
[                                                                                                    
 موضوعات الطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر

 قسم اللغة العربٌة
 م

 
 الموضـــــــــــــــوع االســــــــــــــــــــم     

تارٌخ موافقة 
 مجلس الدراسات

 ــــــرفالمشـــــــ

1.  
 ػبذ هللا ػبذ الىادذ ادوذ 

 ) هذ سابغ (

آلياث السرد في القصت القصيرة ػٌذ ػبذ الذويذ 

 جىدة السذار 
 أ.د/ السيذ هذوذ البذراوي  م21/3/2010

 د/ كاهل هذوىد جوؼت 

2.  
  دػاء ادوذ ػبادي أبى الذوذ 

 ػام سابغ( )هذ

الوخخيل الشؼري وًظريت الخذليل الٌفسي ـ شؼر 

 بذ الصبىر ًوىرجاً صالح ػ
 د/ هذوذ أدوذ بريري  م 23/5/2010

 د/ هاًي إسواػيل 

 حشكيل سؼاد هذوذ سوير ادوذ  .3

أدلت حرجيذاث اإلهام الشىكاًي في حفسير فخخ 

 القذير ـ دراست دالليت حذليليت 
 أ.د/ أدوذ ػبذ الؼزيز دراج  م 19/5/2009

 د/ ػلي دسي ػبذ الغٌي 

 سابغ هذضياء السيذ هذوذ السيذ   .4
الخرابط الٌصي في قصيذة باًج سؼاد وبؼض 

 هؼارضخها الشؼريت ـ دراست هي هٌظىر ػلن الٌص 

 أ.د/ أدوذ ػبذ الؼزيز دراج  م 18/7/2010

 د/ هذروس هذوذ إبراهين 

 الجوىع في القرآى الكرين ـ دراست إدصائيت دالليت  هذ سابغي دسيي هرػهشام ًور   .5
 زيز دراج أ.د/ أدوذ ػبذ الؼ م 20/6/2010

 د/ هذروس هذوذ إبراهين 

)مد سابعحمادة عبد العلٌم علً أحمد  .6    
الغزل العذري عند لعباس من األحنف دراسة 

 أسلوبٌه فً ضوء تقالٌد الشعر

18/7/2010  د/محمد احمد برٌري 

ً احمدوبد/محمود الن  

 محمد عبد الوهاب عبد الرزاق سٌد  .7
)الحفٌد( حاشٌة على التوضٌح البن هاشم األنصاري 

هـ(8351 .0)ت  

15/1/2012  
 أ.د/ محمد خلٌل نصر هللا

دراسة بالغٌة داللٌة  –رمز الماء فً القرآن الكرٌم  حسن سعٌد محمد مبروك  .8  
15/1/2012  د. شوقً علً محمد الزهرة  

 د.محمد متولً أحمد

 الظواهر األسلوبٌة فً شعر السري الرفاء  عرابً محمد علً أحمد  .9
16/9/2012 حمد  أحمد برٌري د. م   

 د. شوقً على الزهرة

 د. محمد  أحمد برٌري  16/9/2012 رواٌات "أحمد قرنً محمد" دراسة فً بنٌة السرد أحمد عبد هللا أحمد محمد  .10

11.  ً  أحمد محمد عبد الوهاب متول
حركٌة التركٌب البٌانً وتعدد الداللة فً القصص 

 القرآنً 

16/9/2012 
 د. شوقً على الزهرة

 مدير الدراسات العليا                    رئيس القسم                 المختص

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 موضوعات الطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر

 قسم اللغة العربٌة
 م

 
 الموضـــــــــــــــوع االســــــــــــــــــــم     

تارٌخ موافقة 
 مجلس الدراسات

 المشـــــــــــــرف

 د. محمد  أحمد برٌري  16/9/2012 جمالٌات القصة القصٌرة عند أمٌن رٌان سٌد محمودفردوس محمد ال  .12

 خالد أبو الخٌر طه أحمد  .13
الموسٌقى الشعرٌة وأثرها فً البنٌة الصرفٌة 

 والنحوٌة

 أ.د. محمد خلٌل نصر هللا م16/9/2012

 د. جودة مبروك محمد

 ري "دراسة أسلوبٌة"شعر كعب بن مالك النصا أحمد أنور إسماعٌل إبراهٌم  .14
 د. محمد أحمد برٌري 16/9/2012

 

 محمد عجمً حماد حسن  .15
ألفاظ النظر واالعتبار فً القرآن الكرٌم "دراسة 

 داللٌة معجمٌة"

 م16/9/2012
 د. محروس محمد إبراهٌمأ.

 حمادة سٌد احمد محمد  .16
 التأوٌل النحوى الشباه المفاعٌل فى القران الكرٌم 

 ة () دراسة نحوٌة داللٌ

11/12/2012 
 أ.د. جودة مبروك محمد

 آٌات العفو فى القران الكرٌم ) دراسة بالغٌة( والء سٌد مصطفى قرنى  .17
 د. شوقى على محمد الزهرة  11/12/2012

 د. رمضان احمد عبد النبى

 واس من منظور التلقىنشعر أبو  احمد مصطفى عفٌفى محمد  .18
 د/ محمد برٌرى  18/1/2013

 د/ هانى إسماعٌل

 البنٌة السردٌة فى رواٌات إبراهٌم الكونى  رشا صالح عبد الجواد إبراهٌم   .19
 أ.د/ السٌد إبراهٌم محمد 16/4/2013

 د/ شرٌف سعد الجٌار 

 مصطفى سٌد ابو الٌزٌد محمود   .20
األدب النسائى فى النصف الثانى من القرن التاسع 

 عشر فى مصر 

16/4/2013  أ.د/ السٌد إبراهٌم محمد 

 ان احمد عبد النبى د/ رمضأ.

 د/هانى إسماعٌل د/ النوبً 19/5/2013 البنٌة السردٌة فى رواٌات ٌوسف زٌدان صالح ابو الحارث محمد   .21

 محمد محمد احمد نور الدٌن  .22
اعتراضات محمد محٌى الدٌن عبد الحمٌد على ابن 

 دراسة تحلٌلٌة ونقدٌةهشام 

19/5/2013 
 أ.د/ جودة مبروك محمد

 اس حسن احمد جمعة عب  .23
اثر القدرات االبداعٌة فى النقلة الفكرٌة من سٌبوٌه 

 حتى المبرد العلة النحوٌة نموذجاً 

 أ.د/ جودة مبروك محمد 16/4/2013

 أ.د/ طرٌف شوقى محمد فرج

 أحمد أبو حوسة عبد العظٌم محمد  .24
مروٌات أبو عنرو الشٌبانً وأثرها فً الدرس 

 اللغوي

 دأ.د/ جودة مبروك محم 15/7/2014

 د. محروس محمد إبراهٌم

 د/ محمد حماسه عبد اللطٌف

 لمٌاء ممدوح هاشم محمد  .25
-1990شعر المرأة فً مصر فً الفترة من عام 

 م )دراسة أسلوبٌة(2010

 أ.د/ السٌد إبراهٌم محمد 15/7/2014

 د/ محمد علً أمٌن

 ليامدير الدراسات الع                    المختص               رئيس القسم  
  

 
 
 
 
 
 



 
 ت الطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌرموضوعا

 قسم اللغة العربٌة
 

مدٌر عام الدراسات              رئٌس القسم                                  ختص                      الم
 العلٌا

 

 م
 

     
 االســــــــــــــــــــم

 الموضـــــــــــــــوع

تارٌخ موافقة 
مجلس 
 المشـــــــــــــرف الدراسات

 الفعل الماضً فً القراءات القرآنٌة )دراسة لغوٌة( أمل خمٌس محمد علً  .26
15/7/2014 

 د. محروس محمد إبراهٌم

 فاٌزة أحمد محمد عبد المجٌد  .27
دد الرؤي من منظور جمالٌات التلقً أحادٌة المصدر وتع

 )معلقة عمرو بن كلثوم نموذجاً(

 د/ رمضان احمد عبد النبىأ. 15/7/2014

 د/ محمد علً أمٌن

 أحمد سٌد محمد  .28

الخطاب الروائً بٌن الطٌب صالح "وولٌم فووكنر" 
 الى الشمالرواٌتا موسم الهجرة

             دراسة مقارنة                        والصخب نموذجا  
 

15/7/2014 
 أ.د / شرٌف سعد الجٌار

 أ.د / أحمد عبدا لاله ألشٌمً

 

29.  

الخطاب السيروائي بين طه حسين وتشارلز  أمل عبد الكرٌم أحمد
وديفيد كوبر فليد نموذجا ديكنز "األيام"

 نموذجاً دراسة مقارنة                                     
 

 لاله ألشٌمً أ.د / أحمد عبدا 15/7/2014

 أ.د / شرٌف سعد الجٌار

 

30.  

 الخطاب الشعرى عند ابن الفارض نرمٌن مرزوق قطب
 ) الرؤٌة واألبعاد(  

 د. محمد أحمد برٌريأ. 18/11/2014

 د/ نجوى معتصم أحمد

31.  
 أ.د. محمد أحمد برٌري 18/11/2014 تجلٌات ما بعد الحداثة فى قصٌدة النثر خالد محمد حسان

 د/ شرٌف الجٌار

35  

 إٌمان عبد العظٌم جاد

 

منهج الجوهري فً االستشهاد فً معجم تاج اللغة وصحاح 

 العربٌة

 

 م19/5/2015
 

 أ.د/ صالح الدٌن حسانٌن

 أ.م.د/ محروس محمد إبراهٌم

36 

شعر عبد هللا بن الزبعري فً الجاهلٌة وصدر اإلسالم دراسة  أحمد محمد حبشً أحمد

 تركٌبٌة بالغٌة
 م19/5/2015

 د/ شوقً علً الزهرة

د/ لمٌاء عبد الحمٌد بشٌر 

 القاضً

37 

االغتراب بٌن ابو فراس الحمدانى والمتنبى ) دراسة موازنة  فاطمة محمد صالح 

 فى موازنة فى الرومٌات والكافورٌات (
 م19/5/2015

  رمضان عامرد/ أ.

 د/ لمٌاء عبد الحمٌد بشٌر 

38 
 بنًفى عصر  الشعريفى الحجاج  وأثرهاالحركة الزبٌرٌة   سطوحًسالمة  إسراء

 م19/5/2015 أمٌة

  رمضان عامرأ.د/ 

 محروس محمد ابراهٌمأ.د/ 

39 
ن وعجزها "دراسة االتناغم الداللً بٌن صدر آي القر فتحٌه كامل سٌد سلٌمان 

 م19/5/2015 تطبٌقٌة علً سورة البقرة"

 أ.د/ جوده مبروك محمد

 أ.د / علً حسن عبد الغنً



 
        موضوعات الطالب المسجلٌن لدرجة الماجستٌر

 قسم اللغة العربٌة
 

 مدٌر عام الدراسات العلٌا             القسم                  رئٌس        المختص                         
 
 
 

 م
 

     
 االســــــــــــــــــــم

 الموضـــــــــــــــوع

موافقة  تارٌخ
مجلس 
 المشـــــــــــــرف الدراسات

4

1 
 ٌس محمود شوقًرحمة 

سٌمٌولوجٌا االتصال اللغوى فى رواٌة مٌرامار لنجٌب 

 محفوظ

 أ.د/ صالح حسانٌن  م26/7/2015

 أ.د/ محمد خلٌل نصر هللا

4

2 
 االفعال الناقصة عند النحوٌٌن والتولٌدٌٌن  أسماء احمد قندٌل عبد العظٌم 

 ح حسانٌن أ.د/ صال 

 أ.د/ محروس محمد ابراهٌم

4

3 
 هٌام هاشم عبد التواب 

مركز الفشن  –فى قرٌة شنرا  الشعبًالتعبٌر االدبى  إشكال

 ودراسة نصٌة ( مٌدانً) جمع –سوٌف  بنًمحافظة 

 م26/7/2015
 د/خطرى عرابى ابو لٌفة0ا

 د/  محمد حسٌن هالل 

4

4 

 أسلوبٌة" دراسة  الصقلًابن حمد ٌس  عند ألمديشعر  سعٌد عمارة سعٌد  إبراهٌم

 تداولٌة " 

 أ.م.د/ شوقى الزهرة  م26/7/2015

 د/ ماجد كمال محى الدٌن

4

5 

 تداولٌات الخطاب فى رواٌة الحٌاة فوق الضباب  هالة عمار عبد هللا
 عبد القدوس( أحسان)

 أ.د/ صالح حسانٌن  م26/7/2015

 أ.د/ جودة مبروك

 

 
    

 
    

 

  

 

 

 

  

 

 

 
  

 

 

 
  

 

 



 
 
 

 ساعات معتمدة رمسجلٌن للماجستٌال بالطال تموضوعا
 (اللغة العربٌةقسم )

 م
 

     
 االســــــــــــــــــــم

تارٌخ موافقة  القٌدتارٌخ 
مجلس 
 الدراسات

 المشـــــــــــــرف الموضـــــــــــــــوع

   خلف محمد طه نصر   .1
الحجاج فً رواٌة ) ُردَّ قلبً ( لٌوسف  م24/5/2016 م20/11/2014

 السباعً : دراسة تداولٌة

 

 د/ محروس محمد إبراهٌم0أ
 د/ شوقً على حسن الزهرة           0أ

   سها احمد عوٌس محمد   .2

 م20/11/2014
المأثورات األدبٌة الشعبٌة للطفولة  م24/5/2016

 واألطفال فً مركز بنً سوٌف

 " جمع مٌدانً ودراسة نصٌة "
 

 شرٌف سعد الجٌار  د/ 0أ
              د/ محمد حسٌن حسن هالل                

 أسماء منصور ذكى محمد     .3

 م20/11/2014
الحكاٌة الشعبٌة فً مركز الفشن  م24/5/2016

 ,محافظة بنً سوٌف
 " جمع مٌدانً ودراسة نصٌة "

 

 د/ خالد عبد الحلٌم محمد ابو اللٌل     0أ

 د/ محمد حسٌن حسن هالل            0أ

4.  
أمٌرة خلف مرزوق 

   برباشى 

 م20/11/2014
المأثور األدبً الشعبً النسائً  م24/5/2016

 فً مركز ببا ,محافظة بنً سوٌف 
 " جمع مٌدانً ودراسة نصٌة "

 

   د/ محروس محمد إبراهٌم0أ
 / محمد حسٌن حسن هالل                            د  

 م20/11/2014   أمٌرة أحمد أحمد إبراهٌم   .5
لٌة العناصر األساسٌة للجملة الفع م21/6/2016

 وطرق إدراكها آلٌاً 

صالح الدٌن صالح د/ أ.
              حسانٌن

6.    
   

7.    
   

8.    
   

9.    
   

10.    
   

11.    
   

12.    
   

 
 رئٌس القسم                       مدٌر عام الدراسات العلٌا                 المختص      

 
 
 
 
 
 
 

 فرع بنى سويف
 كلٌة اآلداب  

 
 
 
 
 
 

               
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


