية فى العصر العباسى
األول (132ـ ) 232هجرية ـ دراسة

أ.د  /احمد ابراهيم هندى

2011/6/13

د /سلوى محمد سليم العوا
أ.د/محمد يونس عبد العال

2011/6/13

أ.د/محمد ابراهيم الطاووس

موضوعية وفنية
مي محمد محمود

األغاني واألناشيد الوطنية في مصر
في العصر الحديث

فاطمة السيد محمد محمد

تجليات الحب فى التجربة الروحية بين
ابن الفارض فى ديوانه وابن عربى فى

أ.د /محمد صالح فضل

2011/10/10

أ.د /محمد إبراهيم الطاووس
أ.د/عفت محمد الشرقاوى
د /سعيد الوكيل

2011/12/12

فصوص الحكم ـ دراسة فينومولوجية
تأويلية
زينب األمير إبراهيم

عالمات في مسرح الحكيم – دراسة
سيميولوجية لنماذج مختارة

أحمد محمد أحمد أبو طير

تقنيات السرد في أعمال غسان كنفاني
الروائية – قراءة ثقافية

1

أ.د/صالح الدين فضل

2012/3/12

أ.د /هدى عطية

أ.د /محمد عبد المطلب

أ.د /مصطفى الشورى

2012/5/21

رحاب جمال أنور

األدب الساخر المعاصر ـ دراسة نقدية

أ.د/ثناء انس الوجود ،

في نماذج مختارة من التسعينات حتى

أ.د/محمد يونس عبد العال

اآلن

2012/11/12

د /منال محرم

سمر حامد عبد الحميد حامد

أدب الرحالت عند أنيس منصور

هالل مصطفى كامل عبد الحليم

القضايا الصرفية في تفسير " البسيط "

أ.د/عفت محمد الشرقاوي

2012/11/12

أ.د/محمد إبراهيم الطاووس

للواحدي النيسابوري من فاتحة الكتاب

أ.د /قباري محمد شحاته
د /هند رأفت

2013/1/14

إلى سورة األنفال – دراسة وصفية
تحليلية

يوسف السيد عودة إسماعيل

شعر ابن نباته المصري – دراسة
أسلوبية

رحاب حمدي احمد

( معيدة بالقسم )

مظاهر التغير اللغوي في العربية
المتداولة على شبكة التواصل
االجتماعي (الفيس بوك)-دراسة

د /سعيد احمد الوكيل

د /منال محرم عبد المجيد

أ.د /محمد السيد العبد

2013/2/18
2013/2/18

(أ.بكلية األلسن)

د /سلوى محمد العوا

تطبيقية في ضوء الدرس اللغوي

احمد محمد عبد القوى عبد الغنى
( معيد بالقسم )

احمد سيد سيد محمود

الحديث

معارضات شعر ابن زيدون – قراءة
ثقافية
شعر الثورة المصرية من عرابي إلى
أدب الطفل عند يعقوب الشاروني –
دراسة لنماذج مختارة

أمنية أحمد تهامي حسن

(أ.بآداب اإلسكندرية)

د /هدى عطية

يناير 2011م – قراءة ثقافية جمالية
هبة محمد عبد الفتاح

أ.د /محمد زكريا عناني

2013/2/18

الحجاج وآلياته بين البالغة العربية
ومناهج الحداثة – دراسة تطبيقية

أ.د /محمد عبد المطلب

2013/2/18

د /هدى عطية
أ.د /ثناء أنس الوجود ربيع

أ.د /محمد يونس عبد العال

2013/3/11

د /منال محرم

أ.د /محمد يونس عبد العال

2013/4/8

د /فاطمة عبد التواب

لنماذج مختارة
دعاء عادل فتحي

التناص في رواية الزيني بركات لجمال
الغيطاني

شيماء عادل إسماعيل عبد القادر

الخصائص األسلوبية في شعر حلمي
سالم

شيماء شحاتة إبراهيم مرسي

السياقات الثقافية في ديوان
بشار بن برد

2

د /سعيد محمود الوكيل

2013/4/8

د /إسالم حسن الشرقاوي
أ.د /محمد صالح الدين فضل

2013/4/8

د /هدى عطية عبد الغفار
أ.د /محمد عبد المطلب مصطفى

د /إسالم حسن الشرقاوي

2013/4/8

احمد إبراهيم عبد العاطي

أثر البنية والتركيب في الداللة والتوجيه
اإلعرابي عند ابن فضال المجاشعى في
كتابه النكت في القرآن

يوسف التهامي يوسف

أثر اإلسالم في نمو الثروة اللفظية في
العربية – دراسة داللية

سمر ناصر علي عيسى

االستعارة في الحديث النبوي – دراسة
لغوية في اكتساب المعرفة المجازات

آيات رشاد جاد
سماح سيد ضاحي

النبوية للشريف الرضى نموذجاً

الحب والموت في روايات يوسف

محمود عبد هللا عبد هللا عفان

محمد سالم سعيد إبراهيم

أ.د /عطية سليمان أحمد

د /سلوى سليم العوا

أ.د /إبراهيم محمود عوض

شعر التهاني من العصر الفاطمي إلى

د /هدى عطية عبد الغفار

2013/6/10
2013/7/15

2013/11/11
2013/12/9

شعر األقيشر – تحقيق ودراسة

د /منال محرم عبد المجيد

2013/12/9

حكم ابن عطاء هللا السكندري وماجياته

أ.د /عاطف جوده نصر

2014/1/20

معاجم األخطاء الشائعة في العصر
والمنهج

( وافد )

د /نادية حسن همام

د /منال محرم عبد المجيد

الحديث دراسة لغوية في المادة
محمد نمر يوسف حروب

د /علي محمد أحمد هنداوي

السباعي – دراسة فنية مضمونية

– دراسة أسلوبية دالليه
محمد حمدي عبد الفضيل

د/هند رأفت السيد

د /إسالم حسن الشرقاوي

العصر المملوكي – دراسة ثقافية
سامح متولي عبد العزيز

أ.د/على محمد أحمد هنداوي

2013/5/20

عوارض التركيب في ديواني الشنفري
وعروة بن الورد
أثر السياق في تشكيل نص اآلية
القرآنية – نماذج من القصص القرآني

د /إسالم حسن الشرقاوي

أ.د /عبدالناصر حسن محمد

د /سعيد الوكيل

أ.د /أحمد إبراهيم هندي

2014/1/20

د /نادية همام

أ.د /علي محمد أحمد هنداوي
د /نادية حسن عمر همام

أ.د/علي محمد أحمد هنداوي

2014/1/20
2014/1/20

د /فاطمة عبد التواب

المتكرر
ياسمين خالد بن الوليد علي

البعد السياسي في الرواية المعاصرة –
دراسة نقدية في نماذج مختارة

أ.د /ثناء أنس الوجود ربيع
د /منى طلبه

د /رشا حسين زغلول

هبة هللا هادي عبد الحميد

شعر عزت الطيري – دراسة أسلوبية

أ.د /إبراهيم محمود عوض

داليا أحمد السيد عبد الوهاب

المرجعية الثقافية للتشبية واإلستعارة

أ.د /محمد عبد المطلب

( معيدة بالقسم )

في مؤلفات بالغية مختارة
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2014/2/17

2014/2/17

د /هدي عطية عبد الغفار
د /فاطمة عبد التواب

2014/3/10

فاطمة صالح محمد جبر
( معيدة بالقسم )

علياء إبراهيم عبد الخالق شاهين

إسالم محمد فوزي

قراءة ثقافية لديوان األعشى الكبير
كتاب بلوهر وبوذاسف وتأثيره في تراث
األدب العربي والفكر اإلسالمي
المباني والمعاني والتصاريف فيما زاد
على المية األفعال – دراسة وصفية
معيارية

محمود حسن سامي

خطاب الشكوى في شعر
المعتمد بن عباد

أماني إبراهيم عبد العزيز

األنساق الجمالية والثقافية في شعر
الصعاليك

إسالم عبدالعزيز رمضان

المفارقة في األدب الشعبي الساخر –
جحا نموذجاً

أبو القاسم سعد حسن

األنساق الثقافية في شعر المتنبي

فن المقال الصحفي عند أحمد بهاء
الدين – دراسة أسلوبية
عمرو محمد األمير مختار

السياسات في شعر أحمد محرم –
دراسة أسلوبية

فاطمة على محمد عبد الفتاح

إسراء بدوي محمد حامد

بنية السرد في قصص بهاء طاهر –
دراسة نصية
العوالم الممكنة في السرد الروائي عند
إدوار الخراط – دراسة في نماذج

أ.د /محمد عبد المطلب

2014/3/10

د /إسالم حسن الشرقاوي
أ.د /إبراهيم محمود عوض

2014/4/14

أ.د /حسين نصار

أ.د /محمد رجب الوزير

2014/5/12

د /نادية حسن همام

أ.د /طارق سعد شلبي

2014/9/15

أ.د /إسالم الشرقاوي

أ.د /محمد عبد المطلب مصطفى

أ.د /مصطفى الشورى

أ.د/ثناء انس الوجود ربيع

2014/10/20
2014/12/15

أ.د/محمد يونس عبد العال

د /خالد أبو الليل

أ.د /ابراهيم محمود عوض

2015/1/12

أ.د /عبد الناصر حسن محمد
أ.د /محمد صالح فضل

2015/1/12

أ.د /طارق سعد شلبي
أ.د /مصطفى الشورى

2015/2/16

د /رشا حسين زغلول

أ.د /عبد الناصر حسن محمد

2015/2/16

د /سعيد الوكيل

أ.د /عبد الناصر حسن محمد

د /سعيد الوكيل

2015/2/16

مختارة
عبد الحليم عبد هللا البداعي

( شعر اللواح الخروصي – دراسة
أسلوبية )

هدى عبد المحسن عبد الهادي

( معيدة بالقسم )
مي أشرف إبراهيم بخيت
( معيدة بالقسم )

التماسك النصي في شعر المرض –
دراسة تطبيقية في نماذج مختارة
التراسل في الشعر العباسي – دراسة
لنماذج مختارة

4

أ.د /صالح الدين فضل
أ.د /طارق سعد شلبي

أ.د /أحمد إبراهيم هندي

2015/3/16
2015/3/16

د /هند رأفت
أ.د /عبد الناصر حسن محمد

أ.د /إسالم حسن الشرقاوي

2015/3/16

محمد مصطفى محمد

شعر إبراهيم طوقان – دراسة أسلوبية

أ.د /عبد الناصر حسن محمد

2015/3/16

محمد حسن عبد الباقى

الشخصية النسوية فى روايات سلوى

أ.د /طارق سعد شلبي

2015/3/16

بكر قراءة ثقافية
محمد السيد عبدهللا الطويل

البنية الخفيه ورؤية العالم فى ادب
ابراهيم عبد المجيد -دراسة فى نماذج

أ.د /طارق سعد شلبي

أ.د /إسالم حسن الشرقاوي
أ.د /عبد الناصر حسن محمد
د /رشا حسين زغلول

2015/3/16

مختارة
إبراهيم محمد نجيب
( معيد بالقسم )

ندا رشاد عثمان رشاد
مشعل محمد عبد هللا
ناهد غزالي محمد حنفي
محمد رجب سليمان حسين

األبعاد الداللية في التعليالت النحوية
والصرفية في كتاب سيبويه
قضية إثبات األلوهية فى مذاهب
التفسير االسالمى – دراسة حجاجية

أ.د /أحمد إبراهيم هندي

أ.د /محمد حماسة عبد اللطيف

أ.د/محمد إبراهيم الطاووس

أ.د/طارق سعد شلبى

شعر غازي القصيبي في النص الشعري أ.د /محمد صالح فصل

أ.د /عبد الناصر حسن محمد

التماسك النصى في القصة المصرية

أ.د /محمد السيد العبد

القصيرة يحيى الطاهر عبدهللا نموذجا

أ.د/سعيد أحمد الوكيل

قصة نوح عليه السالم في القرآن

أ.د /عبدالناصر حسن

الكريم – من نحو الجملة الى نحو

أ.د /طارق سعد شلبى

2015/3/16
2015/7/13
2015/7/13
2015/10/12
2015/10/12

النص
هنـــــــــد إســـــــــماعيل أحمـــــــــد

تأثير األدب األمريكى في نشأة القصة

إسماعيل

البوليسية والجاسوسية وقصص الرعب

أ.د/صالح الدين فضل

أ.د/سعيد أحمد الوكيل

2015/10/12

في األدب العربي – دراسة نقدية مقارنة
– نماذج مختارة
ياسر منير محمد السيد

التناوب الصرفي السياقي فى القرآن
الكريم – دراسة داللية تطبيقية

هند مصطفى محمود محمد

الجملة الفعلية في ديوان جبران خليل
جبران

داليا دياب موسى دياب

ثنائية القاهر والمقهور في أعمال جيل
الستينيات السردية في مصر – قراءة

أ.د/أحمد هندي

د/هند رأفت

أ.د /أحمد هندي

د /نادية حسن عمر همام

أ.د /سعيد أحمد الوكيل
د /هدى عطية

2015/10/12
2015/10/12

2015/10/12

ثقافية سيميولوجية
رائد عباس فاضل

البنية الدرامية وتحوالتها في قصيدة

( وافد )

النثر العراقية – نماذج مختارة

لبنى حسب هللا أحمد محمد

الصدام الثقافي في الرواية العربية
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أ.د /محمد يونس عبد العال

د /رشا حسين زغلول

أ.د /محمد عبد المطلب

د /إسالم حسن الشرقاوي

2015/11/16
2015/11/16

المعاصرة
بريهان أحمد محمد حسين

ثالوث المحرمات في الرواية العربية
بين الذكورة واألنوثة – قراءة نسوية

أ.د /سعيد أحمد الوكيل
د /رشا حسين زغلول

2015/11/16

في نماذج مختارة
أحمد أبو بكر سيد محمد

اللغة النوبية في مصر – دراسة لغوية
مقارنة باللغة العربية

نسمة سعيد علي صالح
منة هللا حسن حسن

تقنيات التعبير عن المفاهيم النسوية
في روايات رضوى عاشور

صورة الشيطان في السرد الروائي
العربي المعاصر دراسة لنماذج مختارة

اوس عصام هشام مهدى

كتاب أخالق الوزيرين ألبى حيان
التوحيدى – دراسة فى اللغة واألسلوب

6

أ.د /محمد يونس عبد العال

أ.د /زهران محمد جبر عبد

2015/12/14

الحميد

أ.د /سعيد الوكيل
د /ابتسام عبد الفتاح
أ.د /سعيد أحمد الوكيل
د /منى طلبه

أ.د/محمد عبدالمطلب

د/إسالم حسن الشرقاوى

2015/12/14
2016/1/11
2016/1/11

بيان بالطالب املسجلني لدرجة الدكتوراه بقسم اللغة العربية وآدابها
االسم
وائل محمد فاروق يوسف

عنوان البحث
ما بعد الحداثة والرواية المصرية
المعاصرة – ( دراسة سردية )

محمد محمد سليمان ريحان

روايات السيرة الهاللية بين النصوص
المدونة والشفاهية

محمد ريان محمد عبد الرحمن

الجملة المعترضة في القرآن بين النحو
والبالغة

أشرف السيد إبراهيم إسماعيل العربي

الرسائل النبوية – دراسة في ضوء علم
لغة النص

احمد محمود محمد جوادة

قضايا اإل نسان في شعر هاشم الرفاعي
– دراسة موضوعية وفنية

إيهـــاب مصـــطفي محمـــد عبـــد
العزيز

المجاز في الشعر المعاصرـ دراسة في
شعر السبعينيات والثمانينيات

اسم المشرف
أ.د /محمد صالح الدين فضل

أ.د /إبراهيم محمود عوض

أ.د /ثناء أنس الوجود ربيع

تاريخ التسجيل
2009/2/18
2009/12/14

أ.د /خالد محمد أبو الليل

أ.د /محمد يونس عبد العال

أ.د /عفت محمد الشرقاوي

2010/5/10

أ.د /علي محمد احمد هنداوي
أ.د /محمد السيد العبد

2010/7/12

أ.د /هند رأفت عبد
ا .د محمد ابراهيم الطاووس
ا.د عبد الناصر حسن

أ.د /محمد عبد المطلب مصطفى

ا.د عبد الناصر حسن

2011/1/12
2010/11/8

في مصر
إكرام محمد عبد الفتاح عمارة

نظرية الرواية وقراءة منهجية ألسس
البناء السردي في الرواية الجديدة في

أ.د /محمد ابراهيم الطاووس

2011/2/20

د /هدى عطية عبد الغفار

أدب يوسف إدريس
أحمد عبد الحميد عبد الحميد

محمد حسن

محمد صديق عمر غيث

بالغة المقال الصحفي – دراسة في
مدونة التغيير السياسي
المناسبة والوحدة النصية فى القرآن
الكريم ـ قراءة فى ضوء نظام اللغة

أ.د /محمد صالح الدين فضل
أ.د /عبد الناصر حسن محمد

أ.د/ابراهيم محمود عوض

2011/5/9
2011/7/18

أ.د/محمد ابراهيم الطاووس

القرآنية الواصفة لنصه وخطابه
محمد علي السيد أحمد طه

سيمولوجيا العالمة في بالغة إعجاز
القرآن الكريم عند الرماني والخطابي

أ.د  /ابراهيم محمود عوض

2011/10/10

د  /فاطمة عبد التواب

والجرجاني والغزالي
عبد الحميد مصطفى سعيد

الشعراء الفرسان في العصر الجاهلي –

( وافد )

دراسة سيميائية

مصطفى سيد عبد العظيم فراج

األسالف واألخالف بين السلطة والحرية

أ.د /محمد يونس عبد العال
أ.د /ثناء أنس الوجود ربيع

أ.د /مصطفى عبد الشافي الشورى

أ.د /محمد صالح الدين فضل

تشكالت السرد في ملحمة إبراهيم الكوني د /رشا حسين زغلول
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2011/10/10

2011/12/12

أسماء محمد عدالن الزناتي

سورتا القصص واألحزاب – دراسة
نحوية داللية

فاتن محمد سعيد عبد الجواد

طرائق البحث بالعربية  :أصوله
وتطبيقاته – دراسة في علم اللغة
الحاسوبي

أمة الخالق محمد المرصد

أسس نقد التراث النحوي العربي عند
المصريين المعاصرين

عثمان أبو القاسم عبد هللا
( وافد )

الجمل التي ال محل لها من اإلعراب في

أ.د /أحمد إبراهيم هندي

أ.د /أحمد محمد عبد العزيز كشك

أ.د/علي محمد أحمد هنداوي
أ.د /صالح الدين صالح حسانين

أ.د /علي هنداوي

2012/1/9
2012/1/9

2012/5/21

د /سلوى العوا

أ.د /محمد رجب الوزير

2012/5/21

النصف األول من القرآن الكريم – دراسة د /هند رأفت
وصفية  ،تحليلية  ،إحصائية

غريب محد نايف بريخ
( وافد )

ألفية ابن مالك والمدارس النحوية –
دراسة وصفية تحليلية

أ.د /محمد رجب الوزير
د /هند رأفت
د /محمود محمد العامودي

2012/6/11

تعديل إشراف في
2013/2/13

أ.بالجامعة اإلسالمية بغزة
أريج محمد طيب خطاب

المكان في روايات الفقيه
( دراسة في نماذج مختارة )

عمـــــاد عبـــــد الراضـــــى عبـــــد

الرؤوف

مقاالت محمد حسنين هيكل بين
الصحافة واألدب :دراسة فى البنية -

أ.د محمد صالح الدين فضل

2012/6/11

أ.د/عوض محمد الصالح

أ .بجامعة بنغازي – ليبيا
أ.د/ابراهيم محمد عوض
د /اسالم الشرقاوى

2012/10/8

واالسلوب
حسام حنفي محمود

جدلية العلم واإليمان في أدب مصطفى
محمود

منال مدكور عبد الواحد
يســري عبـــد الفتــاح حســـن عبـــد

الموجود

هاني بكري علي جودة
ميس خليل عودة
( وافدة )
حاتم أوس محمد السنوسي

الحوارية في القرآن الكريم ـ دراسة
تداولية
بناء الجملة في شعر الشريف العقيلي
( ت 450 :ه ) دراسة نحوية داللية

توظيف الموروث في شعر القرن األول
الهجري

ظاهرتا االختيار والعدول في شعر
الخنساء – دراسة أسلوبية

سلطة الخطاب الشعري الهذلي – دراسة
تداولية
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أ.د/ابراهيم محمود عوض

2012/10/8

د/هدى عطية عبد الغفار
أ.د/محمد عبد المطلب مصطفى
د /منال محرم عبد المجيد

أ.د/ابراهيم محمود عوض

د /سلوى محمد سليم العوا

أ.د /مصطفى عبد الشافي الشورى

د /منال محرم عبد المجيد
أ.د /مصطفى عبد الشافي الشورى

أ.د  /إحسان الديك
أ.د /مصطفى عبد الشافي الشورى

د /سلوى العوا

2012/11/12
2012/11/12
2013/2/18
2013/3/11
2013/3/11

عبد هللا علي جابر الكريبي

( وافد )
هاني جازم مقبل ثابت

ظاهرة االلتفات في الشعر الكويتي
المعاصر – دراسة أسلوبية
الرقمية والنظرية النقدية – دراسة في

( وافد )

التحوالت المفاهيمية

أحمد مصطفى أحمد األسطل

أثر السياق في تحديد مرجعية الضمائر

أ.د /محمد عبد المطلب

2013/3/11

د /هدى عطية عبد الغفار
أ.د /عاطف جودة نصر

2013/4/8

أ.د /ثناء أنس الوجود ربيع

أ.د /سعيد الوكيل

أ.د /اسالم الشرقاوي

( وافد )

أ.د/محمد السيد العبد

2013/4/8

في الحديث الشريف في ضوء علم اللغة د /هند رأفت
الحديث

شيماء عادل إسماعيل عبد القادر

الخصائص األسلوبية في شعر حلمي
سالم

محمد عزب جمعة عزب

الرسائل في عهد الخالفة الراشدة ـ
دراسة لغوية

شهد مختار محمود احمد

التجريب في السرد الروائي المصري
المعاصر "نماذج مختارة "

محمد محمود عوض هللا خليل
( وافد )

فوزي عمر سالم الحداد
( وافد )

هالة محمد كامل موسى

الزمن النحوي بين النحاة والمفسرين
أدواته ـ صيغه ـ تراكيبه ـ دالالته
تمثيالت المثقف في السرد العربي
المعاصر
تعريب المصطلحات الطبية في المعاجم
الطبية الحديثة

نجية محمود ميلود

( وافدة )

هيثم إبراهيم عبد الرؤوف

مفهوم التوبة في مذاهب التفسير
اإلسالمي – دراسة مقارنة

المتخيل السردي في روايات خيري شلبي
– دراسة سيميائية

علي شايع حسن

( يمني )

عبد الفتاح داود كاك

( فلسطيني )

سليمان رمضان علي األسطى
( ليبي )

الصورة االستعارية ومرجعيتها الداللية

في صحيح البخاري – دراسة سيميائية
شعر المرأة الفلسطينية بعد اتفاقية
أوسلو – دراسة نقدية
مسائل الخالف في علمي العروض
والقافية – جمعاً ودراسة
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أ.د /محمد صالح الدين فضل

2013/4/8

د /هدى عطية عبد الغفار

أ.د /أحمد إبراهيم هندي

2013/5/20

د/سلوى سليم العوا
د/سعيد الوكيل

2013/5/20

د /هدى عطية
أ.د /محمد العبد

2013/5/20

أ.د/إبراهيم محمود عوض
أ.د /محمد صالح الدين فضل

د /منى محمد طلبه

أ.د /على محمد أحمد هنداوي

د/سلوى سليم العوا

أ.د /عفت محمد الشرقاوي

2013/5/20
2013/5/20
2013/5/20

.د/إبراهيم محمود عوض

أ.د /محمد صالح الدين فضل

2013/5/20

د /هدى عطية عبد الغفار
أ.د /عفت محمد الشرقاوي
أ.د /طارق سعد شلبي

أ.د /مصطفى عبد الشافي الشورى

أ.د  /إبراهيم محمود عوض
أ.د /محمد إبراهيم الطاووس
د /هدى عطية عبد الغفار

2013/7/15
2013/6/10
2013/7/15

الحبيب محمد عبد هللا الموفق
( وافد )

خطيطة محمد مبروك
( ليبية )
خديجة بو طيب عبد القادر
( وافدة )

الصورة التشبيهية في صحيح البخاري
وخصائصها البالغية
السياقات الثقافية لمقامات الهمذاني
اسئلة الهوية بين الواقع التاريخي
والمتخيل السردي – دراسة هرمنويطيقية

أ.د /عفت محمد الشرقاوي

أ.د /محمد يونس عبد العال

أ.د /محمد عبد المطلب

2013/7/15
2013/7/15

أ.د /مصطفى عبد الشافي الشورى

د /منى محمد طلبه

2013/7/15

د /هدى عطية عبد الغفار

لثالثية أحالم مستغانمي ذاكرة الجسد ،
فوضى الحواس  ،عابر سرير
قحطان عدنان الفرج هللا
( وافد )

مصطفى يوسف عبد الحي

تقنيات السرد في روايات فؤاد التكرلي – د /سعيد الوكيل

دراسة في الخطاب الروائي واستراتيجياته د /إسالم الشرقاوي
جهود لجنة األلفاظ واألساليب بمجمع
اللغة العربية بالقاهرة في التصويب
اللغوي  -دراسة وصفية تحليلية

أسماء علي حسين محمد

صورة الحارة في الرواية المصرية من
خالل نماذج مختارة

سارة إيمان سيد حسين

رمز األمازونة في الرواية العربية من
خالل نماذج مختارة

أمجد لطفي العجان

مسرحيات نجيب محفوظ – دراسة
سيميائية

السعيد علي السعيد البسطويسي
( مدرس مساعد بالقسم )

رحاب فوزي حافظ الرشيدي

التفسير الفقهي للقرآن الكريم وآفاق
التطور والتجديد في العصر الحديث
الفكر العقائدي في شعر شوقي

محمــــد حســــني عبــــد الجليــــل الخصائص التداولية في الخطاب اإللهي

يوسف

للرسول محمد ( صلى هللا عليه وسلم )
في القرآن الكريم

شــــــــريف شــــــــعبان إبــــــــراهيم

الشرقاوي

يوسف محمد علي البطش
( فلسطيني )

2013/7/15

شواهد الحديث الشريف عند ابن مالك
في غير كتابه شواهد التوضيح
والتصحيح جمعاً ودراسة

عوارض التركيب في خطب الرسول
محمد صلى هللا عليه وسلم – دراسة
نحوية داللية
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أ.د/محمد رجب الوزير

2013/9/16

أ .بكلية األلسن
أ.د/أحمد إبراهيم هندي
أ.د /محمد إبراهيم الطاووس

2013/10/21

د /هدى عطية عبد الغفار
أ.د /محمد إبراهيم الطاووس

2013/10/21

د /هدى عطية عبد الغفار
أ.د /مصطفى الشورى

2013/11/11

د /هدى عطية عبد الغفار
أ.د /عفت محمد الشرقاوي

2013/11/11

أ.د /محمد إبراهيم الطاووس
أ.د /محمد إبراهيم الطاووس

2013/11/11

د /هدى عطية عبد الغفار

أ.د /حسام البهي البهنساوي
أ.بدار علوم الفيوم

2014/1/20

د /نادية حسن عمر همام

أ.د/علي محمد أحمد هنداوي
د /نادية حسن عمر همام

أ.د/أحمد إبراهيم هندي
د /سلوى العوا

2014/1/20

2014/1/20

رباح حامد عبد الحميد وهدين

( فلسطيني )

البنية االجتماعية األندلسية في ضوء

شعر المجون والزهد في عصر الطوائف

أ.د /محمد إبراهيم الطاووس

حفصة الطاهر المبروك سالم

توسيع الجملة في ديوان عبيد هللا بن

أ.د /علي محمد أحمد هنداوي

( وافدة )

قيس الرقيات – دراسة نحوية داللية

حسام محمد محمد محمود

الحقول الداللية لألصول اللغوية

الجزار

إيمان حميد عبد هللا العذري
( وافدة )

جبار ماجد بجاي بهادلي
( وافد )

محمد رجب محمد أمين

وفروعها في معجم مقاييس اللغة
التداولية في كتاب معترك األقران في
إعجاز القرآن لجالل الدين السيوطي
جهود الدكتور علي جواد الطاهر النقدية
بين التراث والمعاصرة
اللغويات الوظيفية النظامية ونظرية
الترجمة

منال سليمان علي الساعدي
( وافدة )
عبد المنعم سليمان محمد إمداوي

محمد زين نوري الفيصل
( وافد )

سالمة أمحمد سالم حفيظة
( وافدة )

أ.د/إبراهيم محمود عوض

د /إسالم حسن الشرقاوي

أ.د /أحمد إبراهيم هندي

د /نادية حسن عمر همام

أ.د /محمد عبد المطلب
د /منال محرم عبد المجيد

أ.د /إبراهيم محمود عوض
د /منى طلبة

أ.د /علي محمد أحمد هنداوي

أ.د /مصطفى رياض محمود

2014/1/20

2014/2/17
2014/2/17
2014/2/17

2014/2/17
2014/3/10

أ.بقسم اللغة اإلنجليزية

الحوار والحجاج في القصص القرآني
قصة  :إبراهيم  ،يوسف  ،موسى
نموذجاً

البنيات األسلوبية في شعر إلياس أبي
شبكة
التناص واإلستدعاء في شعر سليمان
العيسى

أبنية المشتقات في الحديث النبوي
الشريف من خالل سنن ابن ماجة –

أ.د /محمد عبد المطلب
د /فاطمة عبد التواب

أ.د /صالح الدين فضل
د /منى طلبة

أ.د /محمد عبد المطلب

أ.د /مصطفى الشورى

أ.د /أحمد إبراهيم هندي
د /نادية حسن همام

2014/3/10

2014/3/10
2014/3/10
2014/3/10

دراسة صرفية داللية
عبد الحميد بسيوني عبد منهج اإلمام العليمي  927هـ في تفسيره

الحميد الزغبي

غازي عوض غازي
( وافد )

ديباج أحمد عبد هللا
( وافدة )

( فتح الرحمن )
بنية الحجاج في كتاب الموازنة لآلمدي
المتوفي سنة  370هـ
الشاهد القرآني في كتاب مقاييس اللغة
البن فارس – جمع ودراسة وتوثيق
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أ.د /محمد إبراهيم الطاووس
أ.د /عبد الفتاح خضر

2014/4/14

أ .بكلية أصول الدين جامعة المنوفية

أ.د /محمد السيد العبد

أ .بألسن عين شمس

2014/4/14

د /فاطمة عبد التواب

أ.د /علي محمد أحمد هنداوي
د /نادية همام

2014/4/14

علي عبد العزيز علي أبو سنينة

الموروث الثقافي في الشعر الجاهلي

عطية عبد القادر محروس عطية

األسلوب العدولي في شعر المتنبي -

( فلسطيني )

دراسة نحوية داللية
محمد أحمد محمد السنوسي
( وافد )

أثر النص القرآني في الشعر الليبي

الحديث في النصف الثاني من القرن

أ.د /إبراهيم محمود عوض

2014/4/14

أ.د /أحمد إبراهيم هندي

2014/4/14

أ.د /إحسان الديك

د /سلوى سليم العوا

أ.د /محمد إبراهيم الطاووس
د /رشا حسين زغلول

2014/4/14

العشرين
محمد السنوسي عمر التواتي
(وافد )

تحوالت األنساق الثقافية في القصيدة
العربية في الربع األخير من القرن

أ.د /محمد إبراهيم الطاووس

أ.د /عبد الناصر حسن محمد

2014/4/14

العشرين
سيد محمد أحمد كريم

ظاهرة التراكيب المتوازية في القرآن
الكريم – دراسة نحوية داللية

ديانا حسني ياسين محمد النجار

عبد هللا محمد رشاد خليفة

تقنيات توظيف الرمز والقناع عند شعراء
الحداثة – محمد سليمان نموذجاً
مظاهر االقتصاد اللغوي في القرآن
الكريم – دراسة وصفية تحليلية في
ضوء علم اللغة الحديث

لبنى عبد العاطي عكاشة

االتجاه اإلصالحي في التفسير الحديث
– دراسة مقارنة

سهام محمد عثمان
( وافدة )
مهدي عبيد عبيس
( وافد )

البيومى رجب محمد عالم

الشواهد النحوية في شرح الكافية وشرح
ابن عقيل – دراسة تحليلية موازنة
األنساق الثقافية في الشعر العراقي في
الفترة من 2000 – 1970م

قضية االستشهاد النحوى فى كتاب

مفاتيح الغيب للفخر الرازى المتوفى
606هــ  -دراسة وصفية استقرائية

أ.د /محمد إبراهيم الطاووس
د /نادية حسن همام

أ.د /محمد عبد المطلب
د /منى طلبه

أ.د /علي محمد أحمد هنداوي
د /سلوى سليم العوا

أ.د /عفت الشرقاوي

أ.د /محمد إبراهيم الطاووس

أ.د /أحمد إبراهيم هندي
د /نادية حسن همام
د /سعيد الوكيل
د /منى طلبة

أ.د /احمد ابراهيم هندى
أ.د /خالد فهمى ابراهيم

2014/5/12

2014/5/12
2014/5/12

2014/5/12
2014/5/12
2014/5/12
2014/6/16

أ .باداب المنوفية

تحليلية
محمد قرني ذكي

استحضار الشاعر القديم في الشعر
العربي المعاصر

ياسر عرف محمد أحمد

عناوين البحوث في الكليات العملية ،
دراسة في البنية والتركيب والداللة

12

د /سعيد الوكيل
د /منى طلبه

أ.د /علي محمد أحمد هنداوي

د /هند رأفت عبد الفتاح

2014/7/14
014/7/14

وصفى ياسين عباس شويحه

الثال ثيات الروائية -قراءة ثقافية جمالية
فى النماذج المصرية

فتحي الصديق محمد البكباك

حروف المعاني في صحيحي مسلم

أحمد عبد العاطي عبد العزيز

قضايا اللغة العربية في كتابات

والبخاري

المستشرق هنري المنس

إيمان صابر سيد صديق

تضافر السرد والحجاج عند الجاحظ –
دراسة في نماذج مختارة

محمود رمضان عبد التواب

إبراهيم

أدب السيرة الذاتية مقاربة تداولية
لنماذج مختارة

عيسى عثمان محمد بومعافة
( وافد )

هالة كمال جمعة

التقديم والتأخير في أحاديث السنن
األربعة – دراسة في الداللة التركيبية
السرد في رواية المرأة العربية – دراسة
مقارنة في نماذج مختارة من  1988إلى
 2012م

بندر رفيد العنزي
( كويتي)
عتاب عادل عبد الستار

( وافد )

أ.د .محمد ابراهيم الطاووس

أ.د /إبراهيم محمود عوض
د/نادية حسن همام

أ.د /أحمد إبراهيم هندي

2014/7/14
2014/7/14

أ.د /إبراهيم محمود عوض
أ.د /محمد السيد العبد
أ.د /أحمد إبراهيم هندي -
أ.د /طارق سعد شلبي

أ.د /سعيد أحمد الوكيل
أ.د /علي محمد أحمد هنداوي
د /هند رأفت

أ.د /ثناء أنس الوجود ربيع
د /إيناس اإلبراشي

2015/7/14
2014/7/14
2014/9/15
2014/9/15

مدرس بقسم إنجليزي

د /منى طلبه

المقالة األدبية في الكويت – دراسة
بنيوية
رواية ( رد قلبي ) ليوسف السباعي بين
األدب والسنيما

سائد محمود حسن صوافطة

أ.د .صالح فضل

2014/7/14

الخواص الصوتية والصرفية في لهجة
محافظة طوباس الفلسطينية – دراسة

أ.د /طارق سعد شلبي

2014/10/20

د /منال محرم عبد المجيد
أ.د /محمد إبراهيم الطاووس
أ.د /منى كمال صفوت

أ.د /علي محمد أحمد هنداوي
د /نادية حسن همام

2014/10/20
2015/1/12

وصفية تاريخية في ضوء علم اللغة
المعاصر
حنان الصغير أبو القاسم شوية
( وافدة )

الدور الريادي للكاتب الليبي خليفة
حسين مصطفى في أدب األطفال –
دراسة في الشكل والمضمون

عزمي إبراهيم عبد العال
عرفة

أ.د /ثناء أنس الوجود ربيع
د /منال محرم

األبنية الصرفية للقراءات في كتاب كشف أ.د /أحمد إبراهيم هندي
أ.د /محمد رجب الوزير محمد

المشكالت وايضاع المعضالت للباقولي
– دراسة وتحليل

هيام شبل الصعيدي

أ.د /محمد يونس عبد العال

الخصائص التعبيرية للجملة القرآنية في
سورة المائدة والجزء الثالثين
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2015/1/12

2015/2/16

أ .بكلية األلسن

أ.د /عفت محمد الشرقاوي

أ.د /محمد رجب الوزير محمد
أ .بكلية األلسن

2015/2/16

فاضل هادى حسن

( وافد )

نجاح صالوح عبد السالم

التمثيل الحجاجى فى شعر الحكمة فى
العصر العباسى – دراسة تداولية
سمات الحداثة ومرجعياتها الثقافية في
شعر محمد إبراهيم أبو سنة

هشام عبد العزيز محمود

المنظومة السياسية واالجتماعية في
السير الشعبية الزير سالم وعلى الزيبق

أحمد عزيز محمود زريعة

نموذجاً

التوظيف الفني للعناصر التاريخية في
الرواية المعاصرة – دراسة في البناء

أ.د /محمد صالح الدين فضل
أ.د /عبد الناصر حسن محمد

أ.د /محمد صالح الدين فضل

2015/3/16
2015/4/15

أ.د /عبد الناصر حسن محمد
أ.د /ثناء أنس الوجود ربيع

أ.د /محمد يونس عبد العال

2015/6/15

د /خالد محمد أبو الليل
أ.د /طارق سعد شلبي

2015/6/15

أ.د /سعيد أحمد الوكيل

السردي والتشكيل اللغوي واألنساق
الثقافية

نصر ذكي مراد

التفسير الفقهي للقرآن الكريم عند اإلمام
ابن عبيد القاسم بن سالم منهجه

أ.د /عفت محمد الشرقاوي
أ.د /أحمد عطا إبراهيم

2015/6/15

ومصادره وأدواته اللغوية والسياقية
224-151ه
رضا عطية اسكندر

االغتراب في شعر سعدي يوسف –
دراسة في النقد الثقافي

عبد السالم محمود شعار

داللة الفاظ األعالم في القرآن الكريم –
دراسة وصفية تاريخية مقارنة

هناء عبد القوي الشنواني

األلفاظ المعبرة عن النفي في لسان
العرب – دراسة تحليلية داللية

خالد أحمد شلبى

مسند عبدهللا بن المبارك – دراسة
اسلوبية

محمد صالح أحمد عبدالحميد

تجليات مابعد الحداثة في الرواية
المصرية المعاصرة – دراسة في البناء
السردى والتشكيل اللغوى

بدر نايف الرشيدي

( وافد )

عمر عثمان علي عوض
( وافد )

الصورة في شعر المخضرمين – دراسة
أسلوبية
إعراب المصدر المؤول في كتابي
الكشاف والبحر المحيط – دراسة وصفية
تحليلية موازنة
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أ.د /محمد صالح فضل

أ.د /عبد الناصر حسن محمد
أ.د /عبد الناصر حسن محمد
د /عبد هللا رمزي

2015/6/15
2015/7/13

مدرس بقسم اللغات الشرقية

أ.د /علي محمد أحمد هنداوي

أ.د /قباري محمد شحاته

2015/7/13

أ.بألسن عين شمس

أ.د/مصطفى الشورى

أ.د/عبدالناصر حسن

أ.د/طارق شلبى

2015/10/12
2015/10/12

أ.د/سعيد الوكيل

أ.د /طارق سعد شلبي

د /إسالم حسن الشرقاوي
أ.د /محمد يونس عبد العال
د /نادية حسن همام

2015/11/16
2015/11/16
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