أسماء الطالب المشطــوب قٌدهم قســــــم اللغة العربٌة
م

االســـــــــــــــــــم

تارٌخ الشطب

الموضـــــــــــــــــــوع

1

ياجذج إتراْٛى عهٗ

ٔصف انطثٛعح ف ٙشعر شٕلٙ

 1997/3/5و

2

عسج ريضاٌ عثذ انردًٍ

شعراء آل انًٓهة ف ٙانعصر األيٕ٘

 1997/3/5و

3

عصاو انصأ٘ عثذ انعظٛى

تُاء انرٔاٚح عُذ يذًذ جثرٚم

 2001/5/8و

4

أدًذ دط ٍٛعٕٚص عثًاٌ

تُاء انجًهح األضًٛح ف ٙدٕٚاٌ انًرثُٙ

5

يذًذ دطْ ٍٛالل

انًٕال انمصص ٙدراضح يٛذاَٛح

6

أدًذ ضعذ ريضاٌ يذًذ

صٕرج انعايم ف ٙانرأٚح انعرتٛح ف ٙيصر  1967 / 1945و

7

دُاٌ فؤاد يذًٕد انجًم

أثر اإلضالو فٗ شعر انثارٚح نعصر صذر اإلضالو

 1997/3/15و

8

عثذ انغفار عثذ انذهٛى يثرٔن

ضٛرج عُررج ٔأثرْا فٗ ذشكٛم انًطرح انًصرٖ

2004/6/12و

9

ضعٛذ عثذ انردًٍ أدًذ

شرح شافٛح تٍ انذاجة نعصاو انذ ٍٚتٍ عرٚشاِ
االضفراذ"ُٗٛخ "943دراضح ٔذذمٛك

204/6/12و

10

َاصر يذًذ يثرٔن

شعر دطاٌ تٍ ثاتد شاعر انرضٕل "صهٗ هللا عهٛح ٔضهى"

2004/6/12و

 2002/10/25و
 2000/2/5و
 1999/11/30و

دراضح أضهٕتٛح0

11

ُْاء عهٗ ادًذ

شعر نٛهٗ االخٛهٛح ( دراضح ف ٙضٕء عهى انهغح انُصٗ 0

2004/6/12

12

ٔفاء دطٍ يذًذ دطٍ

آنٛاخ انطرد ف" ٙانرٕاتع ٔانسٔاتع " التٍ شٓٛذ األَذنطٙ

2004/6/12

13
14
15
16
71
18
19
20

ناصر محمد مبروك عبد الرازق

رانٌا محمد ذكً أحمد علً

شعر حسان بن ثابت –شاعر الرسول (دراسة اسلوبٌة)
اسورة النساء (دراسه فً البنٌة اللغوٌة-فً ضوء علم

2005/4/13م
2005/7/16م

اللغة الحدٌث)
بناء القصه القصٌرة عند محمد جبرٌل

2007/5/20م

شعر جلٌلة رضا -الرؤٌة والتشكٌل

2007/5/20و

دعاء محمد سامً كامل

المسرح السٌاسً عند مٌخائٌل رومان

2007/50/20م

نعٌم محمد محمد هارون

الحقوق الداللٌة فً دٌوان البحتري

2007/5/20م

التوابع فً دٌوان ذي الرمه(دراسة داللٌة نحوٌة)

2007/5/20م

بناء الرواٌة عند فؤاد قندٌل

2007/5/20م

بكري طه قرنً حافظ

أدًذ يذًذ ْٛثّ اضًاعٛم

أحمد سٌد محمد علً نسٌرة
رضا محمد محمد عبد القا

الدراســـــــــــات العلٌـــــــــــــــــا

م

االســـــــــــــــــــم

21

يذًذ صفٕخ عثذ انعظٛى طّ

الموضـــــــــــــــــــوع

تارٌخ الشطب

انرُاص ف ٙانشعر انجاخه -ٙدراضح ف ٙيذرضح زْٛر تٍ اتٙ

2008/1/6و

أضثه ٍٛف ٙانجاْهٛح شكال ٔيضًَٕا

22

عاطف فرج عه ٙأضعذ

شعر _عثٛذ هللا تٍ لٛص (دراضح أضهٕتٛح

2008/1/6و

23

محمد احمد عبد هللا محمد

األغرراب ف ٙانشعر انجاْهٙ

2008/1/13و

24

أدًذ ضٛذ فرذ ٙضٛذ

أنفاظ االنٕاٌ ف ٙشعر أتَٕ ٙاش-دراضح يعجًٛح دالنٛح

2008/10/14و

25

اتراْٛى عه ٙعثذِ عثذ انعظٛى

انًفاْٛى انُمذٚح عُذ ات ٙتكر انصٕن( ٙدراضح ذذهٛهٛح)

2009/9/13و

26

يٓا يذًٕد رك ٙصانخ

كرة انفرائذ ٔانمالئذ ف ٙذراثُا انعرت ٙيع ذذمٛك نكراب(انعمذ

2009/9/13و

27

طارق ضٛذ ٚطٍ يعٕض

ضٕرج ٕٚضف دراضح َصٛح

28

َٛفَ ٍٛثٛم عثذ انرٕاب

انثُٛح انطردٚح نهمصح عُذ ضكُٛح فؤاد

27

يذًذ دايذ دًٕدج يذًذ

28

خانذ يذًذ أدًذ يذًذ

انُفٛص َٔسّْ انجهٛص)

29

يصطفٗ يذًذ يذًذ عثذ انمٕ٘

30

يذًذ يصطفٗ عثذ انعاال يذًذ

31

يذًٕد عثذ انردٛى عثذ انردًٍ

32

إتراْٛى يذًذ عٕٚص عثذ انجٕاد

33

يذًذ يذًذ يؤيٍ عثذ انذًٛذ

34

داذى عهٗ عثذ انعظٛى

35
36
31
38
39

محمد محمد مؤمن عبد الحمٌد

خانذ أتٕ انخٛر طّ ادًذ

انظٕاْر انُذٕٚح ف ٙكراب انًذرطة التٍ جُٗ :دراضح ذركٛثٛح
دالنٛح
انجًهح انثطٛطح ف ٙدٕٚاٌ زْٛر تٍ أت ٙضهًٗ  :دراضح دالنٛح
ذركٛثٛح
انثُٛح انرركٛثٛح ف ٙشعر اتٍ خاذًح
األَصار٘
ضٕرج األعراف  :دراضح نغٕٚح

2009/9/13و
2009/9/13و
2009/12/20و

2009/12/20و
2009/12/20و
2009/12/20و

انرراتظ انُص ٙف ٙضٕرج آل عًراٌ

2009/12/20و

انرراكٛة انُذٕٚح ف ٙضٕء َظرٚح انمٕانة
دراضح ذطثٛمٛح ف ٙكراب انذجح ف ٙانمراءاخ انطثع "نهشٛخ"
"أت ٙعهٗ انفارض"ٙ

2009/12/20و

يطرٕٚاخ انرهم ٙف ٙيماياخ انذرٚر٘

2010/3/12

آنٛاخ انطرد ف ٙانشعر انغسن ٙنعصر تُٗ أيٛح ًَارج نهرطثٛك

2010/12/20

مستوٌات التلقً فً مقامات الحرٌري

2010/3/21م

الموسٌقً الشعرٌة وأثرها فً المعنً الصرفٌة
والنحوٌة –دٌوان المفضلٌات نموذجا
تعدٌة الفعل فً كتب إعراب الحدٌث الشرٌف

2011/1/16و
2011/7/17م

وحٌد إبراهٌم احمد عوٌس
2011/9/18م
ماجدة سعٌد جودة محمد

غزل المراة فً العصرٌن األموي والعباسً دراسة
تحلٌلٌة من منظور النقد السنوي
2011/12/18م

منال عبد الداٌم هرماش
البنٌة السردٌة للقصة القصٌرة عند احمد الشٌخ

40
41
42
43
44
45
46
47
48

محمد سلٌم أحمد محمد
محمد جنٌدي محمد جنٌدي

اللغز من عصر األسطورة إلً األلغاز الحدٌثة

2011/12/18م

جمالٌات قصٌدة النثر فً مصر فً الفترة من1970م وحتً

2012/4/22م

2000م
الرؤٌة السٌاسٌة عند شعراء الرومانسٌة جماعة أبوللو -نموذجا

2012/11/18م

احمد تهامً صابر عطٌة
حمدى سٌد محمد

اللهجات الربٌة فى الشواهد الشرٌة الكناش نموذجا دراسة نحوٌة

2013/2/12م

أحمد محمود محمد عبد الرحمن

البناء الفنى للقصٌدة الشعرٌة عند محمود دروٌش

2013/2/12م

( دكتوراه )
محمد مصطفى عبد العال
نادٌة محمد محمد خٌر

سورة االعراف دراسة لغوٌة
التأوٌل النحوى فى الجملة االسمٌة فى كتاب البٌان فى غرٌب

2013/2/12م
2013/7/7م

إعراب القرآن البن النبارى
سمٌة سمٌر أحمد
هالة محمد فهمى شكر

شعر فاروق جوٌدة دراسة أسلوبٌة

2015/11/17م

بناء الشخصٌة النسائٌة فى مسرح الفرٌد – دراسة فنٌة

2016/10/25م

