




احلمد هلل وحده وال�سالة وال�سالم على من ال نبي بعده ... وبعد : 
     لقد ي�سرّ اهلل �سبحانه اإعداد هذا الدليل ، وبوجوده على نحو ما هو عليه تتحقق غاية واأمنية  راودتنا كثريا ، ليكون لبنة �ساحلة 

واأ�سا�سا طيبا لدليل �سامل يكتمل فيه توثيق تاريخ وم�سرية الكلية منذ ن�ساأتها .
    حر�سنا على خروج دليل الر�سائل العلمية ابتداء ، يحفزنا يقني باأهميته للباحثني والدار�سني ، وطلبة العلم لي�س على م�ستوى 
جامعتنا وح�سب ، واإمنا على م�ستوى اجلامعات ومراكز البحوث واالأفراد ، وكل من له عناية بخدمة اللغة العربية واآدابها ، اآملني اأن 

يكون و�سيلة حممودة خللق نوع من التوا�سل العلمي الذي يج�سرّ امل�سافات بني الالحق وال�سابق ، وبني البعيد والقريب .
ا�س ، على ما وجدناه وجنده منه من       ويطيب يل – هنا – اأن اأزجي ال�سكر جزيال ملعايل مدير اجلامعة ، الدكتور بكري بن معتوق ع�سرّ
ت�سجيع ودعم وموؤازرة يف كل ما من �ساأنه احلفاظ على لغة القراآن واالرتقاء مب�ستوى البحث يف علومها وفنونها املختلفة . كما اأ�سكر 
اأ�سحاب ال�سعادة وكالء اجلامعة على ح�سن املتابعة لكل عمل �سالح يف املجاالت العلمية واالإدارية ، و�سوال اإىل اأهداف نبيلة ، وغايات 

�سامية . وال�سكر مو�سول الإدارة مطابع جامعة اأم القرى على التعاون امل�ستمر املثمر .
م ال�سكر الوافر والثناء العاطر ل�سعادة االأخت الفا�سلة الدكتورة ح�سة بنت زيد الر�سود ، وكيلة الكلية لل�سوؤون       كما ي�سين اأن اأقدرّ
التعليمية والتطوير على ما بذلت من جهد يف اإعداد هذا الدليل ، وعلى ما مل�سته واأمل�سه منها من حر�س وعمل دوؤوب يف �سبيل االرتقاء 

بهذا ال�سح العلمي العتيد ، �سائال املوىل القدير اأن يوفقنا جميعا اإىل ما فيه اخلري لكليتنا وجامعتنا ووطننا واأمتنا . 
                                         واآخر دعوانا اأن احلمد هلل ربرّ العاملني .

                                                                                                                                                            عميد كلية اللغة العربية واآدابها 
                                                                                                                                                        اأ . د . حامد بن �سالح الربيعي 
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لني و االآخرين واآله و �سحبه و من تبعه.. و بعد:  الم على �سيرّد االأورّ الة و ال�سرّ احلمدهلل ربرّ العاملني ، و ال�سرّ
�سائل العلميرّة التي نوق�ست يف الكليرّة منذ اإن�سائها اإىل  نا يف وكالة كليرّة اللغة العربيرّة لل�سئون الترّعليميرّة و التطوير تقدمي دليل الررّ ي�سرّ

نهاية العام الدرا�سي 1434 - 1435 هـ .
الكليرّة،  التي نوق�ست يف  بالر�سائل  ثبًتا  الكليرّة  اإىل  العربيرّة  اللغة  الدويلرّ خلدمة  امللك عبداهلل  اأن طلب مركز  اإعداده   و كان من حديث 
فاأر�سلُت النموذج الذي اأر�سله املركز مع مناذج اأخرى طلب ملئها اإىل اأق�سام الكلية؛ ليكتب كلرّ ق�سم الر�سائل التي نوق�ست فيه، ولكن 
ر ذلك؛ لعدم وجود قواعد يف االأق�سام ت�سمرّ ر�سائلها، والأنرّ ق�سم الدرا�سات العليا هو امل�سوؤول عن اإيجاد دليل لر�سائل الكلية، فطلبنا  تعذرّ
اإىل ق�سم الدرا�سات العليا ملء النموذج و لكن مل ي�سل اإىل الوكالة ردرّ منهم، مع ا�ستعجال املركز، فا�سطررُت  اإىل البحث يف املوقع  
االإلكرتوين لق�سم الدرا�سات العليا لعليرّ اأجد دليال للر�سائل، فوجدُت  على املوقع ثبًتا للر�سائل  من عام 14٠٠ - 141٠ هـ، حمفوظا 
على �سيغة)pdf( وال ميكن ن�سخة واال�ستفادة منه يف تعبئة مناذج مركز امللك عبداهلل اإال باإعادة كتابتها حرًفا حرًفا، فانتدبُت لذلك 
التلميذة النجيبة املعيدة يف الكلية االأ�ستاذة هديل بنت زاهر العيرّايف،  و بعد اأ�سبوع وافتني بعملهاـ  جزاها اهلل خرًيا! ووفقها لكلرّ ما يحبرّ 
ـ ولكن هذا ال ميثل من ر�سائل الكلية اإال قرابة الثلث، فبدا يل اأن اأ�ستعني مبكتبة اجلامعة، فالبدرّ اأن يكون لديهم قاعدة بيانات بالر�سائل 
العلمية العربيرّة التي نوق�ست يف الكلية، حيث ُي�سرتط على كلرّ باحث ت�سليم ن�سخة من ر�سالته اإىل املكتبة بعد مناق�ستها وت�سويبها، و 
ال يعطى الوثيقة اإال بعد اإخالء طرف من املكتبة، فقمُت بزيارة مكتبة امللك عبد اهلل يف اجلامعة لعلي اأجد عندهم قوائم جاهزة بر�سائل 
كلية اللغة العربية، فذكرت يل اإحدى اأمينات املكتبة اأن مطلوبي غري متوفر ورقيًّا، وال اإلكرتونيًّا بال�سورة التي اأريدها، وعليرّ البحث 
يف قواعد املعلومات يف املكتبة يف قاعدة ر�سائل كليرّة اللغة العربيرّة  و ا�ستخراج الر�سائل التي اأريدها ...، و فتحْت اأمينُة املكتبة يل قاعدة 

المقّدمة



رُت يف الوقت الذي �سي�ستغرقه ا�ستخراج الر�سائل  ر�سائل كليرّة اللغة العربيرّة و اأرتني كيف اأبحث فيها، فوجدنا فيها  األًفا ومئة وثمانني ) 11٨٠ (عنوانا، و هالني هذا العدد، وفكرّ
)العنوان و الباحث و امل�سف و التاريخ ( و قمت بالبحث ال�سيع  لعلي اأجد طريقة تخت�س الوقت و اجلهد؟

ة …،  و   ولكن هيهات ...، فا�ستعنت باهلل، و ُعدُت اإىل مكتبي يف الكليرّة اأحمل همرّ الوقت و اجلهد الذي �سي�ستغرقه العمل يف ا�ستخراجها مع ما لديرّ من م�ساغل جامعيرّة و اأ�سيرّ
ا، اأ�سبوًعا وما  ، والقلق، و �ساألنني ، واأخربتهن، ففوجئت بهنرّ يقلن : ال حتملي همًّ و�سلت اإىل مكتبي فوجدت يف انتظاري بع�س طالباتي ي�ساألن عنرّي، فعرفن ما اأحمل من الهمرّ

تريدين من العمل جاهز بني يديك...!  فقلت : بل اثنني ...!.
مته عليهنرّ ح�سب االأعوام كلرّ جمموعة ت�ستغل على خم�سة اأعوام،  ة، ثمرّ قاعدة املعلومات، و �سحُت لهنرّ العمل و الذي اأريده بال�سبط، و ق�سرّ و فتحت لهنرّ موقع املكتبة املركزيرّ
فوعدنني خرًيا ...!، وان�سفن، وقد اأ�سقْت اأ�سارير نف�سي مع �سيء من احلذر...!  وم�سى االأ�سبوع االأول و بداأ القلق ي�ساورين حني ان�سحب من  العمل يف امل�سوع بع�س 
الطالبات، وا�ستكت الباقيات من �سعوبته، وحاجته اإىل كثري من الوقت ومما زاد يف قلقي وجود اأخطاء كثرية وخلط وتخليط يف عنوانات الر�سائل واأ�سحابها ووجود ر�سائل 
من كليات اأخر، بل من جامعات اأخر �سمن قاعدة معلومات ر�سائل  الكليرّة ، ثمرّ بلغ بي القلق منتهاه حني اعتذرت الباقيات عن العمل...! و بقيت طالبة واحده فقط و قالت : 
ت بيمينها ـ  وفقها اهلل واأجزل ثوابها وجعله بركة يف عمرها و�سحتها ! ـ هذه الطالبة هي �سيماء بنت خالد الرفاعي، و بداأُت معها  ه، وبررّ واهلل يا دكتوره، لن اأترك العمل حترّى اأمترّ
...،�سيماء ت�ستخرج الر�سائل و اأنا اأراجع و اأ�سحح، و اأت�سُل مبن اأ�سكرّ  يف عنوانات ر�سائلهم اعتماًدا على احل�سرّ اللغوي وبع�س اخللفيرّة الترّاريخيرّة حترّى مترّ العمل - و هلل احلمد 
! - و بلغ عدد الر�سائل بعد الترّ�سحيح و الترّنقيح و اإخراج ما لي�س من ر�سائل الكليرّة وبعد حذف املكرر �سبع مئٍة واأربًعا و�سبعني ر�سالة )774( من جمموع عدد العنوانات 
التي يف القاعدة وهي األف ومئة وثمانون عنواًنا ) 11٨٠ ( ، بلغ عدد ر�سائل الدكتوراه مئتني وت�سًعا و�ستني ر�سالة )269( ، و بلغ عدد ر�سائل املاج�ستري خم�س مئٍة وخم�س 
ر�سائل)5٠5( واحلمد هلل !. وبعد اإر�سال النماذج اإىل مركز امللك عبد اهلل الدويل خلدمة اللغة العربية ، بدا يل اأن اأطبع هذه الر�سائل يف دليل ون�سع لها قاعدة بيانات يف وكالة 
بيعيرّ ـ  ثُت �سعادة عميد الكليرّة اأ.د. حامد بن �سالح الررّ ئون الترّعليميرّة والترّطوير؛ لي�سهل االطالع عليها واال�ستفادة منها، وحفًظا جلهٍد ووقٍت بذل يف اإخراجها، وحدرّ الكليرّة لل�سرّ
قه اهلل !ـ برغبتي فما كان منه اإال اأن �سجعني وبادر بالتن�سيق مع مطابع اجلامعة؛ الإخراج هذا العمل مطبوًعا على اأح�سن وجٍه ويف اأبهى حلرٍّه ـ جزاه اهلل خرًيا !ـ حيث ي�سارع  وفرّ

دائًما لكلرّ ما فيه م�سلحة للكليرّة ورفعة �ساأنها . 



  وقد بدا يل اأن اأ�سيف اإىل ما ا�ستخرجناه من قاعدة بيانات ر�سائل الكليرّة ما مترّ مناق�سته خالل العام الدرا�سي 1434-1435هـ، وعددها �سترّ وثالثون ر�سالة، ت�سع ر�سائل دكتوراه، و�سبع وع�سون ر�سالة 
ماج�ستري، بح�سب ما وافني به اأمني جمل�س ق�سم الدرا�سات العليا االأخ الدكتور �سعيد بن حممد القرين ـحفظه اهلل!ـ  

   واأخرًيا هلل احلمد واملنرّة على اإجناز هذا الدليل واإخراجه على هذا الوجه خدمة للعربيرّة وحمبيها ودار�سيها، وال�سكر اجلزيل لكلرّ من اأعان و�ساهم يف ظهوره ، ويف مقدمتهم عميد الكليرّة  اأ.د. حامد الربيعي، 
والتلميذتان البارتان اأ. هديل العيرّايف، و اأ. �سيماء الرفاعي.

  كما اأ�سكر االأخ د. �سعيد القرين اأمني جمل�س ق�سم الدرا�سات العليا، واالأ�ستاذ فهد ال�سيف امل�سف على مطابع اجلامعة، واالأ�ستاذ يا�س احلربي اللذين اأ�سفا على طباعته.
  اأ�ساأل اهلل اأن يجعله عماًل �ساحًلا خال�ًسا لوجهه الكرمي يف موازين من بذلن وعملن واأخرجن، ومن عاون و�ساعد و�ساهم ...!

   واآخر دعوانا اأن احلمد اهلل ربرّ العاملني، و�سالة و�سالم على �سيرّد االأولني والآخرين...!

�سود ة بنت زيد الررّ وكتبته اأمرّ عمر د. ح�سرّ
ئون الترّعليميرّة والترّطوير وكيلة كليرّة اللغة العربيرّة لل�سرّ

يف 24 / 1٠ / 1435هـ
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الرسائل التي ُنوقشت في كلية اللغة العربية 

الدكتوراه
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ا�سم امل�سرفا�سم الباحثتاريخ مناق�ستهـاعنوان الر�سالةت

اأ.د. ح�سن حممد باجودةحممد  بن مري�سي �سعد احلارثي14٠٠هـاالجتاهات النقدية يف الع�س العبا�سي االأول يف ال�سعر1.

اأ.د. نا�س �سعد الر�سيدعبداهلل بن عبدالكرمي اأحمد العبادي14٠1هـالنقد بني االآمدي واجلرجاين2.

ق�سايا املراأة يف ال�سعر العربي احلديث يف م�س ، من 3.
اأ.د. ال�سعيد ال�سيد عبادةعادل حممد حممود اأبو عم�سة14٠1هـ179٨ م اإىل 1945 م

اأ.د. علي حممد ح�سن العماريمنري حممد خليل ندا14٠1هـالتجديد يف علوم البالغة يف الع�س احلديث4.

اأ.د. خليل حممود ع�ساكرحممد بن يعقوب بن اأحمد ترك�ستاين14٠2هـلغات طيء5.

.6
الب�سيط يف �سح جمل الزجاجي البن اأبي الربيع 
عبيد اهلل بن اأحمد بن عبيد اهلل القر�سي االأ�سبيلي 
ال�سبتي)599ـ6٨٨(ال�سفر االأول: حتقيق ودرا�سة

اأ.د.حممود حممد الطناحيعياد عيد الثبيتي14٠2هـ

.7
املجلدة اخلام�سة وهي اآخر املجلدات اخلم�س من 

غريب احلديث لالإمام اأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن اإ�سحاق 
احلربي)19٨-2٨5(رحمه اهلل و ر�سي عنه

اأ.د.حممود حممد طناحي�سليمان اإبراهيم حممد العايد14٠2هـ

اأ.د.خليل حممود ع�ساكرحممد اأحمد �سعيد العمري14٠2هـلغات قي�س٨.
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د.ح�سن حممد اأحمد باجودةحممد ال�سيخ حممود �سيام14٠2هـاملعتقدات والقيم يف ال�سعر اجلاهلي9.

القراءات عند ابن جرير الطربي يف �سوء اللغة والنحو 1٠.
د.عبدالعزيز برهاماأحمد خالد بابكر14٠3 هـكما وردت يف كتابه "جامع البيان عن تاأويل اآي القراآن"

د.حممود حممد الطناحيحممد حمود الدعجاين14٠3هـاإي�ساح �سواهد االإي�ساح11.

ديوان االإن�ساء مب�س وال�سام يف القرن ال�ساد�س 12.
د.حممد نبيه حجابعاي�س �سعد �سعيد احلارثي14٠3هـالهجري واأثره يف تطور االأ�ساليب النرثية

.13

كتاب املبهج يف القراءات الثمان وقراءة االأعم�س وابن 
حمي�سن واختيار خلف واليزيدي لالإمام اأبي حممد 
بن عبداهلل بن علي بن اأحمد املعروف ب�سبط اخلياط 

البغدادي املتويف �سنة ) 541 ه (

د.عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبيوفاء بنت عبداهلل قزمار14٠4-14٠5هـ

.14
تقييد ابن لب على بع�س جمل اأبي القا�سم الزجاجي 

لالأ�ستاذ االإمام اأبي �سعيد فرج بن قا�سم بن لب رحمة اهلل 
ور�سي عنه ) ت : 2٨7 ه (

د.يو�سف بن عبد الرحمن ال�سبعحممد الزين زروق14٠4-14٠5هـ

.15
ابن فالح النحوي املتوفى �سنة 6٨٠ هـ-12٨1 م. : 

حياته واآراوؤه ومذهبه مع حتقيق اجلزء االأول من كتابه 
املو�سوم باملغني /

د.اأحمد مكي االأن�ساريعبد الرزاق عبد الرحمن �سعد ال�سعدي14٠4هـ

ال�سعر العربي يف رثاء الدول واالأم�سار حتى نهاية 16.
د.ح�سن حممد اأحمد باجودة�ساهر بن عو�س الكفاوين14٠4هـ�سقوط االأندل�س
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.17
ال�سفوة ال�سفية يف �سح الدرة االألفية الأبي اإ�سحق 

اإبراهيم بن احل�سني النيلي الطائي )من علماء القرن 
ال�سابع الهجري(

د.اأحمد مكي االأن�ساريحم�سن بن �سامل العمريي14٠4هـ

االأبذي ومنهجه يف النحو مع حتقيق ال�سفر االأول من 1٨.
اأ.د. حممد اإبراهيم البنا�سعد حمدان حممد الغامدي14٠5هـ�سحه على اجلزولية

اأثر ال�سحافة ال�سعودية يف احلركة االأدبية حتى عام 19.
د.ال�سيد تقي الدينفاطمة بنت عبد املق�سود بن اإبراهيم  النجار14٠5هـ)13٨3هـ / 1963م (

د.اأحمد مكي االأن�ساريحممد عبد القادر هنادي14٠5هـجهود الفخر الرازي يف النحو وال�سف2٠.

اء21. د.عبد الفتاح �سلبيخديجة مفتي14٠6هـالوقف واالبتداء عند النحاة والُقررّ

.22

ال�سفر الثاين من �سح ت�سهيل الفوائد وتكميل املقا�سد 
جلمال الدين اأبي عبداهلل حممد بن عبداهلل بن مالك 

الطائي اجلياين ت )673 هـ( مع تكملة ابنه بدر الدين 
اأبي عبداهلل حممد بن حممد ت )6٨6هـ( حتقيق ودرا�سة 

التكملة

د.حممود حممد الطناحيعالء الدين حممد علي حموية14٠6-14٠7هـ

د.ح�سن حممد اأحمد باجودة�سمرية بنت عديل بن حممد رزق14٠6-14٠7هـوجوه البيان يف اأمثال القراآن23.

.24

كتاب منري الدياجي ودر التناجي وفوز املحاجي بحوز 
االأحاجي واملعروف ب منريالدياجي يف تف�سرياالأحاجي 

لالإمام اأبي احل�سن علم الدين علي بن حممد بن 
عبدال�سمد ال�سخاوي رحمه اهلل

د.اأحمد علم الدين اجلندي�سالمة عبدالقادر املرايف14٠6هـ
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�سح جنم الدين القمويل على الكافية ) حتقيق ودرا�سة ( 25.
د. علي حممد اأبو املكارمفتحية بنت ح�سني بن عبدالغفور عطار14٠7-14٠٨هـمن اأول الكتاب اإىل اأول املن�سوبات

.26

طرر الوق�سي والبطليو�سي على كامل املربد تاأليف اأبي 
الوليد ه�سام بن احمد الوق�سى املتوفى �سنة 4٨9 هـ واأبي 
حممد عبداهلل بن حممد بن ال�سيد البطليو�سى املتوفى �سنة 

521 هـ جمعها وقيدها و�سماها: كتاب القرط على كامل 
املربد اأبو احل�سن على بن اإبراهيم املعروف بابن �سعد 

اخلري االأن�ساري البلن�سي املتوفى 571 هـ.

د. حممود ح�سن زينيحمد عبداهلل احمد الزايدي14٠7هـ

�سح ت�سهيل الفوائد وتكميل املقا�سد البن مالك الطائي 27.
د. حممود حممد الطناحيعدنان خلف قليل ابو جري14٠7هـال�سفر االأول

ال�سواهد ال�سعرية يف كتاب دالئل االإعجاز لل�سيخ 2٨.
د. علي بن حممد العماريجناح اأحمد عبدالكرمي الظهار14٠٨-14٠9هـعبدالقاهر اجلرجاين

�سح جنم الدين القمويل على الكافية : حتقيق ودرا�سة 29.
د. اأحمد مكي االأن�ساريعفاف طاهر اأمري بننت14٠٨-14٠9هـمن اأول املن�سوبات اإىل اأول املبنيات 

د. اإبراهيم اأحمد احلاردلو.عمر ال�سيد الطيب العبا�س14٠٨-14٠9هـ�سعر اأحمد بن عبد ربه االأندل�سي : درا�سة حتليلية نقدية 3٠.

اأ.د.عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبيعمر حمدان الكي�سي14٠٨هـالكتاب املو�سح يف وجوه القراءات وعللها ت 565هـ31.

الن�سو�س املت�سلة ب�سيدنا يو�سف يف القراآن الكرمي 32.
د. اأحمد علم الدين اجلندي- عبد الفتاح عبد حامد اأحمد بن �سعد ال�سمربي14٠٨هـوالتوراة

العليم الربكاوي
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التجديد يف اللغة ال�سعرية عند املحدثني يف الع�س 33.
د. ح�سن باجودة�سعيد بن م�سلح ال�سيحى احلربي14٠٨هـالعبا�سي

د. احمد علم الدين اجلنديفوزية حممد احل�سن االإدري�سي14٠٨هـظاهرة االتباع يف اللغة العربية34.

د. عبد الفتاح ا�سماعيل �سلبيرقية حممد �سالح ابراهيم اخلزامي14٠٨هـالقراءات واللغويات يف معاين القراآن للزجاج35.

اأبو عبد اهلل بن الفخار وجهوده يف الدرا�سات النحوية 36.
د. حممود حممد الطناحيحماد بن حممد بن حامد الثمايل14٠9-141٠هـ)مع حتقيق كتابة �سح اجلمل (

ال�سعر بني التطور واجلمود يف الع�سين البويهي 37.
د.حممد نبيه حجابجناة حممد عبد املاجد العبا�سي14٠9هـوال�سلجوقي

د. حممد نبيه حجابفوزية عبا�س خان14٠9هـال�سورة االأدبية يف فنون ال�سعر يف الع�س اململوكي3٨.

ال�سعر العربي يف �سقلية يف ظل والية الكلبيني 39.
د. عبد احلكيم ح�سان عمرعي�سة بن عبدالغفور ال�سواط14٠9هـ)336ـ43٠هـ(

د. عبد الفتاح ا�سماعيل �سلبياحمد حممد اأبو عري�س الغامدي14٠9هـاأثر القراءات ال�ساذة يف الدرا�سات النحوية وال�سفية4٠.

د. عبداهلل �سليمان اجلربوعجريدي �سليم �سامل املن�سوري الثبيتي14٠9هـاأبيات املعاين حتي نهاية القرن الثالث الهجري41.
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الرواية التاريخية عند ال�سري ولرت�سكوت وجرجى زيدان 42.
د. عبد احلكيم ح�سان�سمرية بنت ح�سن بن حممد زيدان14٠9هـ) درا�سة مقارنة (

التقعيد النحوي وعالقته بالقراءات ال�سبع درا�سة من 43.
اأ.د/ عبداهلل دروي�ساأماين عبدالرحيم عبداهلل احللواين14٠9هـكتب اعراب القران واأهم كتب التفا�سري

اأ.د.  عبد العظيم اإبراهيم املطعنيعايل �سحان عمر القر�سي141٠هـال�سورة ال�سعرية يف �سعر ب�س بن اأبي خازم اال�سدي44.

ال�سورة البيانية يف �سعر الهذليني درا�سة وحتليل 45.
د. عبد الفتاح ال�سنيحممد احل�سن علي االأمني141٠هـومقارنة

.46
هداية ال�سبيل اإىل بيان م�سائل الت�سهيل لعبدالقادر بن 
اأبي القا�سم ابن اأبي العبا�س املكي حتقيق ودرا�سة اىل 

نهاية باب النائب عن الفاعل
د. حممود حممد الطناحيعثمان حممود ح�سني ال�سيني141٠هـ

د. اأحمد علم الدين اجلنديثريا عبد اهلل عثمان اإدري�س141٠هـال�سيغ الفعلية يف القران الكرمي اأ�سواتا واأبنية وداللة47.

د. عبد احلكيم ح�سان عمرفاطمة �سعيد اأحمد حمدان141٠هـمفهوم اخليال ووظيفته يف النقد القدمي والبالغة 4٨.

ال�سافية البن احلاجب و�سحها للجابردي مقارنا ب�سح 49.
د. حممد اإبراهيم البناحياة م�سطفي حممد عقاب141٠هـالر�سي 

االأحكام النحوية والقراءات القراآنية جمعا وحتقيقا 5٠.
د. حممد ابراهيم البناعلي حممد النوري141٠هـودرا�سة من �سورة الفاحتة اإىل غاية �سورة الكهف

د. حممد نبيه حجابدالل ال�سيف العبديل141٠هـالعقاد كاتبا اإ�سالميا51.
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�سعر فقهاء امل�سق من بداية ع�س اخللفاء حتى نهاية 52.
د. ح�سن حممد اأحمد باجودةعادل عبداهلل اأحمد حجازي141٠هـالع�س العبا�سي االأول

درا�سة اللغة يف كتاب زاد امل�سري يف علم التف�سري البن 53.
د. عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبياإبت�سام بنت حممد نور غبا�سي141٠هـاجلوزي

االإعالل واالإبدال واالإدغام يف �سوء القراءات واللهجات 54.
اأ.د/ عبداهلل دروي�ساأجنب بنت غالم نبي حممد141٠هـالعربية

الوحدة اال�سالمية يف النرث العربي احلديث يف الفرتة 55.
د. ح�سن احمد الكبريحبيب حن�س حمدان الزهراين1411هـ)13٠٠ - 136٠هـ - 1٨٨2 - 194٠م (

.56
تف�سري القراآن الكرمي البن اأبي الربيع عبيداهلل بن اأحمد 

بن عبيداهلل القر�سي االإ�سبيلي ال�سبتي
)) 599 - 6٨٨هـ(()) حتقيق ودرا�سة ((

د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتي�ساحلة بنت را�سد بن غنيم اآل غنيم1411هـ

جهود ابن جني يف ال�سف وتقوميها يف �سوء علم اللغة 57.
د. عبد العزيز املر�سي برهامغنيم غامن عبدالكرمي الينبعاوي1411هـاحلديث

د. عبد احلكيم ح�سانعبداهلل بن اأحمد العطا�س1411هـاملنهج النف�سى يف نقد النويهى بني النظرية والتطبيق5٨.

د. ح�سن حممد اأحمد باجودة�ساحلة حممد علي خفاجي1411هـوجوه البيان يف نعوت القراآن59.

د. حممد اأبو االأنوارعبداهلل بن حممد الع�سيبي1411هـالنقد عند ال�سعراء حتى نهاية القرن الرابع الهجري6٠.
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د. اإبراهيم اإبراهيم بركات�سليمان بن تاج الدين احمد1411هـالظواهر الرتكيبية يف �سعر ال�سماخ61.

د. حممود عبد ربه فيا�سعبد اهلل ابراهيم يو�سف الزهراين1412هـال�سعر وحروب اخلالفة العثمانية 1342هـ - 1924م .62.

احلوا�سى والنكات والفوائد املحررات الأحمد بن قا�سم 63.
د. علي العمارياإبراهيم بن علي بن بركات اجلعيد1412هـالعبادي ) املتويف �سنة 994 ه (

.64
ال�سفر الثالث من املنتخب االأكمل على كتاب اجلمل 

ملحمد بن اأحمد بن عبداهلل االأن�ساري االإ�سبيلي ال�سهري 
باخلفاف " درا�سة وحتقيق "

د. اإبراهيم اإبراهيم بركاتاأحمد بن بويا ولد ال�سيخ حممد تقي اهلل1412هـ

ماآخذ البيانيني على الن�س ال�سعرى حتى نهاية القرن 65.
د. عبد العظيم اإبراهيم املطعني�سالح �سعيد عيد الزهراين1412هـالرابع الهجرى

.66
�سح �سافية ابن احلاجب )تاأليف/ ال�سيخ نظام الدين 
احل�سن بن حممد احل�سني القمي الني�سابوري ) درا�سة 

وحتقيق (
د. حممد اإبراهيم البناثريا بنت م�سطفي بن حممد عقاب1412هـ

د. �سلميان اإبراهيم العايدجمعان بن ناجي بن عما�س ال�سلمي1412هـماآخذ االأزهري اللغوية علي كتاب العني عر�س ودرا�سة67.

.6٨

املعاين ال�سفية للفعل الثالثي املزيد بحرف درا�سة 
ا�ستقرائية من خالل )ال�سحاح( تاج اللغة و�سحاح 

العربية تاأليف العامل اللغوي اإ�سماعيل بن حماد 
اجلوهري ت 393هـ

د.حممد ابراهيم البنامو�سي بنت حميد بن رميزان ال�سبيعي1413-1414هـ

�سعر الهجاء االجتماعي يف الع�س العبا�سي 69.
د. عبد احلكيم بن ح�سان عمر�سيف اهلل بن �سعد بن حامد احلارثي1413-1414هـمن ) 232 - 447 ه (
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.7٠
�سح املف�سليات لالإمام العالمة احلرب الفهامة اأبي علي 

اأحمد بن حممد بن احل�سن املرزوقي املتوفى �سنة 421هـ 
الق�سم االأول درا�سة وحتقيق

د. �سليمان بن ابراهيم حممد العايدعبد اهلل بن نا�س بن حممد القرين1413هـ

د. عبد احلكيم ح�سان عمرحامد بن �سالح خلف الربيعي1413هـمقايي�س البالغة بني االأدباء والعلماء71.

د. �سالح جمال بدويم�ساوي �سالح بن حمد احلميده1413هـاملو�سحات االأندل�سية : درا�سة يف ال�سوابط الوزنية72.

د. متام ح�سان عمريحيى بن علي بن يحيى املباركي1413هـاملقطع ال�سوتي العربي بني الكمية واملدة الزمنية73.

�سورة هود عليه ال�سالم: درا�سة اخل�سائ�س نظمها 74.
د. عبدالعظيم ابراهيم املطعنيدخيل اهلل حممد ال�سحفي1413هـواأ�سارها البالغية

د. اأحمد مكي االأن�ساريعلي بن جمعة عثمان1413هـالظاهرة النحوية وال�سفية يف �سعر ذى الرمة75.

ن�سو�س الرتغيب والرتهيب يف القراآن احلكيم من وجهة 76.
د. عبدالعظيم ابراهيم املطعنييو�سف بن عبد اهلل االأن�ساري1413هـبالغية

د. اأحمد مكي االأن�ساريحممد ابراهيم يو�سف �سيبه1414-1415هـ�سح كتاب �سيبويه لعلي بن عي�سى الرماين )ت 3٨4(77.

د. �سليمان بن ابراهيم العايدحممد بن �سعيد بن ابراهيم الثبيتي1414هـموقف االأزهري من كتاب اجلمهرة7٨.
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.79

هداية ال�سبيل اإىل بيان م�سائل الت�سهيل لعبدالقادر بن 
اأبي القا�سم بن العبا�سي املكي، ت ٨٨٠هـ من اأول باب 
اال�ستغال اإىل اآخر باب االإ�سافة اجلزء الثاين " درا�سة 

وحتقيق "

د. حممد املختار حممد املهديعبدالعزيز بن القناوي �سايف اجليل1414هـ

�سح حتفة الطالب الأحمد بن حممد بن الهائم املتوفى، ٨٠.
د. ال�سيد ح�سن حامد البهوتي- ح�سن اأحمد �سيخ عبداللطيف1414هـت ٨15هـ

مو�سى ال�ساعر

�سعر قبيلة بني كالب ) من الع�س اجلاهلي اإىل اآخر ٨1.
د. حممود بن ح�سن زينيبجاد بن زياد بن مع�سد الروقي1414هـع�س بني اأمية ( درا�سة مو�سوعية فنية

�سح األفية ابن معط الأبي جعفر اأحمد بن يو�سف بن ٨2.
د. حممد ابراهيم البناح�سن حممد عبد الرحمن اأحمد1414هـمالك الرعيني)779هـ( ال�سفر االأول

اجتاهات لدرا�سات اللغوية املعا�سة يف م�س 1932 - ٨3.
د. متام ح�سان عمرعبد الرحمن بن ح�سن العارف1414هـ19٨5 م

اجلزم واأدواته يف القراآن الكرمي درا�سة ا�ستقرائية ٨4.
اأ.د. �سابر بكر اأبو ال�سعودعفاف حممد �سامل البار1415-1416هـحتليلية

تعقبات اأبي حيان النحوية جلار اهلل الزخم�سي يف ٨5.
اأ.د. متام ح�سان عمرحممد حماد �ساعد القر�سي1415-1416هـالبحر املحيط

د. اإبراهيم احمد احلاردلواأحمد بن مو�سى جا�س ال�سهلي1415-1416هـاأثر �سعر املحدثني العبا�سيني يف ال�سعر االأندل�سي٨6.

.٨7
النحو وال�سف عند ابن عمار املهدوي )ت44٠هـ ( من 
خالل كتابه ) التح�سيل لفوائد التف�سيل اجلامع لعلوم 

التنزيل (
د. اأحمد مكي االأن�ساريرابية حممد ح�سن رفيع1415-1416هـ
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�سح الف�سيح الأبي القا�سم جاراهلل حممود بن عمر ٨٨.
د. �سليمان بن ابراهيم العايداإبراهيم بن عبد اهلل بن جمهور الغامدي1995مالزخم�سي 467هـ- 53٨هـ(

و�سف اجلنة يف القراآن الكرمي واأثره يف ال�سعر االإ�سالمي ٨9.
د. م�سطفى عبد الواحد�سادية بنت ح�سن بن عبدالرحمن زيني1995محتى نهاية الع�س االأموي

د. عبد الرحمن بن حممد اإ�سماعيلفاطمة ح�سن عبدالرحيم �سحادة ف�سة1415هـظاهرة رف�س االأ�سل يف الدرا�سات النحوية9٠.

د. عبد اللطيف خليفحممد رفعت زجنرب1415هـالت�سبيه يف ) خمتارات البارودي ( درا�سة حتليلية91.

خطاب االأنبياء يف القراآن الكرمي خ�سائ�سه الرتكيبية 92.
د. عبد اللطيف خليفعبدال�سمد عبداهلل حممد1415هـو�سوره البيانية

اأ.د/م�سطفى ال�ساوي اجلوينينادية بنت ابراهيم بخاري1415هـاجتاه الدر�س البالغي عند الثعالبي93.

.94
�سح جمل الزجاجي الأبي احل�سن علي بن حممد بن علي 

بن خروف االإ�سبيلي 6٠9 هـ حتقيق ودرا�سة من اأول 
حتى نهاية باب املخاطبة

د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتي�سلوى حممد عمر عرب1996م

.95
ال�سفر االأول من حتفة املجد ال�سيح يف �سح كتاب 
الف�سيح تاأليف اأبي جعفر اأحمد بن يو�سف الفهري 

اللبلي )613 - 691 هـ(
د. حممد بن اأحمد العمريعبدامللك عي�سه بن رداد الثبيتي1996م

.96
مدين االأريب من حا�سل مغني اللبيب ل�سم�س الدين 

حممد بن حممد بن حممد العيزري) املتوفى �سنة ٨٠٨ 
هـ( الباب االأول: درا�سة وحتقيق وتعليق

د. عبد الرحمن بن حممد اإ�سماعيلوداد بنت يحي بن الل حممد1996م
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االأ�سلوب املجازي والكنائي يف �سحيح البخاري من كتاب 97.
اأ.د/حممد لطفي عبد التوابح�سناء بنت حممد ح�سني فلمبان1416هـالوحي اإىل باب ماجاء يف عذاب القرب

د. ريا�س بن ح�سن اخلوامموؤمن بن �سربي غنام1997ممنهج الكوفيني يف ال�سف9٨.

.99

فرائد املعاين يف �سح حرز االأماين ووجه التهاين لالإمام 
العالمة املقرئ النحوي اأبي عبداهلل حممد بن حممد بن 
داود ال�سنهاجي امل�سهور بـ)ابن اجروم( املتويف �سنة 

)723 هـ( ال�سفر االأول حتقيق ودرا�سة

د. �سليمان بن ابراهيم حممد العايدعبد الرحيم بن عبدال�سالم نبول�سي1997م

.1٠٠

العقد الن�سيد يف �سح الق�سيد )�سح الق�سيدة 
ال�ساطبية يف القراءات( لل�سمني احللبي اأبي العبا�س 

اأحمد بن يو�سف بن حممد ) 756 هـ ( درا�سة وحتقيق 
من اأول الكتاب اإىل اأول باب الفتح

د. عبد الفتاح بحريي اإبراهيماأمين ر�سدي �سويد1997م

.1٠1
�سح األفية ابن معط لالإمام العالمة اأبي جعفر اأحمد بن 
يو�سف بن مالك الرعيني الغرناطي املتوفى �سنة )779 

هـ( ال�سفر ال�سابع
د. ح�سن بن مو�سى ال�ساعراإبراهيم عبد اهلل بن عمر احلاج1997م

لباب االألباب يف �سح اأبيات الكتاب اجلزء االأول ل�سليمان 1٠2.
د. �سعبان �سالح اإبراهيماإجنا اإبراهيم يحيى اليماين1997مبن بنني بن خلف ) ت 614 هـ (

د. عبد الفتاح بحريي اإبراهيمماريه عبدالغفور قا�سم141٨هـالظواهر النحوية وال�سفية يف �سعر روؤبة1٠3.

د. عبدالفتاح عبدالعليم الربكاويردة اهلل بن ردة الطلحي199٨مداللة ال�سياق1٠4.
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امل�سكاة والنربا�س �سح كتاب الكرا�س يف النحو الأبي 1٠5.
د. �سعد حمدان حممد الغامديحممد بن جنم بن عوا�س ال�سيايل199٨ماإ�سحاق اإبراهيم بن عبدال�سالم ال�سنهاين

وجه ال�سبه يف القراآن الكرمي : تنوعاته واإيحاءاته. من 1٠6.
د. عبدالعظيم ابراهيم املطعنينا�س بن م�سفر بن جمعان الزهراين199٨ماأول �سورة البقرة ايل اآخر �سورة اال�ساء

د. طه عمران واديحمدان عطية اأحمد الزهراين199٨م�سوح ديوان اأبي متام1٠7.

�سح األفية بن معط الأبي جعفر اأحمد بن يو�سف بن مالك 1٠٨.
د. ح�سن مو�سى ال�ساعراإبراهيم بن رجب بخيت1999مالرعيني)779هـ( ال�سفرالثالث

د. ريا�س بن ح�سن اخلوامم�سطفى بن فوؤاد بن احمد بن حممد1419هـاعرتا�سات الر�سي علي ابن احلاجب يف �سح الكافية1٠9.

خ�سائ�س بناء اجلملة القراآنية ودالالتها البالغية يف 11٠.
د. حممد حممد اأبو مو�سىابراهيم علي اجلعيد1419هـتف�سري ) التحرير والتنوير (

اأثر املوروث ال�سعري القدمي يف ديوان ال�سعر ال�سعودي 111.
د. �سالح جمال بدويطيب اأحمد احلارثي142٠-1421هـاحلديث ) �سعر املحافظني (

د. �سليمان بن اإبراهيم حممد العايدمهدي بن علي بن مهدي اآل ملحان القرين142٠-1421هـاعرتا�سات الر�سي علي ابن احلاجب يف �سح ال�سافية112.

د. م�سطفى اإبراهيم علي عبداهلل�سعيد بن حممد بن عبداهلل القرين142٠-1421هـالتعليل فى القراآن الكرمي113.

د. عليان احلازمي�سباح بنت عمر بن حممد حلبي142٠-1421هـدالالت االألفاظ االإ�سالمية يف االأحاديث النبوية114.
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د. �سعد حمدان حممد الغامديح�سة بنت زيد بن مبارك الر�سود142٠-1421هـالراأي الو�سط يف النحو العربي115.

ال�سعر االجتماعى فى اململكة العربية ال�سعودية منذ 116.
اإبراهيم اأحمد احلاردلومفرح اإدري�س اأحمد ال�سيد142٠هـن�ساتها حتى عام 1395هـ

.117
الق�سايا ال�سفية والنحوية يف �سح ديوان املتنبي 
امل�سمى بالتبيان يف �سح الديوان املن�سوب للعكربي 

)53٨ - 616هـ (
د. عبد الرحمن حممد اإ�سماعيلحممد يو�سف عبداهلل حم�سن142٠هـ

املفتاح يف �سح اأبيات االإي�ساح البن ع�سفور املتويف 11٨.
د. حم�سن �سامل العمرييرفيع غازي نافع ال�سلمي142٠هـ)669 هـ ( " درا�سة وحتقيق "

د. عياد بن عيد الثبيتيعلي بن ح�سن حممد الظاهري2٠٠٠ماملنح احلميدة يف �سح الفريدة119.

د. حممد اأبو مو�سىرباب �سالح جمال2٠٠٠ماملقابلة يف اآيات اجلزاء درا�سة حتليلية وموازنة12٠.

�سح كافية ذوي االأرب يف معرفة كالم العرب لالإمام 121.
د. حم�سن �سامل العمرييخديجة بت حممد ح�سني عبد الرحمن1421-1422هـ�سم�س الدين اأبي الثناء حممود اال�سفهاين )749هـ(

اأ.د. ح�سن بن عبد الكرمي الوراكلي�سعود غازي حممد اجلودي1421هـ�سعر ابن االأبار البلن�سي الق�ساعي ) 595 - 659 (122.

د. �سابر يون�سعزيزة بنت ب�سري بن اأحمد املغربي1421هـاملقامة يف الع�س احلديث يف امل�سق اإىل عام ) 192٠م (123.

د. حممد احل�سني اأبو �سم و �سالح جمال بدويموزة بنت غامن بن مبارك الغامن1421هـاأبوعبيدة وجهوده يف رواية ال�سعر و�سحه ونقده124.
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د. �سالح الدين �سالح ح�سننياإبراهيم عبدال�سالم اأديبولو1421هـالفعل االأجوف يف القران الكرمي125.

د. عليان حممد احلازمي�سامية �سالح الذكري1422-1423هـالفروق النحوية يف الرتاكيب126.

.127
الاللئ املنثورة يف �سح املق�سورة لعبداهلل بن �سلمان بن 
حازم ال�سافعي املعروف باإمام الفا�سلية من البيت االأول 

اإىل البيت اخلام�س وال�ستني
د. ريا�س بن ح�سن اخلوام�سعيد بن حممد بن عبد اهلل اآل يزيد1422-1423هـ

د. عبد الرحمن حممد ا�سماعيلاليا�س احلاج ا�سحاق1422هـاالإهمال يف العربية اأ�ساره و مظانه " درا�سة نحوية12٨.

.129
الهداية يف �سح الكفاية لزين الدين �سعبان بن حممد 

االثاري من بداية الف�سل الثالث: احلرف اإىل نهاية األف 
القطع واألف الو�سل.

د. عبد الرحمن حممد ا�سماعيلليث حممد الل حممد1422هـ

د. م�سطفى بن زكي التويناإبراهيم بن علي بن عبداهلل الدبيان1422هـاحلركة اللغوية يف اململكة العربية ال�سعودية13٠.

مكة املكرمة واملدينة املنورة يف ال�سعر يف اململكة العربية 131.
د.�سالح جمال بدوي اإنـ�ســـاف بنت عــــلــي ذاكـــــر بــخــاري1422هـال�سعودية

حروف املعاين العاملة يف �سنن اأبي داود معانيها 132.
د. حممد مر�سيعبدالعزيز بن عبداهلل الرومي1423-1424هـواأحكامها وا�ستعماالتها

امل�سائل املتفق عليها بني النحويني جمعا وت�سنيفا 133.
اأ.د. عبد الرحمن بن حممد اإ�سماعيلدخيل بن غنيم بن ح�سني العواد1423هـودرا�سة

اأ.د. عبد اهلل اأحمد عبد اهلل باقازياأحمد بن علي نا�س ال�سيف1423هـالبحر يف ال�سعر ال�سعودي املعا�س 13٨٠ - 142٠ هـ134.
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االأدلة النحوية االإجمالية يف املقا�سد ال�سافية لل�ساطبي 135.
د. عياد بن عيد الثبيتيعبد الرحمن بن مرداد بن �سيف اهلل الطلحي1423هـاملتوفى �سنة ٠79٠ه (

الكتاب املختار يف معاين قراءات اأهل االأم�سار ) اإمالء 136.
د. عياد بن عبيد الثبيتيعبدالعزيز بن حميد بن حممد اجلهني1423هـال�سيخ اأبي بكر اأحمد بن عبيداهلل بن اإدري�س رحمه اهلل (

بناء اجلملة يف ر�سائل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم درا�سة 137.
د. م�سطفى ابراهيم علي عبداهلل�سالح بن حمد بن حممد الفراج1423هـنحوية

اأ.د.حممد حممد اأبو مو�سى�سعيد بن طيب بن �سحيم املطريف1424-1425هـاالإن�ساء ومواقعه يف �سعر هذيل13٨.

خمالفة مقت�سى الظاهر يف ا�ستعمال االأفعال ومواقعها يف 139.
اأ.د.حممد حممد اأبو مو�سىظافر بن غرمان بن غارم بن حممد العمري1424هـالقران الكرمي

.14٠

كتاب املقتب�س يف تو�سيح ما األتب�س ) �سح املف�سل ( 
تاأليف : اأبي عا�سم فخر الدين علي بن عمر الفقيهي  

اال�سفندري ) 621 - 69٨ه ( من اأول باب ) املفعول فيه 
( حتى نهاية باب ) من اأ�سناف اال�سم اخلما�سي (

د. حم�سن بن �سامل العمرييمطيع اهلل بن عوا�س ال�سلمي1424هـ

.141

املوارد العذبة ال�سافية يف �سح نظم ال�سافية امل�سماة 
بالوافية الكافية لالإمام عبداجلليل بن اأبي املواهب 

احلنبلي )1119 هـ( درا�سة وحتقيق من اأول الكتاب اإىل 
اآخر اال�ستقاق يف باب الزيادة

د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتي�سعيد بن علي بن حممد العمري1425 هـ

اأثر الف�سل والتو�سط يف التوجيه النحوي يف كتاب142.
د. حم�سن �سامل العمرييح�سن بن حممد بن ح�سن القرين1425 هـالبحر املحيط الأبي حيان االأندل�سي

اعرتا�سات ابن ال�سجري النحوية على النحويني يف 143.
د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتي�سعيد بن علي بن عبدان الغامدي1425 هـاالأمايل ) عر�س ودرا�سة (
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كتاب قامو�س االأطبا ونامو�س االألبا من باب االألف اىل 144.
د. ريا�س بن ح�سن اخلوامي�سى حممد يا�سني الغباين1425 هـباب الغني

اأثر احلركات يف اللغة العربية ) درا�سة يف ال�سوت 145.
د. �سليمان بن ابراهيم حممد العايدعلي بن عبد اهلل بن علي القرين1425 هـوالبنية (

مباحث الت�سبية والتمثيل يف تف�سري التحرير والتنوير 146.
د. عبد احلافظ البقري�سعيب بن اأحمد بن حممد الغزايل1425 هـالبن عا�سور

د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتيوداد بنت احمد بن عبداهلل القحطاين1425 هـ�سعف العامل النحوي اأ�سبابه واآثاره147.

د. جابر ال�سيد مباركعبداهلل حممد عون را�سني1425 هـاعرتا�سات ناظر اجلي�س للنحويني14٨.

د. حممد حممد ابو مو�سىعواطف حمزة خياط1425 هـبناء املعاين وعالقتها يف �سورة االأعراف149.

د. عياد الثبيتيعلي ابراهيم حممد ال�سعود1425 هـاملنهاج يف �سح جمل الزجاج15٠.

د. �سهام حممودا�سماعيل بن حممد ب�سري فالته1425 هـكرثة اال�ستعمال واأثرها يف العربيه نحوا و�سفا151.

.152
امل�سائل النحوية وال�سفية يف كتاب رفع احلجب 

امل�ستورة عن حما�سن املق�سورة لل�سيف الغرناطي ) 
76٠ هـ (

د. عياد الثبيتيع�سام بن عبدالعزيز بن حممد اخلطيب1425 هـ

فكر اأبي عبيد النحوي من خالل : درا�سة اآرائه 153.
د. �سليمان بن ابراهيم حممد العايدعبد الرحمن بن حممود بن خمتار ال�سنقيطي1425 هـوا�ستدراكات النحا�س ونقوله
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اأ.د. ريا�س بن ح�سن اخلوامرمي بنت خلف بن مفنت اجلعيد1425هـم�سائل اخلالف بني الفراء والر�سي يف �سح الكافية154.

نقد ابن ع�سفور اآراء ال�سفيني يف كتابة املمتع عر�س 155.
ريا�س بن ح�سن اخلوامعبداهلل بن �سحان بن حممد القرين1425هـودرا�سة

اأ.د/ م�سطفى اإمامجنالء حممد نور عطار1425هـاالأمر يف العربية درا�سة نحوية156.

األفاظ املال والتجارة يف احلديث ال�سيف ) درا�سة 157.
د. م�سطفى التوينعلي بن جا�س بن �سليمان ال�سايع1425هـلغوية(

النزعة التاأملية يف ال�سعر املعا�س لل�سعراء حممد فقي 15٨.
اأ.د/ح�سن الهوميلد/ ليلي بنت �سامل حممد نور با بنجي1425هـوحمزة �سحاته وح�سني �سحان

اأثر �سيبويه يف كتاب اإعراب القران الأبي جعفر النحا�س 159.
اأ.د/ عبداهلل علي حممد ابراهيمحمدة حامد عبدالعزيز اجلابري1425هـبني القبول والرد والرتجيح " درا�سة حتليلية موازنة"

د. عبد اهلل بن ابراهيم الزهراينعبداحلكيم بن را�سد بن ابراهيم ال�سربمي1426 هـالتعبري الق�س�سي يف �سورة الكهف 16٠.

التثنية واجلمع اأحكامهما وا�ستعماالتهما يف القراآن 161.
د. عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل القريناإبراهيم بن اأديكنلي �سنو�سي1426 هـالكرمي

.162
املف�سل علي املف�سل يف دراية املف�سل لكمال الدين 

عبدالواحد بن عبدالكرمي بن خلف الزملكاين) ت 651 
هـ( اجلزء الثاين: درا�سة وحتقيق

د. علي توفيق احلمدعبد العزيز بن حممد  احلكمي1426 هـ

د. حممد �سادينا�س بن دخيل اهلل بن فالح ال�سعيدي1426 هـاالحتجاج العقلي واملعنى البالغي ) درا�سة و�سفية (163.



دكتوراه

28

اختالف البنية ال�سفية يف القراءات ال�سبع من طريق 164.
د. م�سطفى �ساملمن�سور بن �سعيد بن اأحمد ابو را�س1426 هـال�ساطبية توجيهه  واأثره على املعنى

بنية �سعر التفعيلة يف اململكة العربية ال�سعودية اإىل نهاية 165.
د. حامد بن �سالح الربيعيعبد الرحمن بن ح�سن بن يحيى املح�سني1426 هـعام ) 1422هـ ( الق�سية الفل�سطينية اأمنوذجا

د. حممود توفيق حممد �سعدحزام بن �سعد بن �سحمان الغامدي1426 هـال�سكن يف القراآن "درا�سة بالغية"166.

موقف الر�سي يف �سح الكافية ) من اآراء اأبي علي 167.
د. ريا�س بن ح�سن اخلوام�سميحة بنت �سالح بن �سالح اللهيبي احلربي1426 هـالفار�سي النحوية (

الفعل الناق�س درا�سة �سوتية �سفية يف �سوء نظرية 16٨.
د. عليان بن حممد احلازميليلى بنت عبداهلل بن علي باوزير1426 هـالعامل الفونولوجي ) املقطعي (

د. �سليمان بن ابراهيم حممد العايدعبد اهلل بن حممد بن حامد اللحياين1426 هـما يعر�س لالألفاظ بني االعتداد به واالإهمال 169.

�سلوك احليوان يف ال�سعر اجلاهلي: درا�سة يف امل�سمون 17٠.
د. عبداهلل بن ابراهيم الزهراين�سعد بن عبد الرحمن العريفي1426 هـوالن�سيج الفني

التاأويل النحوي واأثره يف توجيه املعنى يف تف�سري الفخر 171.
د. �سعد حمدان حممد الغامديعلي بن حممد بن اأحمد ال�سهري1426 هـالرازي

بناء الق�سيدة الوجدانية عند �سعراء املدينة املنورة 172.
د. جمال بدوي �سالحرحمة بنت مهدي بن علي الرميي1426هـاملعا�سين

وقوف القراآن وعالقتها باملعنى والرتكيب من خالل 173.
د. عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل القرينعبداهلل بن �سامل بن عو�س الثمايل1426هـكتاب اإي�ساح الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل البن االأنباري
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د. اأحمد حممد عبد الدامينورة بنت امني يو�سف حممد الب�ساطي1426هـ�سيبويه يف تراث ابن جني) درا�سة نحوية �سفية(/174.

االلتزام يف م�سح باكثري التاريخي ـــ  درا�سة حتليلية 175.
اأ.د/جميل عبدالغني حممدعلي �سـحــر بنت ح�ســن عـبد الــقـادر اأ�ســقــــر1426هـنقدية

العنا�س الرتاثية يف الق�سة الق�سرية يف االإبداع 176.
اأ.د/جميل عبدالغني حممدعلي فاطمـة بنت مـ�ستــور قـنيـع الـمـ�سعــودي1426هـال�سعودي" درا�سة حتليلية نقدية  "

د/حممد ح�سني حماد �ســعــدى بنت طفيف مــبــارك الـــدعـدي1426هـاالأخالق العربية يف حما�سة اأبي متام .177.

د. عبد الفتاح بحريياإميان �سادق النجار1426هـجتاور االأدوات النحوية واأثره يف االإعراب و الر�سم17٨.

اجتاه در�س العربية يف احلا�سوب " درا�سة جلهود 179.
د. عليان بن حممد احلازمي�سباح حممد بن حممد طيب1427-142٨هـالباحثني العرب ومعاجلتهم االآلية للغة العربية "

تاج العرو�س بني اال�ستدراك اللغوي والنقد املعجمي 1٨٠.
د. عليان بن حممد احلازمينوف حممد عبداهلل املوؤذن الدو�سي1427-142٨هـدرا�سة لغوية حتليلية

التعليق املخت�س: من كتاب اأبي �سعيد يف �سح كتاب 1٨1.
د. عبد اهلل بن نا�س القرينفهد بن �سليمان االأحمد1427-142٨هـ�سيبويه للح�سن بن علي الوا�سطي )ت 462هـ(

ق�سايا ال�سكل وامل�سمون يف املو�سح االأندل�سي يف عهد 1٨2.
د. عبد اهلل بن ابراهيم الزهرايناأحمد بن عي�سة الثقفي1427 هـبني االأحمر)636 - ٨9٨هـ(

امل�سائل اللغوية يف ر�سالة ال�ساهل وال�ساحج الأبي العالء 1٨3.
د. عليان بن حممد احلازميعبد املجيد بن ح�سن بن ح�سني احلارثي1427 هـاملعري 363 - 449 هـ



دكتوراه

30

اخلالفات النحوية يف املن�سوبات يف �سح الر�سي علي 1٨4.
د. �سعد حمدان حممد الغامدياإبراهيم بن ح�سني بن علي �سنبع1427 هـالكافية

التولية درا�سة تطبيقية علي �سعر ابن الرومي علي بن 1٨5.
د. حمد الزاويدي�سيف اهلل بن مريزق ال�سحيمي1427 هـالعبا�س بن جريج املتويف �سنة)2٨3هـ(

النزعة االن�سانية يف ال�سعر بني اأبي القا�سم ال�سابي 1٨6.
د. عبد اهلل اأحمد عبد اهلل باقازيهيفاء بنت ر�سيد عطااهلل اجلهني1427 هـوغازي الق�سيبي: درا�سة فنية نقدية موازنة

د. �سالح �سعيد الزهراينمن�سور بن ناجي حممد الق�س1427 هـاملراثي النبوية يف القرن الهجري االأول )جمع وتوثيق(1٨7.

د. حامد بن �سالح الربيعييا�س �سليمان حممود �سو�سو1427 هـالنقد التطبيقي عند ال�سفدي درا�سة وتوجيها1٨٨.

د. م�سطفى عبد احلفيظ �ساملزايد بن مهلهل العتيق ال�سمري1427 هـاأثر كتاب الف�سيح و�سوحه يف التنقية والتو�سع1٨9.

املت�سابه اللفظي يف القراآن الكرمي درا�سة يف ال�سوت 19٠.
د. حممود فراجعبد اهلل بن حممد ال�سليماين1427 هـوالبنية

.191
�سالح الدين يف ال�سعر العربي املعا�س يف امل�سق ) 

137٨هـ / 1967 م - 1417هـ / 1997 م ( درا�سة يف 
املنت

د. حممد مري�سى �سعد احلارثىح�سني بن حمد بن احمد دغريري1427 هـ

د. م�سطفى ح�سني عنايةامل بنت حم�سن �سامل ر�سيد العمريي1427هـاملكان يف ال�سعر االأندل�سي ع�س ملوك الطوائف192.

اأثر ال�سياق يف النظام النحوي مع تطبيقات على كتاب 193.
د. عبد اهلل بن نا�س القريننوح بن يحي بن �سالح ال�سهري1427هـالبيان يف غريب اإعراب القران لالأنباري/
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.194
�سح الفية بن مالك لل�سيخ االإمام العامل الفا�سل البارع 

املحقق �سي الدين اإ�سماعيل بن حممد بن حممد بن علي 
بن هاين اللخمي الغرناطي االأندل�سي املالكي،ت 771هـ.

د. �سليمان بن ابراهيم حممد العايدبندر بن حمدان بن حماد ال�سمري1427هـ

ال�سعر الن�سائي بني االأندل�س وامل�سق العربي خالل 195.
د/حممد ح�سني حمادد/ �ســـها بنت �سـدقـة عـبـد الــعـزيز بـ�ســيـونــي1427هـالع�س ين االأموي والعبا�سي االأول

اأفعال القلوب ودالالتها بني القران الكرمي والدر�س 196.
اأ.د/ عبداهلل علي حممد ابراهيمفاطمة عبدالر�سيد حممد1427هـالنحوي درا�سة حتليلية موازنة

ق�سايا الت�سكني اآثاره بني قواعد النحويني وقراءات 197.
د. عبد اهلل بن نا�س القرينمربوك بن حمود ال�سمري2٠٠7مالقراء الع�سة

احلديث واملوروث يف رثاء امللك في�سل درا�سة تاأ�سيلية 19٨.
د. ح�سن حممد اأحمد باجودةمعتوقة �سامل جابر املعطاين2٠٠7محتليلية

د. حممد �سالح جمال بدوينورة بنت حممد نا�س اآل جابر املري142٨-1429هـالبنية ال�سدية يف الرواية ال�سعودية199.

تعدد التوجيه النحوي وال�سيف يف �سح الطيبي على 2٠٠.
د. عبد اهلل بن نا�س القرينعلي �سنو�سي اأحمد نوح142٨-1429هـم�سكاة امل�سابيح بني القواعد وال�سياق احلديثي

امل�سائل النحوية وال�سفية يف كتاب الف�سو�س الأبي 2٠1.
د. عبد الكرمي بن علي عويفاإبراهيم بن علي بن حممد ع�سريي142٨-1429هـالعالء �ساعد البغدادي ت 417هـ

مناهج التحليل البالغي عند علماء االإعجاز من الرماين 2٠2.
د. حممود توفيق حممد �سعدعبد اهلل عبد الرحمن اأحمد بانقيب142٨-1429هـ3٨6 هـ اإىل عبدالقاهر اجلرجاين 471هـ

د. م�سطفى ح�سن عنايةاأ�سماء م�ساعد اإبراهيم العمري142٨-1429هـ�سعر عبد الكرمي الكرمي2٠3.
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.2٠4
�سح املف�سليات )لالإمام العالمة احلرب الفهامة اأبي علي 
اأحمد بن حممد بن احل�سن املرزوقي املتوفى �سنة 421 

هـ/ الق�سم الثاين درا�سة وحتقيق
د. عبد اهلل بن نا�س القرينعادل اأحمد بن �سامل باناعمة142٨هـ

.2٠5
اجتاهات اأع�ساء جممع اللغة العربية بالقاهرة واأثرها 

يف قراراته منذ تاأ�سي�سه اإىل نهاية رئا�سة طه ح�سني 
1973م.

د. �سليمان بن اإبراهيم بن حممد العايدحممد بن �سوال بن عاي�س الراجحي البقمي2٠٠٨م

د. عبد اهلل حممد الع�سبيبيمرمي عبدالهادي حممد القحطاين2٠٠٨مبناء الق�سيدة اجلاهلية ووحدتها ) املف�سليات منوذجًا (2٠6.

.2٠7
امل�سائل النحوية يف كتاب باهر الربهان يف معاين م�سكالت 
القران الأبي القا�سم حممود بن اأبي احل�سن الني�سابوري 

املتوفى بعد �سنة ) 553 هـ (
د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتييو�سف بن �سامل بن �سوميل العلياين ال�سلمي1429-143٠هـ

.2٠٨
امل�سائل النحوية يف كتاب ك�سف امل�سكالت واي�ساح 

املع�سالت جلامع العلوم ابي احل�سن الباقويل " جمعا 
ودرا�سة "

د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتيعلي مكي علي حموري1429-143٠هـ

اللغة العربية يف الفكر العربي من ع�س النه�سة اإىل 2٠9.
د. عبد اهلل بن نا�س القرينخالد حممد ح�سني اليوبي1429-143٠هـع�س العوملة

اأ�س�س الرتجيح يف كتب اخلالف النحوي " عر�س وتقومي 21٠.
د. عبد اهلل جندي عبد العزيز عبد اهللفاطمة حممد طاهر حامد1429-143٠هـ"

الو�سف لدى ال�سعراء ال�سعاليك حتى نهاية الع�س 211.
د. عبد اهلل اأحمد عبد اهلل باقازيفوزية بنت مبارك بن حممد الدو�سي1429-143٠هـاالأموي : درا�سة و�سفية حتليلية 

د. �سالح جمال بدويفايزة احمد م�سلح احلربي1429هـال�سد احلكائي يف ال�سعر العربي املعا�س212.
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اأ�سلوب التقدمي والتاأخري يف �سوء )نحو املعنى( : درا�سة 213.
د. عليان بن حممد احلازميخلود �سالح عثمان ال�سالح1429هـن�سية تطبيقية من نرث الر�سائل العربية.

خمالفات الفرزدق وم�سكله يف م�سائل احلذف درا�سة يف 214.
د. �سليمان بن ابراهيم حممد العايديحي بن اأحمد بن يحي العقيبي1429هـالرتكيب والبنية

.215
�سعرية ال�سد يف الق�سة ال�سعودية الق�سرية: درا�سة 

فنية يف نتاج الربع االأول من القرن اخلام�س ع�س 
الهجري )14٠٠-1425هـ(

د. عبد اهلل بن ابراهيم الزهراينكوثر بنت حممد بن اأحمد بن عبداهلل القا�سي1429هـ

د. �سالح جمال بدويجواهر بنت عبد اهلل بن �سند الع�سيمي1429هـالق�سة ال�سعرية عند العقاد : درا�سة مو�سوعية فنية 216.

د. حممد مري�سى �سعد احلارثي�سعاد فريح �سالح الثقفي2٠٠9مالنقد االأدبي وم�سادره يف كتاب املو�سح للمرزباين217.

التنا�سب يف تف�سري االإمام الرازي درا�سة يف اأ�سار 21٨.
د. حممد حممد اأبو مو�سىمنال مبطي حامد امل�سعودي2٠٠9ماالقرتان

.219
جمل الغرائب ) للعالمة حممود بن اأبي احل�سن بن 

احل�سني الني�سابوري ( املتوفــــى ) 5٠5 هـ ( " حتقيق 
ودرا�سة "

د. عبد اهلل بن نا�س القرينخالد احمد ا�سماعيل االأكوع2٠٠9م

د. عبد اهلل بن ابراهيم الزهراين�سعيد علي اجلعيدي143٠هـف�ساء ال�سرية الذاتية يف االأدب ال�سعودي22٠.

.221
ت�سوير هالك املكذبني يف القراآن الكرمي " من زمن نوح 
عليه ال�سالم اإىل بداية عهد مو�سى عليه ال�سالم ) درا�سة 

يف اأ�سار التنوع (
د. حممود توفيق حممد �سعدحممد �سالح حممد العلياين143٠هـ

جملة القافلة واأثرها يف نقد ال�سعر العربي احلديث 222.
د. حممد ابراهيم �ساديحممد عبداهلل اآل �سلطان االأ�سمري143٠هـواملعا�س خالل خم�سني عاما من عام 1373-1423 هـ 
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د. دخيل اهلل بن حممد ال�سحفييا�س بن حممد بن �سامل بابطني1431-1432هـ�سورة املوؤمن يف البيان النبوي 223.

د. �سالح �سعيد الزهراينعبد العزيز بن حممد بن زيد اآل �سلمان1431-1432هـتلقي �سعر امرئ القي�س يف الرتاث النقدي224.

روؤية العامل يف �سعر ال�سعاليك حتى نهاية القرن الثالث 225.
د. �سالح �سعيد الزهراين�سغري بن غريب بن عبد اهلل العنزي1431-1432هـالهجري 

تي�سري النحو عند عبا�س ح�سن يف كتابه النحو الكايف) 226.
د. ريا�س ح�سن اخلوامعبد اهلل بن حمد بن عبد اهلل احل�سني1431-1432هـدرا�سة وتقومي (. 

�سعر التعازي والقبور يف االأندل�س )املحاور وال�سمات 227.
د. م�سطفى بن ح�سني بن حممد عنايةاأنور بن يعقوب زمان1431-1432هـالفنية(

.22٨
املح�سل يف �سح املف�سل الأبي حممد القا�سم بن اأحمد 

املوفق علم الدين اللورقي املعروف باالأندل�سي)575هـ- 
661هـ(

د. �سعد بن حمدان الغامديعبيد بن احمد بن عبيد املالكي1431-1432هـ

د. علي بن حممد النوري�سامي بن حممد بن يحي الفقيه الزهراين1431-1432هـتعقيبات اأبي علي الفار�سي على اآراء �سيبويه ال�سفية 229.

د. عليان حممد احلازميحممد اأحمد جابر احلربي1431هـالبحث الداليل عند القرايف 23٠.

.231
الثبات و التغري يف ا�ستعمال املعا�سين للعربية : 

املعا�سة و االأ�سباب درا�سة من خالل معجم االأغالط 
اللغوية املعا�سة للعدناين 

د. عليان احلازمياأ�سماء بنت حممود تالب1431هـ

م�سح الدكتورة / ملحة عبد اهلل ــ درا�سة يف الروافد 232.
اأ.د/جميل عبدالغني حممدعليرندا بنت مـــرزوق رده الــــ�ســـبـــحــــي1431هـواالجتاهات والبنية الدرامية
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د. حممد بن م�سباح بن احمد ن�سحممد عبد النا�س2٠11مالتذكري والتاأنيث يف القران الكرمي )درا�سة تطبيقية( 233.

د. ح�سة بنت زيد الر�سودجميلة عبدالعزيز خياط1433هـاجلملة يف ق�سار املف�سل واأوا�سطه234.

اعرتا�سات اأبي احل�سن الباقويل النحوية يف اال�ستدراك 235.
د. عياد بن عيد الثبيتيبندر بن جمحم بن بندر اخلالدي1432-1433هـعلى اأبي علي الفار�سي يف احلجة 

توجيه ال�ساهد القراآين يف مغني اللبيب. تاأ�سيل وتطبيق 236.
د. حممد بن اأحمد خاطرزمزم بنت اأحمد بن علي تقي1432هـومنهج 

املوازنة بني �سور املعاين يف �سوء نظرية النظم واأثرها 237.
د. حممد اإبراهيم �سادي�سعود بن حامد بن مرزوق ال�ساعدي1432هـيف درا�سة االإعجاز 

د. نا�س بن يو�سف جابرحممد بن علي بن �سالح ال�سهري1432هـاأثر البالط العبا�سي يف االأدب من) 21٨ اىل 247 هـ( 23٨.

املنهج النقدي البياين. االإطار النظري. درا�سة يف فنيات 239.
د. عبد اهلل بن ابراهيم الزهرايناأحمد بن ح�سن بن يحي املزاح2٠12مالن�س. 

توظيف احلركة يف �سعر ال�سعاليك من الع�س اجلاهلي 24٠.
د/ابت�سام حمزة عنربيد/اأ�سماء عبداملطلوب نوري ال�سيد1432هـ-1433هـاإىل نهاية الع�س العبا�سي

التنا�سب يف خواتيم ال�سور املدنية ) الطوال منوذجا ( 241.
د. حممود توفيق حممد �سعدتغريد بنت عبد العزيز بن �سعد املبارك1433-1434هـدرا�سة بالغية 

م�سائل الرتجيح يف اإعراب القران عند اأبي حيان) درا�سة 242.
د. علي بن حممد النورياأحمد بن حممد بن يحي الفقيه الزهراين1433هـوتقومي (. 
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م�سارات العالقة ومعاقدها بني نقد ال�سعر ونقد النرث يف 243.
د. حممد ابراهيم �ساديعائ�سة ح�سني م�سطفى بارودي1433هـالرتاث النقدي والبالغي 

مراتب اإقبال الذكر احلكيم على اأويل العزم ومقاماتها 244.
د. حممود توفيق حممد �سعد�سهري بنت عي�سى بن مرعي القحطاين1433هـعند احلرايل بني االقت�ساء وطرائق التعبري 

تعدد راأي النحوي يف امل�ساألة الواحدة حتى القرن الثالث 245.
د. �سعد بن حمدان الغامديمها بنت م�سفر بن �سعيد الغامدي1433هـالهجري جمع ودرا�سة 

حتقيق املقال وت�سهيل املنال يف �سح المية االأفعال246.
د.عبدالكرمي عويفاآمال ابراهيم اأحمد �سديق1433هـ)ملحمد بن العبا�س التلم�ساين درا�سة وحتقيق(

د. م�سطفى بن ح�سني عنايةعبد اهلل بن زيد بن قا�سم �سالح1434هـداللة املكان يف ال�سعر اليمني املعا�س 247.

التنا�سب القراآين يف ق�سة اإبراهيم عليه ال�سالم : درا�سة 24٨.
د. حممود توفيق حممد �سعدمرمي بنت �سمري عو�س ال�سبان1434هـبالغية 

�سح تكملة اأبي علي الفار�سي الأبي البقاء العكربي من 249.
د.عبدالرحمن بن عبد اهلل احلميديحورية مفرج �سعدي اجلهني1434هـاأول جمع التك�سري اإىل اآخر الكتاب " درا�سة وحتقيق"

اأ.د/ عبداهلل علي حممد ابراهيمغادة �سعد عبداهلل ال�سعيدي1434هـاالأ�سباه والنظائر يف كتاب �سيبويه – جمعا ودرا�سة25٠.

اأ.د.اإبراهيم بن عبد اهلل البعولعلي ح�سن علوي العيدرو�س1435هـاملفارقة يف الرواية اليمنية املعا�سة )199٠-2٠1٠م(251.

.252
الكتاب الركني يف تقوية كالم النحوي لركن الدين علي 
بن اأبي بكر احلديثي ت715 درا�سة وحتقيق ق�سم من 

)املبني اإىل نهاية ا�سم التف�سيل(
اأ.د. عيرّاد بن عيد الثبيتيم�ساعد حممد عبداهلل الغفيلي1435هـ
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الكتاب الركني يف تقوية كالم النحوي �سح كافية ابن 253.
اأ.د. عيرّاد بن عيد الثبيتيحممد مرعي احلازمي1435هـاحلاجب حتقيق ودرا�سة من باب الفعل اإىل نهاية الكتاب.

.254
التوليد اللغوي عند القا�سي التنوخي يف كتاب ن�سوار 

املحا�سة واأخبار املذاكرة) درا�سة و�سفية يف 
امل�ستويات واملظاهر(

اأ.د.عبد احلميد حممد االأقط�سعبد اهلل اأحمد حممد قلي�سي1435هـ

اأ.د. حميد �سمري حممد عبا�سم�سيبة بنت ماطر عطا اهلل الف�سلي.1435هـتلقي ال�سوقيات يف النقد االأدبي احلديث255.

اأ.د. ماجد بن يا�سني اجلعافرةناجية بنت ناجي دخيل اهلل ال�سعيدي1435هـعنا�س االإبداع الفني يف �سعر ابن �سهيد االأندل�سي256.

.257
ى: " غاية اأماين الطالب يف  �سح جنم الدين القمويل امل�سمرّ
�سح كافية ابن احلاجب" من اأول اجلوازم التي جتزم 

فعلني اإىل اآخر الكتاب" حتقيق ودرا�سة
اأ.د. حم�سن بن �سامل العمرييبدرية بنت قا�سم ترك�ستاين1435هـ

اأ.د. ماجد بن يا�سني اجلعافرةنوير �سعيد عبود باجابر1435هـحتوالت الوقفة الطللية يف ال�سعر العربي احلديث25٨.

اعرتا�سات ابن يعي�س على اآراء الزخم�سي النحوية 259.
اأ.د.عبدالفتاح ال�سيد �سليمحممد �سعيد �سالح ربيع الغامديبدون تاريخوال�سفية يف كتاب �سح املف�سل

د. حممد ح�سنيح�سن بن فهد بن ح�سن الهوميلبدون تاريخالنزعة االإ�سالمية يف ال�سعر ال�سعودي املعا�س26٠.

اجلمع الغريب يف ترتيب اآي مغني اللبيب الأبي عبداهلل 261.
د. عياد بن عيد الثبيتيجمعان بن بنيو�س ال�سيايلبدون تاريخالر�ساع من اأول �سورة اآل عمران اإىل اآخر �سورة الرعد

د. م�سطفى عبداحلفيظ �سامليحيى بن حممد علي احلكميبدون تاريخالتنقيح الألفاظ اجلامع ال�سحيح لبدرالدين الزرك�سي262.
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د. �سلمان العايدحممد عبداهلل اجلغيمانبدون تاريخالق�سايا اللغوية يف جملة املقتطف263.

د. حممود ح�سن زينيعبد اهلل اأحمد عبد اهلل باقازيبدون تاريخاالجتاهات النرثية يف القرنني الثاين والثالث للهجرة264.

.265
د�ستور اللغة )اخلال�س( ت�سنيف ال�سيخ االأديب االإمام 
ذي البيانني اأبي عبداهلل احل�سني بن اإبراهيم النطنزي 

املتويف �سنة 497 هـ
د. �سابر بكر اأبو ال�سعود�سيد ابراهيم �سيد نا�سبدون تاريخ

د. اأحمد مكي االأن�ساريمرزوق عطيوي مرزوق �سامل املرزوقيبدون تاريخالفتح القريب يف �سح مغني اللبيب لل�سيوطي266.

.267
تنقيح االألباب يف �سح غوام�س الكتاب الأبي ح�سن علي 
بن حممد بن خروف االإ�سبيلي ت ) 6٠9 هـ ( من اأول 

قطعة املتاحة اإىل نهاية باب الت�سغري
د. حممد ابراهيم البنا�سالح احمد م�سفر اآل عباده الغامديبدون تاريخ

�سح األفية بن مالك ل�سيخ اإ�سماعيل بن حممد بن حممد 26٨.
د. �سليمان بن ابراهيم العايداأحمد حممد اأحمد حمجوب ذبياين القر�سيبدون تاريخبن علي بن هاين الغرناطي االأندل�سي املالكي،ت 771هـ

�سح الكافية يف النحو للعالمة من�سور بن فالح اليمني 269.
د. حم�سن بن �سامل العمريين�سار بن حممد بن ح�سني حميد الدينبدون تاريخ)ت7٨٠ه(

نظرية احلقول الداللية ) درا�سة تطبيقية يف املخ�س�س 27٠.
د. م�سطفى �سامل- اأحمد حممد خاطرهيفاء بنت عبد احلميد كلننتبدون تاريخالبن �سيدة خلق االإن�سان (

د. خليل حممود ع�ساكرعبد الرحمن بن �سليمان العثيمنيبدون تاريخ�سح املف�سل يف �سنعة االإعراب املو�سوم بالتخمري271.
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.272
املنتخب يف �سح المية العرب وهي ق�سيدة ال�سنفرى 

االأزدي �سنعة يحى بن اأبي طي حميد بن ظافر بن علي 
احللبي الغ�ساين ) 575 - 627 (

د. عبداللطيف خليفحممد م�سعل الطويرقيبدون تاريخ

علم املعاين يف التف�سري الكبري للفخر الرازي واأثره يف 273.
د. على حممد ح�سن العماريفائزة �سامل �سالح يحيى اأحمدبدون تاريخالدرا�سات البالغية

�سح الت�سهيل الأحمد بن حممد بن عطاء اهلل 274.
د. حم�سن �سامل العمرييفريدة ح�سن حممد معاجينىبدون تاريخالتن�سي)741 ـ ٨٠1هـ(

اأ�ساليب البيان يف النحو العربي درا�سة داللية من خالل 275.
د. حممد ابراهيم البناخديجة عبداهلل �سور ال�سبانبدون تاريخالقراآن الكرمي

االحتماالت النحوية يف املرفوعات واملن�سوبات 276.
د. �سابر بكر اأبو ال�سعوداإبراهيم بن حمزة ح�سن ال�سبيحيبدون تاريخواملجرورات يف القراآن الكرمي
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الرسائل التي ُنوقشت في كلية اللغة العربية 

الماجستير



ماجستير
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ا�سم امل�سرفا�سم الباحثتاريخ مناق�ستهـاعنوان الر�سالةت

اأ.د. خليل حممود ع�ساكرحممد اأحمد �سعيد العمري1396 هـخ�سائ�س لغة متيم – اأ�سواًتا وبنيًة وداللًة1.

كتاب التبيني عن مذاهب النحويني الب�سيني والكوفيني 2.
اأ.د. اأحمد مكي االأن�ساريعبدالرحمن �سليمان العثيمني1396 هـلعبداهلل بن ح�سني العكربي

اأ.د. اأحمد مكي االأن�ساريعبداهلل علي احل�سيني الربكاتي1396هـالنحو وال�سف بني التميميني واحلجازيني3.

اأ.د. عبداحلكيم ح�سان عمرحممد مري�سي �سعد احلارثي1396هـابن قتيبة ونقد ال�سعر4.

اأ.د. حممد نبيه حجابعبداهلل اأحمد با قازي1396هـالق�سة يف اأدب اجلاحظ5.

املقايي�س النقدية يف كتاب طبقات فحول ال�سعراء6.
اأ.د. عبداحلكيم ح�سان عمرعبداهلل عبدالكرمي اأحمد العبادي1396هـ البن �سالم

اأ.د. عبدالعزيز مر�سي برهامحممد يعقوب اأحمد ترك�ستاين1397هـال�سيوطي وجهوده يف الدرا�سات اللغوية7.

اأ.د. عبداحلكيم ح�سان عمرعبداهلل �سامل املعطاين1397هـابن �سهيد االأندل�سي وجهوده يف النقد االأدبي٨.

د. را�سد راجح ال�سيفحممد حمود الدعجاين139٨هـابن كي�سان النحوي9.
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اأ.د. حممد نبيه حجابعائ�س �سعد �سعيد احلارثي139٨هـاأبو بكر اخلوارزمي – حياته واأدبه1٠.

د. ح�سن حممد اأحمد باجودةعادل بن عبداهلل حجازي139٨هـالزبيريون وآثارهم الفكرية 11.

د. را�سد بن راجح ال�سيفعياد بن عيد الثبيتي1399هـابن الطراوة النحوي12.

الغرر املبثثة والدرر املثلثة –للفريوزاأبادي –13.
د. را�سد بن راجح ال�سيف�سليمان بن ابراهيم العايد1399هـ حتقيق ودرا�سة

د. عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبيوفاء عبداهلل قزمار14٠1هـ-14٠2هـحمزة بن حبيب الزيات وتوجيه قراءته لغويا ونحويا14.

د. م�سطفي عبد الواحدحف�سه م�سطفى حممد نور منكابو14٠2-14٠3هـالق�سة يف احلديث النبوي15.

د. عبدالعزيز برهام�ساحلة بنت را�سد بن غنيم اآل غنيم14٠2-14٠3هـاللهجات يف الكتاب ل�سيبويه اأ�سواتا وبنية16.

الق�س واأ�ساليبه مع بيان اأ�سارها يف الثلث االأول من 17.
د. علي حممد العماريجناح اأحمد عبدالكرمي الظهار14٠2-14٠3هـالقراآن الكرمي

د. حممد نبيه حجاب�سمرية بنت عديل بن حممد رزق14٠2-14٠3هـاالجتاه االإن�ساين يف اأدب املنفلوطي1٨.

د. حممد ها�سم عبد الدائمفتحية بنت ح�سني بن عبدالغفور عطار14٠2-14٠3هـالواوات والياءات يف النحو ال�سف 19.
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د. حممد نبيه حجابدالل ال�سيف �ساكر العبديل14٠2-14٠3هـمظاهر التجديد يف �سعر العواد2٠.

د. حممد نبيه حجاب�ساحلة حممد علي خفاجي14٠2-14٠3هـالروح اال�سالمية يف �سعر ابن م�سف21.

ق�سية اللفظ واملعنى يف التفكري النقدي بني القدمي 22.
د. لطفي عبد البديععفاف ال�سيد خليل حلواين14٠2-14٠3هـواحلديث

د.  حممد ها�سم عبد الدائمعفاف طاهر بننت14٠2-14٠3هـ هـالالمات والنونات يف النحو وال�سف 23.

د.حممد ها�سم عبد الدائماأحمد بن حممد بن احمد عوي�س14٠2هـاأ�سماء االأفعال فى اللغة والنحو24.

اأ.د. لطفي عبد البديع�سعيد م�سلح ال�سيحي احلربي14٠2هـ�سعر اأبي متام بني النقد القدمي وروؤية النقد اجلديد25.

اأ.د. اأحمد مكي االأن�ساريحممد عبد القادر هنادي14٠2هـظاهرة التاأويل يف اإعراب القراآن الكرمي 26.

ق�سد ال�سبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل ملحمد 27.
د. خليل حممود ع�ساكرعثمان حممود ح�سني14٠2هـاالأمني بن ف�سل اهلل املحبي 1111/1٠61 هـ

د. حممد نبيه حجابجناة حممد عبداملاجد العبا�سي14٠2هـاجلانب الديني يف اأدب الرافعي2٨.

كتاب حوا�سي املف�سل من كالم االأ�ستاذ اأبي علي 29.
د. يو�سف بن عبد الرحمن ال�سبعحماد بن حممد حامد الثمايل14٠2هـال�سلوبني 562 -645هـ درا�سة وحتقيق
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د. علي حممد ح�سن العماريعايل �سحان عمر القر�سي14٠2هـاملبالغة يف البالغة العربية تاريخها و�سورها3٠.

د. عبد العزيز برهام�سعد حمدان حممد الغامدي14٠2هـكتاب اكمال االعالم بتثليث الكالم 31.

.32

كتاب اإر�ساد املبتدي وتذكرة املنتهي يف القراءات الع�س 
تاأليف االإمام احلافظ مقرئ العراق اأبي العز حممد بن 

احل�سني بن بندار الوا�سطي القالن�سي املتوفى �سنة 
521هـ

د. ال�سيد رزق الطويلعمر حمدان الكي�سي14٠3-14٠4هـ

اأ.د. حممود حممد الطناحيحياة م�سطفي حممد عقاب14٠3-14٠4هـاأبو اخلطاب االأخف�س الكبري حياته اآراوؤه33.

د. لطفي عبد البديعليلى عبد الرحمن احلاج قا�سم14٠3-14٠4هـالذوق االأدبي يف النقد القدمي34.

د. متام ح�سانحممد ر�سيد ابراهيم ال�سومايل14٠3-14٠4هـاالإعراب واأثره يف الك�سف عن املعنى النحوي 35.

د. حممد  اأبو مو�سىحممد احل�سن علي االمني اأحمد14٠3-14٠4هـالكناية اأ�ساليبها ومواقعها يف ال�سعر اجلاهلي36.

قراءة االإمام نافع املدين وراوييه وتوجيه هذه القراءة 37.
د.عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبي�سامية �سالح الذكري14٠3هـنحويا ولغويا

د. عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبيخديجة اأحمد عابد مفتي14٠3هـنحو القراء الكوفيني3٨.
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.39
اأ�سماء خيل العرب واأن�سابها وذكر فر�سانها الأبي حممد 

احل�سن بن اأحمد االأعرابي امللقب باالأ�سود الفندجاين 
املتويف �سنة 436هـ

نا�س �سعد الر�سيدعبد الرحمن حامد الطلحي14٠3هـ

اأحمد مكي االأن�ساريعدنان خلف قليل14٠3هـاأ�ساليب املدح والذم عند النحويني4٠.

حممود حممد الطناحيرابية حممد ح�سن رفيع14٠3هـاأبو حممد اليزيدي حياته واأثره يف علوم العربية /41.

عبد احلكيم ح�سانعي�سة عبدالغفور ال�سواط14٠3هـ�سعراء ثقيف يف الع�س االأموي42.

كفاية النحو يف علم االإعراب للموفق بن اأحمد املكي 43.
حممود حممد الطناحيفوزية ر�ساد اأبو عي�س14٠3هـاخلوارزمي 4٨4 – 56٨

كتاب البيان يف �سح املع البن جني امالء اأبي الربكات 44.
د.متام ح�سان عمرعالء الدين حممد علي حموية14٠4-14٠5هـعمر بن ابراهيم الكويف )442 - 539هـ (

عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبياإبت�سام بنت حممد نور غبا�سي14٠4-14٠5هـالتاءات يف كتب النحاة45.

د. فتح اهلل �سالح امل�سياأماين عبدالرحيم عبداهلل احللواين14٠5/14٠4هـخالد االأزهري وجهوده النحوية46.

اأ.د. علي حممد ح�سن العماريعبدالرحمن حممد ال�سهراين14٠4هـالتكرار مظاهره واأ�ساره47.

اأحمد علم الدين اجلنديوفاء عبا�س ح�سن احلويت14٠4هـالنخل عند ا الأ�سمعي و ا بن �سيده قدميا والنخل حديثا4٨.
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د. لطفي بن عبدالبديعنائلة بنت قا�سم اأحمد ملفون14٠4هـالكناية يف �سوء التفكري الرمزي49.

املنثور واملنظوم ) الق�سم االأول من اجلزء الثالث ع�س( 5٠.
د. عبد احلكيم ح�سان عمر�سيف اهلل بن �سعد بن حامد احلارثي14٠4هـتاأليف : اأبي الف�سل اأحمد بن اأبي طاهر طيفور

التنا�سب بني عنا�س الق�سيدة عند النقاد والبالغيني 51.
د. م�سطفى عبد الواحدجريدي �سليم �سامل املن�سوري الثبيتي14٠4هـوقيمته يف الفكر احلديث

القراءات واللهجات يف ت�سيف امللحق باملعتالت 52.
د. فتح اهلل �سالح امل�سياأجنب بنت غالم نبي حممد14٠4هـ)املهموز وامل�ساعف(

اأ.د. حممد ابراهيم البناثريا بنت م�سطفي بن حممد عقاب14٠5-14٠6هـحروف اللني وتغيريها وحذفها53.

اأ.د. نعمان حممد اأمني طهظافر عبداهلل ال�سهري14٠5-14٠6هـاملديح والفخر بني جرير والفرزدق واالأخطل54.

د. ال�سيد رزق الطويلعبداهلل بن حميد غايل14٠5-14٠6هـالفاء يف القراآن الكرمي55.

د. حممد حممد اأبو مو�سىهيفاء عثمان عبا�س فدا14٠5-14٠6هـن�سق الكالم يف �سعر زهري56.

.57
الفوائد املحوية يف املقا�سد النحوية جلمال الدين حممد 

بن عبد اهلل بن مالك اجلياين الطائي )ت 672 هـ. ( : 
حتقيق ودرا�سة /

د. عياد بن عيد الثبيتيوداد يحيى الل14٠5-14٠6هـ
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د. عبد احلكيم ح�سان�سمرية بنت ح�سن بن حممد زيدان14٠5هـبيجماليون عند كل من برنارد �سو و توفيق احلكيم5٨.

د. م�سطفى عبد الواحد�سادية بنت ح�سن بن عبدالرحمن زيني14٠5هـ�سابق الرببري واالجتاه اال�سالمي يف �سعره59.

د. عبد احلكيم بن ح�سان عمرحممد بن عبداهلل بن �سيدى بن حممد عمار14٠5هـالنقد يف جمال�س اخللفاء واالأمراء6٠.

د. حممد اإبراهيم البناعلي بن حممد النوري14٠5هـ�سورة النور درا�سة حتليلية نحوية61.

د. عبدالعظيم املطغينادية بنت ابراهيم بخاري14٠5هـمناهج الدعوة يف القراآن الكرمي درا�سة بالغية نظمية62.

د. عبد الواحد عالمعبداهلل بن اأحمد العطا�س14٠6-14٠7هـال�سيخ ح�سني املر�سفي جهوده البالغية والنقدية63.

د. حممود حممد الطناحيمرزوق بن عطيوي بن مرزوق املرزوقي14٠6-14٠7هـ�سيغة ) فعيل ( درا�سة نحوية �سفية داللية64.

د. ال�سيد رزق الطويل�سمرية بنت م�سلم بن حممد اجلهني14٠6-14٠7هـاأ�ساليب االخت�سا�س واال�ستغراق يف الل�سان العربي65.

د. علي اأحمد طلبفاطمة بنت عبد اهلل بن عو�س مراوعي14٠6-14٠7هـ�سيغ املبالغة يف القران الكرمي66.

اأ.د. فتحي حممد ابو عي�سيحبيب حن�س الزهراين14٠6هـادب احلنيفية يف الع�س اجلاهلي67.
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د. اإبراهيم اأحمد احلاردلوعبد اهلل بن ابراهيم بن يو�سف الزهراين14٠6هـ�سهاب الدين اخلفاجي حياته وادبه 977 - 6٨1٠69.

.69

كتاب قيد االأوابد من الفوائد وهو ما اختلف فيه كتاب 
ال�سحاح يف اللغة للجوهري وكتاب التهذيب يف اللغة 
لالأزهري تاأليف اأبي الف�سل اأحمد بن حممد امليداين 

الني�سابوري ) 51٨هـ (

د. حممود حممد الطناحي�سامية عبدالرحيم �سندي14٠6هـ

د. عبد اهلل اجلربوععبداهلل بن حممد الع�سيبي14٠6هـاأثر اال�سالم يف مو�سوعات ال�سعر االموي7٠.

د. عبد ال�سالم عبد العزيز فهمي، عبد اهلل عبا�س الندويحممد عزيز �سم�س احلق14٠6هـالتاأثري العربي يف �سعر حايل ونقده71.

د. حممد اإبراهيم البنامو�سي بنت حميد بن رميزان ال�سبيعي14٠6هـ�سيغ االأفعال بني القيا�س وال�سماع72.

كتاب �سح اجلمل يف النحو لل�سيخ عبدالقاهر بن 73.
د. حم�سن �سامل العمرييخديجة حممد ح�سني باك�ستاين14٠7-14٠٨هـعبدالرحمن اجلرجاين املتوفى �سنة 471هـ

د. حممود ح�سن زينيابت�سام حممد �سعيد باحمدان14٠7-14٠٨هـ�سعر الهجرتني حتي نهاية الع�س العبا�سي االول74.

د. علي حممد ح�سن العماريهند جميل �سالح نايته14٠7هـم�سادر االإمام عبدالقاهر يف بالغته75.

د. اأحمد بن عبد العزيز ك�سكه�سام بن حممد بن عواد ال�سويكي14٠7هـالعلة ودورها يف حتديد الوظائف النحوية76.

د. فتحي اأحمد م�سطفي علي الدينفريدة ح�سن حممد معاجينى14٠7هـمنهج العربية يف تاأنيث االأ�سماء77.
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د. ال�سيد رزق الطويل�سلوى حممد عمر عرب14٠7هـالهمزة درا�سة لغوية و�سفية ونحوية7٨.

القراءات يف الكتاب ل�سيبويه حتى ) باب املبدل من املبدل 79.
د. عبد العزيز برهامنبيهة بنت عبدالرحيم �سندي14٠7هـ( توجيها نحويا

تلقني املتعلم من النحو املن�سوب اىل ابن قتيبة ، اأبي ٨٠.
د. يو�سف عبد الرحمن ال�سبعحممد بن �سالمة اهلل بن حممد هداية اهلل14٠7هـحممد بن عبداهلل بن م�سلم ) 312 هـ - 672 هـ (

د. لطفي عبد البديعحممد بن م�سعل الطويرقي14٠7هـالمية العرب درا�سة تاريخية نقدية٨1.

د. علي اأبو املكارمعلي بن جمعة عثمان14٠7هـنظام اجلملة يف �سعر احلما�سة من حما�سة اأبي متام٨2.

د. عبد الب�سري بن عبد اهلل ح�سنياإبراهيم بن مو�سي بن حا�س ال�سهلي14٠7هـجتديدات االندل�سيني يف النرث العربي٨3.

د. فتحى اأبوعي�سىثابت بن حممد بن �سغري مقبل14٠7هـاملن�سفات يف ال�سعر اجلاهلي ) درا�سة ونقدا (٨4.

د. عليان حممد احلازميعبدالعزيز بن القناوى �سايف اجليل14٠7هـ�سيغة اأفعل الفعلية ومعانيها يف القراآن الكرمي٨5.

حا�سية على ال�سافية : �سافية اأبن احلاجب ) االإدغام - ٨6.
د. حممد اإبراهيم البناثريا بنت عبد ال�سميع اإ�سماعيل14٠7هـم�سائل التمرين - اخلط (

د. فوؤاد اأحمد ال�سيد احلطاباأحمد بن بويا ولد ال�سيخ حممد تقي اهلل14٠7هـالندرة يف الدرا�سات النحوية٨7.
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اإ�سالح االغفال يف كتاب املنخل تاأليف احل�سن بن حممد ٨٨.
د. خليل حممود ع�ساكرجمعان بن ناجي بن عما�س ال�سلمي14٠7هـبن الطراح ال�سيباين

د.عليان بن حممد احلازمياأمرية زبري رفاعي �سمب�س14٠7هـاآراء اإبراهيم اأني�س اللغوية – درا�سة وحتليل٨9.

ديوان جراح بن �ساجر بن ح�سن الذروي املتوفى يف 9٠.
د. ال�سعيد ال�سيد عبادةحممد بن اأحمد حمنبي14٠٨-14٠9هـالقرن العا�س الهجري

د. عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبيي�سى حممد يا�سني الغباين14٠٨-14٠9هـاأبو حامت ال�سج�ستاين والدرا�سات القراآنية91.

د. حم�سن �سامل العمرييمكية جعفر �ساه14٠٨-14٠9هـال�سيخ عظيمة وجهوده اللغوية92.

ك�سف الوافية يف �سح الكافية ل�ساج الدين حممد بن 93.
د. عبد اهلل علي احل�سيني الربكاتي�سعيدة عبا�س عبدالقادر �سهاب14٠٨هـعمر احللبي، ت ٨5٠هـ درا�سة وحتقيقا

د. متام ح�سان عمرحممد حماد �ساعد القر�سي14٠٨هـالربط يف �سياق الن�س العربي94.

د. حممود حممد الطناحي�سالح احمد م�سفر اآل عباده الغامدي14٠٨هـ�سواهد النحو النرثية تاأ�سيل ودرا�سة95.

عبداهلل بن عبا�س ر�سي اهلل عنهما ) قراءاته ومنهجه يف 96.
د. عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبيعابدية بنت عبد الرحمن اآ�سي14٠٨هـتف�سري غريب القراآن (

د. اأحمد مكي االأن�ساريعبداهلل بن حمود بن حممد املخاليف14٠٨هـاال�ستغال عند النحويني97.
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د. عبد الفتاح ال�سيد �سليماأحمد �سيخ عبداللطيف14٠٨هـاال�ستغناء يف اللغة العربية9٨.

د. اأحمد علم الدين اجلنديعبداحلكيم عبداهلل غالب جهيالن14٠٨هـمن األفاظ االإبل قدميا وحديثا درا�سة لغوية تاريخية99.

النحو الكويف يف �سح الق�سائد ال�سبع اجلاهليات البي 1٠٠.
د. اأحمد مكي االأن�ساريحممد اإبراهيم يو�سف �سيبه14٠٨هـبكر بن االأنباري، ت 32٨هـ

امل�سرتك اللفظي بني مفهوم اللغويني وواقع اال�ستعمال 1٠1.
د. حممد بن اأحمد �سعيد العمريحممد بن �سعيد ابراهيم الثبيتي14٠٨هـالعربي

د. اأحمد حممد عبد الدائمماريه عبدالغفور قا�سم14٠٨هـاالت�ساع يف اجلملة العربية1٠2.

د. متام ح�سانعبد الرحمن بن ح�سن العارف14٠٨هـظاهرة التماثل عند توايل االأ�سوات العربية ال�سامتة1٠3.

االجتاه اال�سالمي عند ال�سعراء الفل�سطينني من منت�سف 1٠4.
د. حممود ح�سن زينيحممد �سحادة متيم14٠٨هـالقرن الرابع ع�س حتي بداية اخلام�س ع�س الهجري

د. اإبراهيم حممد احلار دلومنى بنت حممد عبد اهلل اأبو همالء14٠٨هـالتجديد يف �سعر ابن الرومي واآراء النقاد حوله1٠5.

د. عبد الفتاح ال�سنيملك بن ح�سن بن عبد الرزاق بخ�س14٠9-141٠هـاأ�سار التنوع يف ت�سبيهات القراآن الكرمي1٠6.

د. اإبراهيم اأحمد احلاردلوحممد بن احمد الدوغان14٠9هـال�سورة ال�سعرية عند العميان يف الع�س العبا�سي1٠7.
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.1٠٨
جممع الغرائب ومنبع الرغائب لالإمام اأبي احل�سن عبد 

الغافر بن اإ�سماعيل الفار�سي، ت 529هـ)من اأول الكتاب 
ايل نهاية باب التاء(

د. �سليمان بن اإبراهيم العايدعبداهلل بن نا�س بن حممد القرين14٠9هـ

د. حممد ح�سن ح�سن جبلهيفاء عبداحلميد كلننت14٠9هـدرا�سة االأ�سوات وعيوب النطق عند اجلاحظ1٠9.

د. حممد بن مري�سي احلارثيحممود حممد من�سور ال�سميلي14٠9هـمفهوم ال�سدق يف النقد العربي القدمي11٠.

د. اأحمد عبد العزيز ك�سكفاطمة ح�سن عبدالرحيم �سحادة ف�سة14٠9هـالظواهر الرتكيبية يف ديوان املف�سليات111.

اأدب ابن اجلوزي ) اأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن 112.
د. حممود ح�سن زينياأول خري بن عمر �ساج14٠9هـبن علي املتويف 597 هـ (

د. فتحي اأحمد م�سطفي علي الدينح�سن حممد عبد الرحمن اأحمد14٠9هـابن النحوية)71٨هـ( وحا�سيته علي كافية ابن احلاجب113.

ال�سعر االجتماعي يف الع�س اململوكي اجتاهاته 114.
د. حممود عبد ربه فيا�سعزيزة ب�سري اأحمد املغربي14٠9هـوخوا�سه الفنية

د. متام ح�سانردة اهلل بن ردة الطلحي14٠9هـطلب اخلفة يف اال�ستعمال العربي115.

د. من�سور حممد علي عبد الرحمن�سالح �سعيد عيد الزهراين14٠9هـالغمو�س والبالغة العربية116.

د. يو�سف عبد الرحمن ال�سبع�سيد اإبراهيم �سيد نا�س14٠9هـ�سورة مرمي درا�سة لغوية117.
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عبد اهلل اأحمد باقازينعيمة حممد عبداللطيف بنون14٠9هـفن الرثاء عند املراأة يف ال�سعر االموي11٨.

الو�سف يف �سعر عبداهلل بن املعتز العبا�سي )247هـ 119.
عبد احلكيم ح�سانليلى �سامل حممد نور بابنجي14٠9هــ٨61م ــ296هـ ـ 9٠٨م(

اأحمد حممد عبد الدائمعبد اهلل بن علي بن حممد الهنادوه14٠9هـاألفية اأبن مالك حتليل ونقد12٠.

من�سور بن حممد علي عبد الرحمنحامد بن �سالح بن خلف الربيعي14٠9هـالتعريف يف البالغة العربية121.

حممد بن نبيه حجابفاطمة بنت �سامل عبد اجلبار14٠9هـاأحمد قنديل ) حياته و�سعره (122.

علي حممد ح�سن العمارياإنعام ال�سيد حممد احمد ال�ساج14٠9هـادب الزيات من منظور ا�سالمي123.

اأ.د/ عبداهلل دروي�ساإقبال حممد عبد املاجد العبا�سي14٠9هـامل�سائل اخلالفية يف اأبواب التوابع يف النحو العربي124.

اأ.د/م�سطفى ال�ساوي اجلوينيح�سناء بنت حممد ح�سني فلمبان14٠9هـالكناية يف القراآن الكرمي125.

الفنون البيانية يف كتاب ) الكا�سف عن حقائق ال�سنن ( 126.
علي حممد ح�سن عبد اهلل العماريحممد رفعت زجنري141٠هـلالمام الطيبي

.127

التحفة: نقد وتعليق علي كافية بن احلاجب اأماله جمال 
الدين حممد بن عبداهلل بن مالك، ت 672هـ، جمعه بدر 

الدين اأبو عبداهلل حممد بن اإبراهيم بن جماعة ، ت 
733هـ

عبد الرحمن بن �سليمان العثيمنياأحمد علي قائد امل�سباحي141٠هـ
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د. عبد الرحمن حممد اإ�سماعيلحممد ابراهيم عبد ال�سالم141٠هـظاهرة العدول يف اللغة العربية12٨.

معامل الداللة اللغوية يف القرن الثالث الهجري على 129.
د. �سليمان اإبراهيم العايدابراهيم عبداهلل الغامدي141٠هـم�ستوى الكلمة املفردة

د. عبد الرحمن حممد اإ�سماعيلحممد يو�سف عبد اهلل اآل حم�سن141٠هـامل�سارعة يف الدر�س اللغوي والنحوي13٠.

رفع ال�ستور واالأرائك عن خمباآت اأو�سح امل�سالك لل�سيخ 131.
د. عبد الرحمن �ساهنياأحمد بن ح�سن بن اأحمد ن�س141٠هـحمي الدين عبدالقادر املكي االن�ساري )ت٨٨٠هـ(

د. فتحي اأحمد م�سطفي على الدينليلى بنت يو�سف بن حممد جنار141٠هـاإن وا�ستعماالتها يف القراآن الكرمي132.

د. اأحمد مكي االأن�ساريح�سن علي اأبوطالب القا�سي141٠هـاأفعال ال�سوع والرجاء واملقاربة يف القراآن الكرمي 133.

اأ�ساليب االأمر والنهي يف القران الكرمي واأ�سارها 134.
د. �سباح عبيد درازيو�سف عبداهلل االأن�ساري141٠هـالبالغية

د. حممود بن عبد ربه فيا�ساأحمد بن �سعيد بن اأحمد الزهراين141٠هـاأثار الربامكة وبني �سهل وال�سوليني علي النرث الفني135.

منظوم الدرر للحافظ ابن حجر الع�سقالين الديوان 136.
د. حممود ح�سن زينييحيى حممد ح�سان141٠هـالكبري

اأبوعبداهلل ال�سلمي مع حتقيق كتابه ال�سوابط الكلية 137.
د. حممد بن اإبراهيم البناحممد بن جنم بن عوا�س ال�سيايل141٠هـفيما مت�س احلاجة اإليه من العربية
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د. حممد املختار حممد املهدياإجنا ابراهيم يحيى اليماين141٠هـاأ�ساليب االإ�ساب واال�ستدراك يف القران الكرمي13٨.

.139
بغية الطالب يف الرد على ت�سيف ابن احلاجب البن 

الناظم بدرالدين حممد بن حممد بن عبداهلل بن عبداهلل بن 
مالك، ت6٨6هـ: درا�سة وحتقيق

د. حممد زين العابدين بن ح�سن �سالمةح�سن اأحمد عثمان141٠هـ

د. حممد نبيه حجابطيب اأحمد احلارثي141٠هـعلي اجلندي حياته و�سعره14٠.

التذكرة يف القراءات الثمان لالإمام اأبي احل�سن طاهر بن 141.
د. حممود حممد الطناحي و عبدالفتاح ا�سماعيل �سلبياأمين ر�سدي �سويد141٠هـعبداملنعم بن غلبون رحمه اهلل ت 399ه

د. عبد الفتاح اإ�سماعيل �سلبيفاطمة بنت عبدالرحمن رم�سان ح�سني141٠هـالفا�سلة القراآنية روؤ�س االآيات ، درا�سة يف القراءات142.

البديع يف القران عند املتاأخرين واأثره يف الدرا�سات 143.
د. اإبراهيم اأحمد احلاردلودخيل اهلل بن حممد ال�سحفي141٠هـالبالغية

د. اأحمد علم الدين اجلنديعبدامللك عي�سة رداد الثبيتي141٠هـاألفاظ املطر وال�سحاب وما يت�سل بها قدميا وحديثا144.

فنون النرث يف اأدب ابن اخلطيب االأندل�سى ) املتويف �سنة 145.
د. اأحمد اإبراهيم�سعود بن غازي بن حممد اجلودي1411هـ776 هـ (

�سح ابن اإياز على ت�سيف ابن مالك امل�سمى : اإيجاز 146.
د. حماد البحريياأحمد بن دولة بن حممد االأمني1411هـالتعريف يف علم الت�سيف

.147
الربود ال�سافية والعقود ال�سافية الكافلة للكافية 

للعالمة علي بن حممد بن ابي القا�سم احل�سني القر�سي 
) ٨37هـ (

د. �سليمان اإبراهيم العايداأحمد بن حممد بن احمد ذبيان القر�سي1411هـ
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الطراز املذهب يف الدخيل املعرب ملحمد بن يو�سف النهايل 14٨.
د. حممد بن اأحمد العمري�سباح باجود طيب1411هـاحللبي)1133هـ-11٨5هـ( اجلزء الثاين

د. اإبراهيم اإبراهيم بركاتاإبراهيم بن رجب بخيت1411هـوجوه التعدد لبناء الكلمة يف القراآن الكرمي149.

.15٠
بهاء الدين بن النحا�س النحوي يف �سوء تعليقته على 

املقرب مع حتقيق الن�سف االول منها الذي ينتهي بباب 
) ال (

د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتيحممد عبداهلل تركي العويف1411هـ

د. علي حممد العماريخديجة حممد احمد البناين1412-1413هـاالإلتفات فى القراآن الكرمي اإىل اآخر �سورة الكهف151.

د. حممد املختار املهديحممد بن علي الدغريري1412هـجهود الفراء ال�سفية152.

د. ح�سن اأحمد الكبريهيفاء ر�سيد اجلهني1412هـالدكتور عمر فروخ ودرا�ساته االأدبية والنقدية153.

النهاية يف �سح الكفاية للعالمة �سم�س الدين اأحمد بن 154.
د. عبد الرحمن بن �سليمان العثيمنيعبد اهلل عمرحاج اإبراهيم1412هـاحل�سني االإربلي املو�سلي املعروف بابن اخلباز ت 639هـ

د. عياد بن عيد الثبيتيكنز الدولة الطيب حممد حممود الكنزي1412هـامليم يف اللغة العربية ) درا�سة لغوية (155.

د. حممود عبد ربه فيا�سعبد اهلل بن حممد بن علي امل�سوري1412هـالليل يف روؤية ال�ساعر العربي مهموما وحمبا156.

النجاح التايل تلو املراح حل�سام الدين ال�سغناقي، ت 157.
د. اأحمد مكي االأن�ساريعبد اهلل عثمان عبد الرحمن �سلطان1413-1414هـ714هـ
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د. �سالح جمال بدويرحمة مهدي علي الرميي1413هـ�سعر عبدال�سالم ها�سم حافظ درا�سة وحتليل15٨.

د. �سعد حمدان حممد الغامديندى بنت �سامل بن جلوي التميمي1413هـالتعريف يف اللغة العربية درا�سة نحوية159.

املحيط املجموع يف االأ�سول والفروع يف النحو ملحمد بن 16٠.
د. عبد الرحمن �سليمان حممد العثيمنيموؤمن بن �سربي غنام1413هـعلي بن يعي�س ال�سنعاين، ت 6٨٠هـ

د. �سعد حمدان حممد الغامديح�سة بنت زيد بن مبارك الر�سود1413هـالوجوب يف النحو161.

.162
�سح خال�سة ابن مالك )ق�سم الت�سيف( ملحمد بن 

ابي الفتح بن ابي الف�سل البعلي املتوفى �سنة)7٠9 هـ( 
درا�سة وحتقيق

د. ال�سيد ح�سن حامد البهوتيم�سطفى فوؤاد اأحمد1413هـ

م�سائل اخلالف يف االأ�ساليب اخلربية من علم املعاين يف 163.
د. عبدالعظيم ابراهيم املطعنينا�س بن م�سفر بن جمعان الزهراين1413هـاي�ساح اخلطيب القزوينى ) عر�س وحتليل وترجيح (

كتاب املخت�س يف النحو الأبي حممد احل�سن بن اإ�سحاق 164.
د. عليان بن حممد احلازميحميد اأحمد عبد اهلل اإبراهيم1413هـبن اأبي عباد اليمني املتوفى بعد 44٠ه

الرتتيب يف اللغة الأبي الفتح اأحمد بن مطرف بن اإ�سحاق 165.
د. عبد الرحمن �سليمان حممد العثيمنيعبد اهلل بن فهيد بن عبد اهلل البقمي1993مبن حماد الكناين املتوفى)413 هـ( حتقيق ودرا�سة

.166
ابن يعي�س ال�سنعاين ـ )6٨٠هـ( حياته واآثاره مع حتقيق 

اجلزء االأول من كتابه املحيط املجموع يف االأ�سول 
والفروع

د.عبد الرحمن �سليمان حممد العثيمنيعلي بن ح�سن حممد  الظاهري1414هـ

التقدمي يف اأجزاء اجلملة درا�سة نحوية خالل القراآن 167.
د. حممد اأحمد خاطرعلي بن حممد بن �سعيد الزهراين1414هـالكرمي
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تقي الدين ال�سبكي وجهوده النحوية: مع حتقيق ر�سالته 16٨.
" ال�سط  على  ال�سط  اعرتا�س  يف  الربط  حكم  د. حممد بن اأحمد العمرينورة بنت امني يو�سف حممد الب�ساطي1414هـ" بيان 

التوازن معيار جمايل تنظري وتطبيق على االآداب 169.
د. حممود عبد ربه فيا�سغادة بنت عبدالعزيز حممد احلوطي1414هـاالجتماعية يف البيان النبوي

اأ�ساليب ال�سخرية يف البالغة العربية : درا�سة حتليلة 17٠.
د. عبدالعظيم اإبراهيم املطعني�سعيب بن احمد بن حممد عبدالرحمن الغزايل1414هـتطبيقية

د. عبد احلكيم ح�سان عمرنورة عبد اهلل مقبول ال�سفياين1414هـالتاأثري ال�سك�سبريي يف م�سح باكثري درا�سة مقارنة171.

�سعر الرثاء يف عهد النبوة واخلالفة الرا�سدة ) درا�سة 172.
د. �سالح بيلواأحمد بن علي بن نا�س ال�سيف1414هـتوثيقية مو�سوعية فنية (

د. علي العماريزينب يو�سف عبداهلل ها�سم1414هـاال�ستعارة عند عبدالقاهر اجلرجاين173.

د. عو�س معيو�س اجلميعيمرزوقة عبداهلل مقبول ال�سفياين1414هـالت�سوير البياين يف �سعر القطامي174.

اللغات العربية يف تف�سري البحر املحيط الأبي حيان 175.
د. عليان بن حممد احلازميدينا حممد بن حممود بن احل�سني احلارثي1415-1416هـاالأندل�سي) اجلانب النحوي(

االأ�سوات العربية بني القدماء واملحدثني : درا�سة 176.
د. �سعيد بن عبداهلل ال�سهراينعادل ابراهيم عبد اهلل اأبو �سعر1415-1416هـحتليلية معملية

د.حممد مري�سى �سعد احلارثيح�سة حميا �ساج احلارثي1415هـاالجتاه الواقعي يف الق�سة ال�سعودية الق�سرية177.
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د. عبد الرحمن بن حممد اإ�سماعيلليث حممد الل حممد1415هـاالقت�ساد اللغوي وبع�س مظاهره يف العربية17٨.

د. جالل حجازي�سعيد اأحمد حممد الغامدي1415هـعبداجلليل بن وهبون ال�ساعر و�سعره179.

االجتاه االبتداعي يف ال�سعر ال�سعودي احلديث اىل بداية 1٨٠.
د. حمد بن عبداهلل الزايديحممد بن حمود بن حممد حبيبي1415هـالت�سعينيات الهجرية : درا�سة مو�سوعية فنية

.1٨1
�سح االأ�سول يف النحو) من باب التثنية اإىل باب 

امل�سادر( الأبي احل�سن علي بن عي�سى الرماين، ت 
3٨4هـ:

د. حم�سن بن �سامل العمريين�سار حممد حميد الدين1415هـ

د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتيفوزية �سليمان حمجوب احل�سيني1415هـ�سيغة فاعل درا�سة لغوية1٨2.

اعرتا�سات ابن ال�سائع النحوية يف �سح اجلمل على ابن 1٨3.
د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتيجمعان بن بنيو�س بن رجا ال�سيايل1415هـع�سفور عر�س ودرا�سة

.1٨4

عيون اال�ساب يف فنون االإعراب الأبي بكر عبيداهلل 
بن اإبراهيم اأبي بكر التفتازاين حوايل �سنة ) 55٠ 

هـ(؛درا�سة وحتقيق ) من بداية الكتاب حتى نهاية الق�سم 
اخلام�س منه (

د. حم�سن �سامل العمرييمطيع اهلل عوا�س دبيان ال�سلمي1415هـ

.1٨5
االأ�سار ال�سافية واخلال�سات ال�سافية علي املقدمة 
الكافية الق�سم الثاين - ق�سم املبنيات الإ�سماعيل بن 

اإبراهيم بن عطية النجراين)ت 794 (
د. عبد الفتاح بحريي اإبراهيمعبد الهادي احمد حممد الغامدي1415هـ

د. �سابر بكر اأبو ال�سعودابراهيم عبد ال�سالم اديبولو1415هـ�سورة احلج : درا�سة نحوية و�سفية1٨6.
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اإبراهيم اأحمد احلاردلومفرح اإدري�س اأحمد �سيد1415هـاالجتاه اال�سالمي يف �سعر حممد بن علي ال�سنو�سي1٨٨.

عبد الرحمن بن حممد اإ�سماعيلاإليا�س احلاج اإ�سحاق1415هـ�سورة الكهف درا�سة �سفية1٨7.

د.اأحمد عبدالغفار عبيداإنـ�ســـاف بنت عــــلــي ذاكـــــر بــخــاري1415هـالبناء العرو�سي اجلديد واأثره يف الق�سيدة ال�سعودية .1٨٨.

�سابر عبد الداميهيفاء جابر حممد امل�سي1995مالروؤية االإ�سالمية يف �سعر عماد الدين االأ�سبهاين1٨9.

د. �سعبان �سالح اإبراهيماإبراهيم بن م�سعود بن قا�سم الفيفي1416-1417هـظاهرة التالزم بني االأ�سماء يف العربية19٠.

اأ�سار التنا�سب والنظم يف االأ�سماء احل�سنى وال�سفات 191.
د.علي العماريعواطف حمزة خياط1416هـالعال يف فوا�سل �سورة االأنفال

�سليمان بن ابراهيم حممد العايدبريكان بن �سعد بن عي�سة بن و�سل ال�سلوي1416هـاأل يف العربية اأحكامها ومعانيها وا�ستعماالتها192.

�سح جمل الزجاجي الأبي اإ�سحاق اإبراهيم بن اأحمد 193.
�سعد بن حمدان الغامديحمود بن عتيق بن را�سي املعبدي احلربي1416هـالغافقي ) ت 716 هـ ( : حتقيق ودرا�سة

اخلاطريات لالإمام العالمة اأبي الفتح عثمان بن جني ت 194.
عبد الرحمن �سليمان حممد العثيمني�سعيد بن حممد بن عبداهلل القرين1996م) 392 هـ(

�سح املنحة يف اخت�سار امللحة الأبي عبداهلل حممد بن 195.
حممد بن احمد العمريفاطمة عبداهلل احمد الكحالين1996ماأحمد بن جابر االندل�سي ) ت 7٨٠هـ (
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.196
بغية العارف على ر�سالة الوظائف لربهان الدين اإبراهيم 
بن اأحمد حممد الزبريي العوامي القر�سي املتوفى �سنه 

991هـ الق�سم الثالث حتقيق ودرا�سة
د. �سليمان بن اإبراهيم حممد العايديحي بن عبداهلل بن ح�سن ال�سيف1417-141٨هـ

د. عبد احلكيم ح�سان عمراأحمد علي باحكيم1417هـالق�سة الق�سرية عند م�سطفى حممود197.

.19٨
م�سابيح اجلامع للدمامينى ) ت ٨27هـ ( تعليق على 

�سحيح البخاري من اأول الكتاب اإىل نهاية باب امل�ساجد 
يف البيوت مع درا�سة ظاهرة احلذف درا�سة نحوية

د. عبد اهلل بن نا�س القرينح�سن بن ح�سني بن �سما�س املالكي1417هـ

د. عبد الفتاح بحريي اإبراهيمعبدالرحمن حممود خمتار ال�سنقيطي1417هـال�سدارة فى النحو العربى199.

د. ح�سن مو�سى ال�ساعرعبد الكرمي بن �سالح بن عبد اهلل الزهراين1417هـرد االألفاظ اإىل اأ�سولها: درا�سة �سفية حتليلية2٠٠.

تعقبات اأبي حيان يف البحر املحيط الأبي البقاء العكربي 2٠1.
د. ح�سن بن مو�سى ال�ساعرمعو�سة بن حممد معو�سة احلكمي1417هـدرا�سة نحوية �سفية

د. اإبراهيم اأحمد احلاردلوجمعة �سفر �سعيد الزهراين1417هـاالإن�سان يف روؤية ابن الرومي واملتنبي بني املدح والقدح2٠2.

اآراء ابن ال�ساج غري الب�سية يف كتابه ) االأ�سول يف 2٠3.
د. عبد الفتاح بحريي اإبراهيمعبدالعزيز بن حميد بن حممد اجلهني1417هـالنحو (

د. عبدالعظيم اإبراهيم املطعني�سعيد بن طيب بن �سحيم املطريف1417هـدور البالغة العربية يف درا�سة الن�س االأدبي وتقوميه2٠4.

امل�سائل النحوية يف كتاب اأ�سواء البيان للعالمة حممد 2٠5.
د. عبد اهلل بن نا�س القرينعلي بن احل�سن بن ها�سم ال�سحاين1417هـاالأمني ال�سنقيطي عر�س ودرا�سة
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د. عبدالعظيم ابراهيم املطعنيظافر بن غرمان بن غارم بن حممد العمري1417هـالتناول البياين يف تف�سري فتح القدير لالإمام ال�سوكاين2٠6.

.2٠7
كتاب تر�سيح العلل يف �سح اجلمل ت�سنيف �سدر 
االأفا�سل القا�سم بن احل�سني اخلوارزمي درا�سة 

وحتقيق
د. ريا�س بن ح�سن اخلوامعادل حم�سن �سامل العمريي1417هـ

االأوجه البيانية يف الميتي العرب والعجم درا�سة بالغية 2٠٨.
د. علي حممد ح�سن العماريبدر بنت خالد علي حناوي1417هـنقدية

د. ريا�س بن ح�سن اخلواماإميان بنت جواد بن �سادق النجار1417هـاأدوات الغاية يف النحو العربي2٠9.

الدر اللقيط يف اأغالط القامو�س املحيط تاأليف/ حممد بن 21٠.
د. حممد بن اأحمد بن خاطر�سكينة بنت عبداهلل بن احمد الكحالين1997مم�سطفى داود زاده

االإ�ساف بني اخلطاب القراآين وروؤية ال�ساعر اجلاهلي 211.
اأ.د.ح�سن حممد اأحمد باجودةمرمي عبدالهادي حممد القحطاين141٨-1419هـمناحيه االجتماعية واأ�ساليبه البيانية

الظواهر ال�سفية والنحوية يف �سعر البحرتي درا�سة 212.
د. عبد الفتاح بحريي اإبراهيمعبده بن مروعي بن ح�سن هبة141٨-1419هـتف�سريية

امل�سائل النحوية واللغوية يف كتاب م�سابيح اجلامع 213.
د. حممد �سفوت مر�سيحممد بن �سعد ال�سقريان141٨-1419هـللدماميني

االجتاه الوجداين يف �سعر ح�سن عبداهلل القر�سي درا�سة 214.
د. اإبراهيم اأحمد احلاردلويحي احمد الزهراين141٨هـحتليلية نقدية

.215
بغية العارف على ر�سالة الوظائف لربهان الدين اإبراهيم 

بن اأحمد بن حممد الزبريي العوامي القر�سي املتوفى 
�سنة 991هـ ) من اأول الكتاب اإىل نهاية اأبواب املفاعيل (

د. حم�سن بن �سامل ر�سيد العمرييحممد بن يحيى بن اأحمد احلكمي141٨هـ
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.216

بغية العارف على ر�سالة الوظائف لربهان الدين اإبراهيم 
بن اأحمد بن حممد الزبريي العوامي القر�سي املتوفى 
�سنه 991هـ الق�سم الثاين ) من اأول احلال حتى نهاية 

ا�سم التف�سيل (

د. حم�سن بن �سامل ر�سيد العمرييعبداهلل بن عبدالرحمن اأكنبي141٨هـ

.217

حوا�سي التو�سيح لالإمام �سهاب الدين اأحمد بن 
عبدالرحمن بن عبداهلل بن ه�سام املتوفى �سنة ٨3٨ هـ 

جردها يف كتاب م�ستقل تلميذه: حممد بن عبداهلل بن خليل 
بن اأحمد بن علي بن ح�سني ال�سم�س البالطن�سي املتوفى 

�سنة ٨63 هـ حتقيق ودرا�سة اجلزء الثاين من احرف 
اجلر اإىل نهاية الكتاب.

د. �سليمان بن اإبراهيم حممد العايدعبد املجيد بن ح�سن بن ح�سني احلارثي141٨هـ

د. حممد احل�سني اأبو �سمعواطف حممد �سالح بن حممد بكر ال�سواف141٨هـ�سعر ابن اللبانة الداين درا�سة و�سفية حتليلية21٨.

.219

م�سابيح اجلامع للدمامينى ) ت ٨27ه ( ) الق�سم الرابع 
( من اأول ) باب بيع اجلمار واكله اإىل نهاية باب �سفر 

االثني حتقيق ودرا�سة مع درا�سة ظاهرة ) التقدمي 
والتاأخري (

د. يحيى عبداملجيدحممد بن اأ�سف بن حممد �سادق141٨هـ

د. عبد اهلل نا�س القرينعلي بن عبد اهلل بن علي القرين141٨هـحرف ال�سني درا�سة �سوتية �سفية22٠.

الهداية يف �سح الكفاية لزين الدين �سعبان بن حممد 221.
د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتيعبداهلل بن عبدالرحمن بن �سعد العياف141٨هـاالأثاري من اأول ال�سفر االأول اإىل اأق�سام املعارف

.222
عزالدين بن غامن املقد�سي)67٨هـ( حياته واأدبه وحتقيق 

كتابه ك�سف االأ�سار عن احلكم املودعة يف الطيور 
واالأزهار

د. حممود ح�سن زينيعبداهلل بن عثمان الياقوت141٨هـ
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النحو يف بدائع الفوائد البن قيم اجلوزية ، درا�سة 223.
د. اأجنب غالم نبي حممدحمدة حامد عبدالعزيز اجلابري141٨هـا�ستقرائية موازنة

د. عبداهلل باقازيعبداهلل حممد يحيى مباركي199٨مال�سكوى يف �سعر حممد ح�سن فقي224.

د. حممد مري�سى �سعد احلارثيخالد بن ربيع بن حممد ال�سافعي199٨م�سعر حممد بن اأحمد العقيلي- درا�سة حتليلية225.

د. �سابر عبد الدائممعتوقة �سامل جابر املعطاين1419-142٠هـمعايري ال�سعر عند ابن طباطبا226.

الوايف يف علمي العرو�س والقوايف لعبيداهلل بن عبدالكايف 227.
د. �سالح جمال بدوي�سباح يحي اإبراهيم باعامر1419-142٠هـبن عبداملجيد العبيدي

د. ح�سن بن عبد الكرمي الوراكلي�سعيد اأحمد حممد الغامدي1419-142٠هـعبداجلليل بن وهبون ال�ساعر و�سعره22٨.

.229
�سح املنحة يف اخت�سار امللحة البن جابر االأندل�سي 
) ت 7٨٠ه ( من اأول باب اال�ستغال اىل نهاية باب ما 

احلجازية
د. �سابر حامد عبد الكرمي �سيد�سميحة �سالح �سالح احلربي1419—142٠هـ

د. بهاء الدين عبدالوهاب عبدالرحمنب�سمة اإبراهيم اأحمد مليباري142٠/1419هـ�سواهد التوابع يف املعلقات ال�سبع درا�سة موازنة23٠.

.231

م�سابيح اجلامع للدمامينى ) ت ٨27ه، ( ) اجلزء 
اخلام�س ( من اأول باب اجلهاد ما�س مع الرب والفاجر 

اإىل اأول باب ف�سائل اأ�سحاب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
حتقيق مع درا�سة ظاهرة اخلروج عن القواعد املطردة 

فيه

د. خديجة اأحمد عابد مفتيرمي بنت خلف بن مفنت اجلعيد1419هـ
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الزمان و ظرفه فى اللغة و النحو مع الدرا�سة التطبيقية 232.
د. �سالح الدين �سالح ح�سننياأحمد بن ح�سني بن حممد اآل اأحمد ال�سابطي1419هـفى القراآن الكرمي

اخلالف اللغوي بني احلريري ومن تعقبة يف درة 233.
د. حممد بن اأحمد الُعمريمن�سور بن حممد بن �سعيد الغامدي1419هـالغوا�س ) مظاهره - اأ�س�سه - تقوميه(

اعرتا�سات الدماميني النحوية وال�سفية علي اأبي حيان 234.
د. عبد الفتاح بحريي اإبراهيموداد بنت احمد بن عبداهلل القحطاين1419هـيف كتابه تعليق الفرائد علي ت�سهيل الفوائد

د/عبدالرحمن حممد هيبة�ســـها بنت �سـدقـة عـبـد الــعـزيز بـ�ســيـونــي1419هـال�سعر يف ظالل املعتمد بن عباد "درا�سة حتليلية نقدية "235.

د. �سعد حمدان حممد الغامديعلي بن حممد بن احمد ال�سهري1999ماخلالف النحوي يف ) املقت�سد (236.

د. ح�سن حممد اأحمد باجودةاأحمد بن علي اآل مريع1999مذكريات علي الطنطاوي درا�سة فنية237.

د. عبد اهلل بن نا�س القريناإبراهيم بن اأديكنلي �سنو�سي142٠-1421هـال�سذوذ فى االإعالل و الت�سحيح23٨.

.239
حا�سية الكيالين على كافية ابن احلاجب لل�سيخ 
حممود بن احل�سن احلاذقي املعروف بال�سادق 

الكيالين)ت97٠هـ(. درا�سة وحتقيق. 
د. �سعد حمدان الغامديعاي�س بن �سعيد بن مانع القرين142٠هـ

د. عبد اهلل اأحمد عبد اهلل باقازياأحمد عبد الرحمن ح�سني العرفج142٠هـ�سعر ال�سكوى عبد املتنبي24٠.

.241
الهداية يف �سح الكفاية لزين الدين �سعبان بن حممد 

االثاري ت �سنة ٨2٨هـ درا�سة وحتقيق من اأول االعراب 
والبناء اإىل نهاية املن�سوب

د.فتحي احمد م�سطفي علي الدينعبدالرحمن بن زايد ال�سع�ساعي البي�سي142٠هـ
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اأثر جماعة الديوان يف �سعراء احلجاز يف الفرتة من �سنة 242.
د. �سابر عبدالداميعبدالرحمن بن ح�سن بن يحيى املح�سني142٠هـ) 1351ه - 14٠٠ه (

.243
الهداية فى �سح الكفاية ل�سعبان بن حممد بن داود 
االآثاري ت ٨2٨ هـ من بداية اال�سم امل�سمر اإىل نهاية 

اإعراب الفعل ال�سحيح
د. حماد بن حممد حامد الثمايل�سعيد بن علي بن عبدان الغامدي142٠هـ

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراين�سعيد علي اأحمد اجلعيدي142٠هـاأحمد ال�سباعي اأديبا244.

جملة " البيان " لعبدالرحمن الربقوقي مكانتها واأثرها 245.
د. �سالح جمال بدويفايزة احمد م�سلح احلربي142٠هـيف تطور االأدب احلديث

التعليق يف النحو العربي مع درا�سة تطبيقية من القراآن 246.
د. رقية اخلزامي�سميحة بنت من�سور بن اأحمد الراجحي142٠هـالكرمي

عنا�س الت�سكيل يف الق�سيدة الرومان�سية درا�سة يف 247.
د. طه عمران وادياأ�سماء م�ساعد ابراهيم العمري142٠هـجمموعة طاهر زخم�سي النيل

جممع الغرائب ومنبع الرغائب لالإمام اأبي احل�سن عبد 24٨.
د. جمعان بن ناجي بن عما�س ال�سلميعبد العزيز بن خم�سور بن عائ�س ال�سلمي142٠هـالعزيز بن اإ�سماعيل الفار�سي ) 451 - 529ه (

فقهاء االأندل�س و حركة االأدب ع�سي الطوائف و 249.
د. ح�سن بن عبد الكرمي الوراكلياأمل حم�سن بن �سامل العمريي142٠هـاملرابطني

.25٠
اأثر املعنى فى تعدد وجوه االإعراب فى كتاب التبيان فى 
اإعراب القراآن الأبى البقاء احل�سني بن عبداهلل العكربي 

املتوفى �سنة 616 هـ
د. غنيم غامن عبدالكرمي الينبعاوياإبراهيم بن ح�سني بن علي �سنيع142٠هـ

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينحنان بنت جابر عبدالرحمن احلارثي142٠هـ�سورة املراأة يف ق�س�س جنيب الكيالين251.
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينعبداحلكيم بن را�سد بن ابراهيم ال�سربمي142٠هـعماد الدين خليل حياته وروؤاه النقدية252.

د. ح�سن حممد اأحمد باجودةمن�سور بن ناجي بن حممد الق�س142٠هـحممد بن ب�سري املدين حياته ودرا�سة �سعره253.

معجم اللبا�س والفر�س واأثره يف تنمية العربية من خالل 254.
د. م�سطفى ابراهيم علي عبداهللاأمل �سامل علي احل�سمي142٠هـتاج العرو�س

د. عبد العزيز اأبو �سيع يا�سنيفوزية بنت عبداهلل بن �سند الع�سيمي142٠هـالوجوه البيانية يف الق�سة النبوية واأ�سارها الدقيقة255.

ال�سيغة االإ�سالمية عند �سعراء البادية املخ�سمني 256.
" فنية  مو�سوعية  د/اخال�س فخري عمارة �سـحــر بنت ح�ســن عـبد الــقـادر اأ�ســقــــر142٠هـ"درا�سة 

ال�سورة ال�سعرية عند طاهر زخم�سي "درا�سة 257.
د/اخال�س فخري عمارة فاطمـة بنت مـ�ستــور قـنيـع الـمـ�سعــودي142٠هـمو�سوعيه فنية"

بناء اجلملة عند م�سطفى �سادق الرافعي من خالل كتابه 25٨.
د. م�سطفى عليعادل اأحمد بن �سامل باناعمة2٠٠٠ماأوراق الورد

د. عبد احلميد القطفي�سل بن حمدان بن عو�س اجلهني2٠٠٠محممد غنيمي هالل ونقد ال�سعر259.

الهجرة النبوية فى ال�سعر احلجازي احلديث درا�سة 26٠.
د. حممد بن مري�سي احلارثيح�سني بن حمد بن احمد دغريري1421-1422هـحتليلية فنية

د. عبد الفتاح بحريي اإبراهيمفاطمة بنت عيادة بن عبد الهادي الرحيلي1421-1422هـقراءة اأبي بكر �سعبة بن عيا�س عن عا�سم261.
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اأ�سول التفكري النحوي عند ابن والد ) ت332ه( من 262.
اأ.د. �سليمان بن ابراهيم العايداإبراهيم بن علي بن حممد ع�سريي1421هـخالل كتابه . االنت�سار ل�سيبويه علي املربد 

د. طه عمران واديفوزية بنت عبد اهلل العقيلي1421هـالروؤية الذاتية يف �سعر املراأة االأندل�سية263.

د. حممود ح�سن زينياحمد مو�سى بن عبداهلل ال�سعدي الزهراين1421هـاإبراهيم فودة حياته وادبه264.

ر�سائل ال�سيخ عبدالعزيز بن عبداملح�سن التويجري اإىل 265.
د. ح�سن بن عبد الكرمي الوراكلياأحمد بن ح�سن بن يحيى املزاح1421هـولده م�سامني اخلطاب وتقنياته

.266
الهداية فى �سح الكفاية لزين الدين �سعبان بن حممد 

االآثاري ) 765 - ٨2٨ هـ ( الق�سم الثالث من اول جموع 
التك�سري اإىل اآخر االأ�سماء ال�ستة

د. فتحي اأحمد م�سفي علي الدين�سعود بن عبيد اهلل بن عابد ال�ساعدي1421هـ

البناء البالغي يف �سعر علقمة بن عبدة الفحل ) درا�سة 267.
د. عو�س اجلميعينا�س بن دخيل اهلل بن فالح ال�سعيدي1421هـحتليلية (

الظرف وامل�سدر يف النحو التعليمي يف �سوء ماجاء يف 26٨.
د. حممد مر�سيح�سني بن �سفر بن جابر املالكي1421هـالقراآن الكرمي وديوان ذي الرمة

د/عبدالرحمن حممد هيبة �ســعــدى بنت طفيف مــبــارك الـــدعـدي1421هـ�سعر الطبيعة بني �سنوبري ال�سام و�سنوبري االأندل�س269.

د. اأجنب غالم نبي حممدفاطمة عبدالر�سيد حممد1421هـاأعالم االأجنا�س يف النحو العربي درا�سة نظرية تطبيقية27٠.

د. بهاء الدين عبدالوهاب عبدالرحمنفاطمة حممد طاهر حامد1421هـردود ابن مالك على اأبي علي الفار�سي يف �سح الت�سهيل271.
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د. �سليمان بن اإبراهيم العايدمطري بن ح�سني املالكي1422-1423هـموقف علم للغة احلديث من اأ�سول النحو العربي272.

د. حممد �سفوت مر�سيحممد عبد النا�س1422-1423هـتوابع الرتكيب االإ�سايف يف القراآن الكرمي273.

املدحة يف �سعر ل�سان الدين بن اخلطيب الغرناطي 274.
د. ح�سن بن عبد الكرمي الواركلي�سعيد بن م�سفر بن �سعيد العا�سمي املالكي1422-1423هـ)ت776ه ( : البعد والت�سكيل

د. عليان حممد احلازميعو�س اهلل عوا�س جرب ال�سلمي1422-1432هـاالأبنية ال�سفية يف �سعر زهري ب�سح ثعلب 275.

د. عبد اهلل بن نا�س القرينحممد بن �سوال بن عائ�س الراجحي البقمي1422هـاجلملة امل�ستاأنفة يف القران الكرمي درا�سة نظريه تطبيقية276.

د. عبد اهلل بن نا�س القريننوح بن يحي بن �سالح ال�سهري1422هـا�سم اجلمع درا�سة لغوية277.

د. عو�س معيو�س اجلميعيمرمي عبداهلل القر�سي1422هـامل�سباح لبدر الدين بن مالك )) حتليل ودرا�سه((27٨.

د. حبيب حن�س الزهرايناأحمد بن �سعد بن �سحمان الغامدي1422هـ�سعر اأحمد بن يحيى البهكلي279.

د. ال�سيد العراقي �سعد من�سورجواهر بنت عبد اهلل بن �سند الع�سيمي1422هـاالأمرّ يف ال�سعر ال�سعودي احلديث2٨٠.

) �سبل اال�ستنباط عند االأ�سوليني و�سلتها باملنهج 2٨1.
اأ.د/حممد حممد ابو مو�سىمنال بنت مبطي امل�سعودي1422هـالبالغي (
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د. م�سطفى اإبراهيم علي عبد اهلليحي بن احمد بن يحي العقيبي2٠٠2مالتوابع يف نقائ�س جرير والفرزدق2٨2.

اأ.د. حممد العمريعائ�سه حمدان بركة اجلهني1423-1424هـاملقتب�س يف تو�سيح ما التب�س ) �سح للمف�سل (2٨3.

امل�سدر يف حا�سية البغدادي علي �سح بانت �سعاد البن 2٨4.
اأ.د. حم�سن بن �سامل العمريي-مها بنت �سفر بن �سعد الغامدي1423-1424هـه�سام ) �سيغه وا�ستعماالته(

د. حامد �سالح الربيعي�سعاد فريح �سالح الثقفي1423-1424هـامل�سطلح النقدي والبالغي عند ابن البناء املراك�سي2٨5.

د. حبيب حن�س الزهرايناأ�سماء بنت عبد املطلوب بن نوري ال�سيد1423-1424هـالنزعة الق�س�سية يف �سعر الهذليني2٨6.

امل�سائل النحوية يف كتاب " اأحكام القراآن " الأبي بكر 2٨7.
اأ.د. عياد بن عيد الثبيتي�سعيد بن علي بن حممد العمري1423هـحممد بن عبداهلل بن العربي املتوفى �سنة ) 543 هـ ( 

د. حممد اأحمد العمريعائ�سه بنت مرزوق بن حامد اللهيبي1423هـالتاأويل النحوي يف كتب اإعراب احلديث النبوي2٨٨.

االغرتاب يف الع�س العبا�سي حتي نهاية القرن الثالث 2٨9.
د. عبد اهلل اأحمد عبد اهلل باقازي�سغري بن غريب بن عبد اهلل العنزي1423هـالهجري

.29٠

جممع الغرائب ومنبع الرغائب لالإمام اأبي احل�سن 
عبدالغافر بن اإ�سماعيل الفار�سي ) 451 - 529ه ( 

درا�سة وحتقيق ) الق�سم اخلام�س ( من حرف العني اإىل 
نهاية حرف القاف

د. عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل القرينمبارك بن عائ�س بن حزام ال�سهراين1423هـ

د. عليان بن حممد احلازميخالد بن احمد ا�سماعيل االأكوع1423هـاأثر اال�سالم يف التوحيد اللغوي291.
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د. عبد الرحمن حممد اإ�سماعيلزكية بنت فازع بن مربوك اللحياين1423هـاأحوال ال�سمري مع مف�سه292.

د.�سامية �سعبان�سقراء حممد النباتي1423هـ�سح اأبيات املف�سل للخطيب الف�سوي293.

حتقيق كتاب لب االألباب يف علم االعراب لتاج الدين 294.
د. ح�سن احمد احلمدو العثماناأ�سماء عبداهلل �سالح الغامدي1423هـاال�سفراييني

.295
امل�سائل النحوية يف كتاب منال الطالب يف �سح طوال 
الغرائب ملجد الدين اأبي ال�سعادات ابن االثري ) ت 

6٠6هـ(
اأ.د. ريا�س بن ح�سن اخلوامنا�س بن حممد بن عبد اهلل ع�سريي1424-1425هـ

د. حممد العمريعادل ابراهيم عبد اهلل اأبو �سعر1424-1425هـامل�سطلحات ال�سوتية يف الرتاث اللغوي عند العرب296.

د. عبد الكرمي بن علي عويفعلي بن علوي بن عو�س ال�سهري1424-1425هـاأ�سباب ترجيحات ابن مالك النحوية يف �سحه للت�سهيل297.

األفاظ املاأوى وامل�سكن يف معجم تاج العرو�س من جواهر 29٨.
د. حامد بن اأحمد ال�سنربيعزيزة بنت عطية اهلل بن زاهر ال�سنربي1424-1425هـالقامو�س للزبيدي

اخلالف النحوي يف التبيان. الأبي البقاء عبد اهلل بن 299.
د. عبد الرحمن بن حممد اإ�سماعيل�سنية بنت عبد الرحمن بن عبد اهلل العك�س1424-1425هـاحل�سني العكربي 

مامل يرد يف القران الكرمي اأو ورد علي �سبيل القلة درا�سة 3٠٠.
د.عبد اهلل بن نا�س القرينطالل بن عمر بادحدح1424هـنحوية

اأ.د. ريا�س بن ح�سن اخلوامحممد بن رده بن عطية اهلل العمري1424هـاآراء اأبي علي الفار�سي عند ابن مالك يف �سح الت�سهيل3٠3.
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اأ.د. ريا�س بن ح�سن اخلواماأ�سماء بنت حممد �سالح احلبيب1424هـكتاب غايه املح�سل يف �سح املف�سل3٠1.

.3٠2
�سح اجلزولية الأبي احل�سن علي بن حممد االأبذي 

املتويف ) 6٨٠ه ( ال�سفر الثاين من اأول باب املق�سور 
واملمدود اىل اآخر ال�سفر

د.�سعد حمدان حممد الغامديحممد بن جميل بن اأحمد الكناين الزهراين1424هـ

.3٠3
�سح اجلزولية الأبي احل�سن علي بن حممد االأبذي 

املتوفى �سنة ) 6٨٠ه ( من اأول باب التنازع اىل نهاية 
مباحث منع ال�سف

د. �سعد حمدان حممد الغامديح�سن بن نفاع بن نويفع اجلابري احلربي1424هـ

اأ.د. حممد بن مري�سي احلارثيعي�سه بن حممد بن خ�س القر�سي1424هـالرواية عند غازي الق�سيبي درا�سة ن�سية3٠4.

توظيف ال�سوكاين �ساهد النحو ال�سعري لتوجيه املعنى 3٠5.
د. حممد �سفوت مر�سي�سالح علي زابن ال�سيحي ال�سلمي1424هـيف تف�سريه

د. حبيب حن�س الزهرايناأحمد بن عبداهلل بن احمد ال�سم1424هـعلي بن اأحمد النعمي : حياته و�سعره3٠6.

د. حممد حممد اأبو مو�سىنداء ثابت العرابي احلارثي1424هـاخل�سو�سيات البالغية يف ر�سائل اأبي العالء االإخوانية3٠7.

الق�سة الق�سرية عند االأديبة ال�سعودية "درا�سة نقدية 3٠٨.
د/اأميمة عبدالرحمن حممدرندا بنت مـــرزوق رده الــــ�ســـبـــحــــي1424هـحتليلية"

د. اأجنب غالم نبي حممداآمال ابراهيم اأحمد �سديق1424هـالهاءات يف اللغة العربية3٠9.

من امل�سبهات باملفعول يف املف�سليات) احلال والتميز 31٠.
د. اأجنب غالم نبي حممدحورية مفرج �سعدي اجلهني1424هـواال�ستثناء(
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.311

اخلال�سات ال�سافية على املقدمة الكافية / الإ�سماعيل 
بن اأحمد بن اإبراهيم بن عطية النجراين ) ت 794 هـ 
( درا�سة وحتقيق اجلزء االأول : من الكلمة اإىل اآخر 

التوابع

د. عبد الفتاح بحريي اإبراهيمعبداحلميد بن مبارك اآل ال�سيخ مبارك2٠٠4م

حا�سية ابن جماعة ت ٨19 هـ علي �سح ال�سافية 312.
د. عبدالفتاح ال�سيد �سليمنا�س بن علي بن �سعيد الغامدي2٠٠4مللجاربردي: من اأول الكتاب اإىل اآخر باب الوقف

د. عبد العزيز اأبو �سيع يا�سنياإبت�سام بنت عبد اهلل بن مطر البقمي1425  هـ�سورة غافر ) درا�سة بالغية (313.

ال�ساهد ال�سعري يف كتب طبقات ال�سعراء بني ابن قتيبة 314.
د. عبد اهلل الع�سيبي�سحر بنت في�سل بن حممد ال�سحفي1425  هـوابن املعتز

د. �سالح بن �سعيد الزهراينعلي بن عتيق بن علي املالكي1425 هـمفهوم ال�سعر عند غازي الق�سيبي315.

د. م�سطفى �ساملعزة بنت �سعد بن �سعيد الغامدي1425 هـالتعليل يف الدرا�سات ال�سوتية316.

ال�سخ�سية يف الق�سة الق�سرية يف اململكة العربية 317.
د. حبيب حن�س الزهراينحممد �سعد حممد الزهراين1425 هـال�سعودية

ق�س�س عبدالتواب يو�سف الديني لالأطفال ) درا�سة 31٨.
د. عبد اهلل بن ابراهيم الزهراين�سفاء بنت عبداهلل بن حامد احلييد1425 هـحتليلية فنية (

االأ�سوات العربية بني القدماء واملحدثني : درا�سة 319.
د. �سعيد بن عبداهلل ال�سهراينعادل ابراهيم عبد اهلل ابو �سعر1425 هـحتليلية معملية
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د. حممد ال�سافعيمطري بن �سعيد بن عطيه الزهراين1425 هـا�ستقبال الن�س عند اجلاحظ32٠.

.321
امل�سائل النحوية يف كتاب غرائب التف�سري وعجائب 

التاأويل لتاج القراء حممود بن حمزه الكرماين املتويف 
حوايل 5٠٠ ه

د. عبد الكرمي بن علي عويفح�سن ابراهيم حممد1425 هـ

.322
كتاب الوافية يف �سح ال�سافية تاأليف ) اأحمد بن حممد 

بن اأبي بكر املتويف بعد �سنة ٨13 هـ ( من اأول باب 
الت�سيف اإىل نهاية باب ذي الزيادة

د. علي توفيق احلمدعبداهلل بن اأحمد بن حممد القرين1425 هـ

البديع بني اأبي االإ�سبع العدواين امل�سي واخلطيب 323.
د. حممد اإبراهيم �ساديعوا طف �سالح �سامل احلربي1425 هـالقزويني

د. عبد اهلل اإبراهيم يو�سف الزهراينعلي حممد علي اآل حممد االأ�سمري1425 هـ�سدى الق�سيدة العبا�سية عند �سعراء احلروب ال�سليبية324.

د. ريا�س بن ح�سن اخلوامحممد بن عبداهلل �سويلح املالكي1425 هـاعرتا�سات الر�سي على �سيبويه يف �سح الكافية325.

.326
�سح اجلوزلية الأبي احل�سن علي بن حممد االبذي 

613_6٨٠ه ال�سفر الثاين من اأول باب اال�ستثناء اإىل 
اآخر باب تخفيف الهمزه

د. �سعد حمدان حممد الغامديمعتاد بن معتق بن عاقل احلربي1425 هـ

د. حممد اإبراهيم �سادير�سيه عبدالعزيز �سعيب تكروين1425 هـ االأ�س�س اجلماليه يف النقد االأدبي عند اجلاحظ )ت 255(327.

د. عبد اهلل نا�س القرينعلي عامر علي ال�سهري1425 هـاالحتجاج للقراءات يف كتاب حجة القراءات32٨.
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د. حممد العمريعادل ابراهيم عبد اهلل ابو �سعر1425 هـامل�سطلحات ال�سوتية يف الرتاث اللغوي عند العرب329.

قراءة قتادة بن دعامة ال�سدو�سي ) درا�سة �سفية 33٠.
د. م�سطفى �ساملحممد بن �ستيوي احلبي�سي1425 هـونحوية (

د. حممد العمرياأريج بنت عبد اهلل بن عبد الغني نعيم1425 هـبناء اجلملة اال�سمية اخلربية يف �سعر االأحو�س331.

اأ�سهر الردود علي كتاب يف ال�سعر اجلاهلي لطه ح�سني: 332.
د. م�سطفى عبد الواحد ابراهيمجنوى عبد العزيز عبد ال�سالم بناتي1425 هـدرا�سة نقدية حتليلية.

د. دخيل اهلل حممد ال�سحفييا�س بن حممد بن �سامل بابطني1425هـتقييد النفي يف القراآن الكرمي درا �سة بالغية333.

د. اأماين عبدالرحيم حلواينبدرية قا�سم عا�سم ترك�ستاين1425هـ�سماع الفراء يف كتابه " معاين القران"334.

الت�سوير البياين يف اخلطب النبوية .)درا�سة حتليلية 335.
اأ.د/حممد لطفي عبد التوابتغريد بنت عبد العزيز �سعد املبارك1425هـبالغية(

ال�سور البيانية يف االأحاديث القد�سية وخ�سائ�سها 336.
اأ.د/حممد لطفي عبد التوابنوف بنت علي بركات اجلعيد1425هـالرتكيبية

د. عليان بن حممد احلازمياأمل حميد حممد الطويرقي1426-1427هـالزمن يف �سعر زهري بن اأبي �سلمي :درا�سة تطبيقية.337.
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.33٨
تنبيه الطالب لفهم ابن احلاجب ملحمد بن عبد ال�سالم 

االأموي املالكي)درا�سة وحتقيق من باب ال�ساد ايل نهاية 
باب الياء.(

د. حممد بن احمد العمريعبري �سليم حمود العمر1426-1427هـ

اأبها يف ال�سعر ال�سعودي املعا�س ) درا�سة مو�سوعية 339.
د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينمن�سور بن فازع بن اأحمد اآل نا�س القرين1426  هـفنية (

و�سائل توجيه املعني واالإعراب يف �سورة البقرة يف كتاب 34٠.
د. اأحمد عبد الدائماآ�سية حممد عبد القادر فقيه1426  هـاإعراب القراآن الأبي جعفر اأحمد النحا�س )ت 33٨ هـ(

د. حممد اإبراهيم �سادياأ �سماء عو�س معيو�س اجلميعي1426  هـال�سورة البيانية يف جزء الذاريات مقاماتها واأ�سارها341.

فاطمة بنت عبدالرحمن رم�سان ح�سنيعبري بنت عبداهلل بن عاي�س النفيعي1426  هـالتوابع يف معاين القران للفراء342.

د. ح�سن حممد اأحمد باجودةمنى مزهي فرج العتيبي1426  هـاآيات االأمهات درا�سة بيانية/343.

اختالف البنية ال�سفية يف القراءات ال�سبع من طريق 344.
د. م�سطفى �ساملمن�سور بن �سعيد بن اأحمد ابو را�س1426  هـال�ساطبية توجيهه : واأثره على املعنى

اعرتا�سات االأزهري النحوية علي ابن ه�سام يف 345.
د. �سعد حمدان حممد الغامديغريب بن يا�سني بن ر�سيد وداين1426  هـالت�سيح مب�سمون التو�سيح

د. حممد اإبراهيم �ساديخلود بن �سفر بن عوي�س بن �سحان احلارثي1426  هـاملثل يف �سعر املتنبي ) درا�سة فنية (346.

البطل يف �سعر اأبي فرا�س احلمداين347.
د. م�سطفى عنايةعبدالرحمن بن �سالح بن عبدالرحمن اخلمي�س 1426 هـ)درا�سة مو�سوعية وفنية(
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اأثر القرينة ال�سعية يف توجيه احلكم النحوي عند ابن 34٨.
د. ريا�س ح�سن اخلوامفهد بن �سعيد بن عبداهلل اآل مثيب القحطاين1426 هـه�سام يف املغني

د. حم�سن �سامل العمرييدخيل اهلل حممود االأزوري1426 هـالعدل يف النحو العربي349.

املدينة يف ال�سعر ال�سعودي املعا�س يف احلقبة من 35٠.
د. عبد اهلل اإبراهيم يو�سف الزهرايناأمرية حمارب العتيبي1426هـ14٠٠هـ _ 1425 هـ درا�سة مو�سوعية فنية

التمثيل يف كتاب �سيبويه ) تف�سري الرتكيب للتقرير 351.
د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتيمفلح بن زابن بن هادي القحطاين2٠٠6ماالإعراب (

.352
اعرتا�سات الدماميني النحوية على املرادي يف �سوء 

�سحيهما للت�سهيل من اأول الكتاب اإىل اآخر باب اإعمال 
امل�سدر جمعا وتوثيقا ودرا�سة

د. عبدالهادي اأحمد فراجليلى معتوق عتيق ال�سنربي1427-142٨

مذهب قي�س بن اخلطيم يف الت�سوير ال�سعري بالت�سبيه 353.
د. حممود توفيق حممد �سعداأحمد بن نزال بن بحار الر�سيدي1427-142٨هـواال�ستعارة

د. حممد علي فرغلي ال�سافعيجواهر زعبي حممد الزهراين1427-142٨هـال�سورة البيانية يف اأحاديث الغيب354.

د. اأحمد حممد عبدالدامي عبداهللزكية اأحمد اإ�سحاق فطاين1427-142٨هـعلتا اخلزم واخلرم واأثرهما يف بناء الق�سيدة العربية355.

االجتاه االن�ساين يف �سعر فدوي طوقان درا�سة و�سفية 356.
د. �سالح جمال بدويمثيبة ماطر عطا اهلل الف�سلي1427-142٨هـنقدية.

األفاظ االأمرا�س يف القامو�س املحيط للفريوز 357.
د. حممود فراجمنال اأبو بكر �سعيد باوزير1427-142٨هـاأبادى)درا�سة داللية(
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.35٨
اآراء ال�سنواين واختياراته النحوية من خالل كتاب 

حا�سية ال�سنواين عن االأزهرية امل�سمى: ) الدرر البهية 
على �سح الزهرية (

د. �سعد بن حمدان الغامديعبد اهلل بن م�سطفى ال�سنقيطي1427-142٨هـ

د. حممود �سيامنوير بنت نا�س حممد عبد اهلل الثبيتي1427 هـتنوع االأداء البالغي يف اأدب ابن املقفع359.

د. ريا�س ح�سن اخلوامحممد بن مرعي بن حممد احلازمي1427 هـمفعل ومفعل يف القراآن الكرمي36٠.

املوافقات بني املفرد وجمع التك�سري يف العربية جمعا 361.
د. اأحمد حممد عبدالداميعبيد بن اأحمد بن عبيد املالكي1427 هـودرا�سة

.362
تنبيه الطالب لفهم ابن احلاجب: لالإمام �سم�س الدين 

حممد بن عبد ال�سالم االأموي املالك)تويف الن�سف االأول 
من القرن التا�سع الهجري

د. حممد العمري�سلوى بنت راجع حممد العبديل1427 هـ

د. حممد بن مري�سي احلارثياأمل بنت حمي�سن بن عوا�س القثامي1427 هـامل�ساكلة يف �سعر ح�سني عرب363.

د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتيعبد الرحمن بن ح�سن بن عبده البارقي1427 هـالنحو يف الو�سيط اللواحدي) ت 46٨ هـ( 364.

د. ح�سن حممد اأحمد باجودةاأمل رجيان معيوف القثامي1427 هـالو�سف يف �سعر علي بن اجلهم ت249 هـ365.

طرق التعريف دالالتها ومواقعها يف ) كتاب االأدب ( من 366.
د. حممد حممد اأبو مو�سىمرمي عبد اهلل �سور ال�سبان1427 هـ) �سحيح البخاري ( 
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.367
فتح الودود يف �سح ر�سالة املق�سود: للعالمة جمال 

الدين حممد مرت�سي بن حممد قادري احل�سيني العلوي 
الوا�سطي الهندي املتوفى 12٠5هـ. درا�سة وحتقيق.

د. حم�سن بن �سامل العمريي الهذيلخلف اهلل بن حم�سن حم�سني القر�سي1427 هـ

د. حممد اإبراهيم �ساديم�ساعل بنت عبداهلل بن عو�س باقازي1427 هـم�ستويات االأداء البالغي يف اأدب ابن �سهيد االندل�سي36٨.

التمثيل يف كتاب �سيبويه ) تف�سري الرتكيب للتقرير 369.
د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتيمفلح بن زابن بن هادي القحطاين1427 هـاالإعراب (

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهرايناإميان بنت �سعد ال�سبحي1427 هـاأثر مدر�سة املهجر يف �سعر اأبي القا�سم ال�سابي.37٠.

د. ح�سن حممد اأحمد باجودةعبد اهلل عطية عبداهلل الزهراين1427هـاأثر االإ�سالم يف نق�س جرير �سعر االأخطل371.

د. فاطمة رم�سانعبري عبداهلل عائ�س النفيعي1427هـالتوابع يف معاين القران للفراء جمعا ودرا�سة وتوجيها372.

طرق التعريف مواقعها  و دالالتها يف كتاب االأدب من 373.
اأ.د/حممد حممد ابو مو�سىمرمي بنت �سمري عو�س ال�سبان1427هـ�سحيح البخاري

د. عبد اهلل اأحمد عبد اهلل باقازيمنى عبداهلل من�سور املطريف2٠٠7ماحلزن يف �سعر اأبي فرا�س احلمداين374.

.375
كتاب الوافية يف �سح ال�سافية تاأليف اأحمد بن حممد بن 

اأبي بكر املتويف بعد �سنة ٨13 هـ )من اأول باب االإمالة 
حتى نهاية املخطوط( درا�سة وحتقيق.

د. عبد الكرمي بن علي عويفعارف بن �سجعان بن م�سعود الع�سيمي2٠٠7م

املعاين العقلية والتخييلية عند عبد القاهر ومواقعها يف 376.
د. حممد حممد اأبو مو�سىمن�سور حممد مري�سى احلارثي2٠٠7م�سعر ابن املعتز /



ماجستير

8081

د. علي توفيق احلمد�سامية فني�س فهد القحطاين2٠٠7ماالإبدال يف �س �سناعة االإعراب: جمع وت�سنيف ودرا�سة.377.

ا�ستدراكات البغدادي على الر�سي يف خزانة االأدب 37٨.
عبدالهادي اأحمد فراجاأمل حممد عبداملجيد تلم�ساين142٨-1429هـعر�س ودرا�سة

االختيارات النحوية وال�سفية البن احلفيد من خالل 379.
الن�سيد" د. حم�سن �سامل العمريياأمين مرعي غرمان العمري142٨-1429هـ"الدر 

د. عبداحلافظ اإبراهيم البقريفوزية عبد اهلل علي الوليدي142٨-1429هـالت�سبيه واال�ستعارة يف مراثي اأبي متام درا�سة حتليلية.3٨٠.

ما يطراأ على �سورة الكلمة وال اأثرله يف املعنى يف غريب 3٨1.
د. اأحمد عبد الدائمغادة اأحمد �سعيد العمري142٨-1429هـاحلديث للخطابي

.3٨2
ال�ساهد القراين يف كتاب التبيني عن مذاهب النحويني 

الب�سيني والكوفيني لالإاإمام " ابي البقاء العكربي ) ت 
616 هـ (

د. حم�سن �سامل العمريي�سعيد حممد عي�سة العمري142٨-1429هـ

عوار�س الرتكيب يف �سعر عبيد اهلل بن قي�س الرقيات 3٨3.
د. اأحمد عطية املحمودياأمل من�سي عائ�س اخلديدي142٨-1429هـ)درا�سة نحوية (

د. عبداحلافظ ابراهيم البقريمقبولة علي م�سلم احل�سيني142٨هـاأثر النظم يف تنا�سب املعاين يف �سورة العنكبوت3٨4.

�سنعة الت�سبيه بني اأو�س بن حجر وزهري بن ابي �سلمي: 3٨5.
د. دخيل اهلل حممد ال�سحفييو�سف طفيف مبارك الدعدي142٨هـدرا�سة وموازنة

الق�سايا النحوية يف لغويات ال�سيخ حممد علي النجار: 3٨6.
د. حممد اأحمد خاطرخليفة حممد �سليمان اخلليفة142٨هـعر�س ودرا�سة وتقومي
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من االأ�ساليب االإن�سائية يف جزء الذاريات ، مواقعها 3٨7.
د. عبداحلافظ اإبراهيم البقريملياء حممد حمود املطريف142٨هـواأ�سارها

م�سادر ال�سكاكي للبيان بالق�سم الثالث من كتابه مفتاح 3٨٨.
د. ال�سعيد عبد املجيد النوتيمنى بنت �ساعد �سعدي اللحياين142٨هـالعلوم.

د. م�سطفى عبد الواحدنورة حميد حمدي الكبكبي142٨هـاالألوان االأدبية يف كتاب الك�سكول لبهاء الدين العاملي3٨9.

د. م�سطفى عبد الواحديا�سمني دخيل بخيت اللهيبي142٨هـال�سعر يف جمال�س ثعلب39٠.

احلنني اىل الطفولة يف ال�سعر ال�سعودي: 391.
د. عبد اهلل اإبراهيم يو�سف الزهراين�سعيد عبداهلل عبد اهلل القرين142٨هـدرا�سة مو�سوعية وفنية /

موقف ال�سمني احللبي )ت756هـ ( من اأبي البقاء 392.
د. عبدالكرمي علي العويفحالية حممد اإبراهيم �سيبة142٨هـالعكربي ) ت 616هـ ( من خالل الدر امل�سون

د. م�سطفى عبد الواحدرو�سة بالل بن عمر املولد142٨هـاالغرتاب يف حياة ابن دراج و�سعره393.

د. حممود ح�سن زينيجنالء حممد �سالح الوذيناين142٨هـاحلكمة يف �سعر �سالح عبد القدو�س الب�سي394.

اختالف اآراء ابن مالك النحوية من خالل �سح 4٠1.
د. عبدالهادي اأحمد فراجحوفان �سالح عبداهلل اآل حوفان القرين142٨هـاالأ�سموين لالألفية "تاأ�سيل ودرا�سة"

د. اأجنب غالم نبي حممدعلياء عبد املعطي اللقماين142٨هـم�سائل اخلالف يف احلروف الهوامل من كتاب4٠2.



ماجستير

8283

جمازات ذي الرمة يف كتاب اأ�سا�س البالغة للزخم�سي 395.
د. دخيل اهلل حممد ال�سحفيعثمان عطية اهلل املزمومي2٠٠٨مدرا�سة بالغية.

د. م�سطفى عبد الواحدفهد حممد من�سور ال�سيف2٠٠٨مال�سعر يف اأماىل اليزيدى حتقيق ، وحتليل ، ونقد396.

د. عبدالهادي اأحمد فراجاأمل جمعان ناجي ال�سلمي2٠٠٨ماالأ�سماء امل�ستقة يف م�سند االإمام اأحمد397.

.39٨

بغية الطالب وزلفة الراغب ملعرفة معاين كافية ابن 
احلاجب ملحمد بن اأحمد بن اأمري املوؤمنني احل�سن بن 
داود اليمني ) 1٠62هـ ( اجلزء االأول من اأول الكتاب 

حتى نهاية باب املفعول معه

د. حم�سن �سامل العمرييطالل خلف احل�ساين2٠٠٨م

العنوان يف الن�س ال�سعري احلديث يف اململكة العربية 399.
د. عبد اهلل حممد الع�سيبيحمدان حم�سن عوا�س احلارثي2٠٠٨مال�سعودية: درا�سة و�سفية حتليلية

االأ�ساليب االإن�سائية يف �سعر لبيد بن ربيعة مواقعها 4٠٠.
د. حممد اإبراهيم �ساديبدرية منور �سحان العتيبي1429-143٠هـودالالتها

اآراء الفراء يف معنى اللبيب البن ه�سام " جمعا وت�سنيفا 4٠1.
د. حممد اأحمد خاطرهنادي اأمني حممد ك�سمريي1429-143٠هـودرا�سة "

موقف ابن ه�سام يف املغنى من اآراء ابن ال�سجري 4٠2.
د. �سعد بن حمدان الغامديفايزة بنت عدي�س بن عبد الغني القر�سي1429-143٠هـالنحوية

د. حامد بن �سالح خلف الربيعيزهور �سحان القر�سي1429هـاحلكاية النقدية : درا�سة وحتليل.4٠3.

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينخالد بن فهد مو�سى البهالل1429هـ�سف املعنى عند املتنبي4٠4.
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د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينفائزة رداد عزيز �ساوي العتيبي1429هـحركة ال�سعر يف جنران يف اجلاهلية و�سدر االإ�سالم4٠5.

رثاء االأ�سة يف �سعر ابن حمدي�س ال�سقلي ) درا�سة 4٠6.
د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينم�سلح بركات املالكي1429هـمو�سوعية وفنية (

اأبنية م�سارع الثالثي يف القراآن الكرمي مع اإي�ساح 4٠7.
د. اأحمد عطية املحموديبخيت بن �سعد بن حميد ال�ساعدي1429هـوتوجيه ملا تعددت قراءته

د. دخيل اهلل حممد ال�سحفي�سلمان بن حممد بن ح�سن القرين1429هـا�ستدراكات ال�سعيدي على االإي�ساح يف م�سائل البيان4٠٨.

�سورة �سيف الدولة يف �سعر اأبي فرا�س احلمداين ) 4٠9.
د. م�سطفى ح�سني عنايةحممد يحيى مفرح اآل عجيم1429هـدرا�سة مو�سوعية وفنية (

.41٠
امل�سطلحات واالأ�سول النحوية يف كتاب اإي�ساح الوقف 

واالبتداء يف القران الكرمي الأبي بكر االأنباري وعالقتهما 
مبدر�سي الكوفة والب�سة

د. حماد بن حممد حامد الثمايلعبدالوهاب حممد عبد العزيز الغامدي1429هـ

اختيارات ال�سيمري النحوية يف كتاب التب�سة 411.
د. علي حممد النوري�سالح حممد قابل العتيبي1429هـوالتذكرة

توظيف ال�سعر اجلاهلي يف الر�سائل الديوانية 412.
د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينرمي �سالح علي الغامدي1429هـواالإخوانية االأندل�سية يف القرن اخلام�س الهجري

الهروي النحوي من خالل كتابه ) االأزهية يف علم 413.
د. اأحمد عطية املحمودينورة �سليم �سالح اجلهني1429هـاحلروف (

د. م�سطفى عبد الواحدماجد مرزوق عبد اهلل الدو�سي1429هـاحلكمة يف �سعر �سوقي ) امل�سامني والت�سكيل (414.
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.415
اجلمع الغريب يف ترتيب اآي مغني اللبيب الأبي عبد اهلل 

الر�ساع )ت.٨94هـ( " درا�سة وحتقيق " من اأول �سورة 
فاطر اىل اآخر الكتاب

د. حممد بن اأحمد العمرياأحمد م�سيف �سعود ال�سفياين1429هـ

د/م�سطفي عبدالواحدنوره بنت حميد حمدي  الكبكبي1429هـاالألوان االدبية يف كتاب الك�سكول لبهاء الدين العاملي416.

االأدلة النحوية االإجمالية يف �سح ابن ع�سفور الكبري 417.
د. �سليمان بن اإبراهيم حممدالعايدح�سن حممد ح�سن مفرق2٠٠9معلى جمل الزجاجي

�سورة هارون الر�سيد يف �سعر الع�س العبا�سي االأول 41٨.
د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينزياد بن علي بن حامد احلارثي2٠٠9م)درا�سة مو�سوعية فنية (

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينمها بنت اأحمد بن عوا�س عبداهلل احلارثي2٠٠9م�سعر يوم جبلة جمع وتوثيق ودرا�سة419.

د. م�سطفى عبد الواحدعبده ح�سني مربوك الربكاتي2٠٠9مت�سوير النف�س يف �سعر املتنبي42٠.

رثاء االأدباء عند �سعراء احلجاز يف الع�س احلديث من 421.
د. يو�سف عبداهلل االأن�ساري�سلطان �سعد عقيل الرقيب2٠٠9معام " 1351 هـ اىل عام 142٠ هـ " ق�ساياه وت�سكيالته

امل�ستقات يف الكافية ال�سافية يف االنت�سار للفرقة الناجية 422.
د. حممد اأحمد خاطرمنال �سليمان م�سلم الردادي143٠هـالبن القيم اجلوزية " درا�سة �سفية تركيبية "

د. حممد مري�سى �سعد احلارثيعبد الكرمي �سعيد ح�سن العمري143٠هـالرمز يف �سعر حمزة �سحاته423.

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينم�سعود مطر �سليم القر�سي143٠هـاأثر الثقافة اال�سالمية يف �سعر املهجر ال�سمايل424.
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مفهوم العقل و�سنعة االأ�سلوب يف �سعر املتنبي " درا�سة 425.
د. �سالح �سعيد الزهراينحامت عبد اهلل �سعيد الزهراين143٠هـحتليلية "

اآراء �سيبويه يف �سح املف�سل البن يعي�س درا�سة نحوية 426.
د. اأحمد حممد عبد الدائم�سيفة علي مو�سى الزبيدي143٠هـ�سفية يف اجلزء ) الرابع ، واخلام�س ، وال�ساد�س (

.427
ال�سواهد ال�سعرية النحوية يف اإعراب القراآن الكرمي الأبي 
جعفر النحا�س)ت337هـ( من اأول �سورة البقرة اإىل اآخر 

�سورة النمل )جمع ودرا�سة(
د. عبد الكرمي بن علي عويفنادية بنت فريج بن فرج القر�سي143٠هـ

اأ.د/جميل عبدالغني حممدعلي اإن�ســاف بنت في�سـل  حممد احل�سني143٠هـ�سعر يحي ال�سماوي بني الروؤيا واالإبداع42٨.

راأي ابن فار�س يف اأ�سل الرباعي واخلما�سي املجردين- 429.
د. حممد بن احمد خاطراأحمد بن حممد ال مقنع الغامدي2٠1٠معر�س وتقدمي-

د. حم�سن بن �سامل العمرييادري�س بن ح�سن بن احمد القوزي1431-1432هـموقف املربد من اآراء االأخف�س النحوية يف كتاب املقت�سب43٠.

اآراء الفراء النحوية يف خزانة االأدب عر�س ودرا�سة 431.
د. حممد بن اأحمد خاطرعلي بن حممد بن علي بن عبد اهلل �سالح1431-1432هـوتقومي

د. عبد اهلل جندي عبد العزيز عبداهللرقية بنت اأحمد احلكمي1431-1432هـاحلذف بعد القول يف القران الكرمي432.

حديث القران الكرمي عن ال�سيطان الرجيم) درا�سة 433.
د. يو�سف بن عبد اهلل االأن�ساريعبري بنت اإبراهيم بن عبد اهلل الزبيدي1431-1432هـبالغية (

د. اإبراهيم الكوفحيعبد العزيز بن عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتي1431هـمقدمة الق�سيدة عند �سعراء مدر�سة االإحياء434.
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املفردات التي مل تتكرر يف القران الكرمي ) درا�سة يف 435.
د. حممد بن اأحمد العمريح�سني بن حن�س بن �سعيد الزهراين1431هـاالأ�سل واملعنى وال�سياق (

اأثر حروف الذالقة يف تكوين الرباعي درا�سة يف تاريخ 436.
د. حممد بن اأحمد العمرينزهة بنت بريك بن مبارك ال�سعيدي الهذيل1431هـالكلمة العربية

د. ح�سن بن حممد باجودةم�ساعد بن �سعد بن �سحيان الذبياين1431هـال�سخرية يف �سعر عبد اهلل الربدوين437.

د. ح�سة بنت زيد الر�سوداإميان حممد الزهراين1431هـالبناء العار�س من اأجل الرتكيب43٨.

د/ابت�سام حمزة عنربي�سـديقة  بنت رويــعي راجح الرحـــيلي1431هـجمالية اللون يف �سعر ابن معتز439.

د. خديجة بنت اأحمد مفتينبيهة بنت عبد اهلل بن �سعيد باخ�سوين2٠11ماللغات يف �سحاح اجلوهري، ا�ستقراء وت�سنيف لغوي44٠.

د. عبد الفتاح بن بحريي اإبراهيممنى بنت �سعيد بن حممد الغامدي2٠11مقراءة �سعيد بن جبري . درا�سة نحوية �سفية441.

�سعراء االأمراء االأمويني يف االأندل�س اجتاهاته 442.
د. م�سطفى عبد الواحدهيفاء بنت �سالح ال�سميمري2٠11موخ�سائ�سه

العالقة بني الواوي واليائي يف الناق�س ) اختبار 443.
د. عبد اهلل بن نا�س القرينعبد العزيز بن �سعيد الزهراين1432-1433هـللثنائية(

الراأي الكويف يف الفكر النحوي عند عبا�س ح�سن يف كتابه: 444.
د. حممد بن علي الدغريريتوفيق بن زايد بن حممد الفهمي1432-1433هـ) النحو الوايف (



ماجستير

8889

املقطع يف ال�سعر القدمي. درا�سة تطبيقية يف ديوان 445.
د. اإبراهيم بن حممد الكوفحياأفراح بنت عقيل اللحياين1432-1433هـالهذليني

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراين�سالح بن احمد بن علي احلميد الزهراين1432-1433هـالدر�س االأدبي عند الكفراوي446.

الت�سبيه باحليوان يف ال�سحيحني. درا�سة يف اخل�سائ�س 447.
د. حممد بن هريدي ال�سعيدي�سامل بن ناجي بن �سامل قا�سي1432-1433هـواملزايا

د. �سعد بن حمدان الغامديتركي بن غازي بن حممد الثقفي1432-1433هـتوهيم ابن ه�سام للنحاة يف مغني اللبيب44٨.

احلوار يف الق�سيدة العبا�سية حتى نهاية القرن الثالث 449.
د. م�سطفى بن ح�سني بن حممد عنايةهناء عليثة مربوك الردادي1432-1433هـالهجري

ردود ال�سمني احللبي النحوية على ابن عطية االأندل�سي 45٠.
د. حممد بن علي الدغريريخالد عبد اهلل عبده احلوري1432-1433هـيف الدر امل�سون : جمع ودرا�سة وتقومي .

.451
اخلالفات النحوية يف باب املرفوعات التي �سكت عنها 

االأنباري يف االإن�ساف من خالل ارت�ساف ال�سب الأبي 
حيان

د. عبد الكرمي بن علي عويفمثيبة بنت راقي بن عطية ال�سيف1432-1433هـ

اأ�س�س ترجيحات البعلي النحوية يف كتابه الفاخر يف �سح 452.
د. �سيف عبد الكرمي النجاررحمة بنت بخيت تومي القثامي1432-1433هـجمل عبد القاهر .

الريف امل�سي يف ق�س�س )حممود البدوي( الق�سرية : 453.
د. حممد ربيعاأ�سماء بنت علي العيايف1432-1433هـدرا�سة فنية مو�سوعية

د. نا�س بن يو�سف �سبانةفالح بن مر�سد بن خلف الروقي العتيبي1432هـ�سعر وليد االأعظمي-درا�سة مو�سوعية فنية-454.
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معامل التثقيف النف�سي يف اآيات غزوتي بدر و اأحد 455.
د. حممود بن توفيق �سعدوائل بن عمر بن عبد اهلل العمري1432هـ)درا�سة حتليلية بالغية يف اخل�سائ�س واملزايا (

.456

بغية الطالب وزلفة الراغب ملعرفة معاين كافية ابن 
احلاجب ملحمد بن اأحمد بن احل�سن بن داود اليمنى 

)ت 1٠62( من بداية باب احلال اإىل نهاية باب املبنيات 
حتقيق ودرا�سة.

د. حم�سن بن �سامل العمرييخالد بن زويد بن مزيد العطري ال�سلمي1432هـ

�سعر املراأة يف حما�سة اأبي متام ) درا�سة يف الروؤية 457.
د. اإبراهيم الكوفحيتركي بن ماطر بن مطر الغنامي العتيبي1432هـواالدارة(

االحتجاج بال�سعر يف معجم ال�سحاح للجوهري تويف 45٨.
د. عبد اهلل بن حممد م�سمليرفاه بنت �ساج بن حممود جوهرجي1432هـ�سنة393 وقيل 396 وقيل 4٠٠ هـ.

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهرايننورة بنت احمد بن معي�س الغامدي1432هـق�س�س االطفال لدى يعقوب اإ�سحاق ) عر�س وتقومي (459.

د. م�سطفى عنايةنوال بنت براك بن بركي الثمايل1432هـالذات واالآخر يف روميات اأبي فرا�س احلمداين46٠.

املقدمات يف كتاب العقد الفريد البن عبد ربه االأندل�سي : 461.
د. نا�س بن يو�سف بن جابر�سمية بنت عبد الهادي بن حممد العمري1432هـدرا�سة حتليلية نقدية

د. �سيف عبد الكرمي النجار�سويدة بنت علي بن ح�سن احلرتومي1433-1434هـموقف الفار�سي من اآراء اجلرمي النحوية وال�سفية462.

اال�ستهالل يف �سعر غازي الق�سيبي مقاربة ن�سقية 463.
د. نا�س بن يو�سف بن جابر �سبانةالبندري بنت معي�س بن عبد الكرمي الذيابي1433-1434هـحتليلية

انت�سار ال�سمني للزخم�سي على �سيخة اأبي حيان يف 464.
د. حممد بن علي دغريريخالد بن نا�س بن ح�سن املالكي1433-1434هـالدر امل�سون. عر�س ودرا�سة وتقومي
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املقطعات ال�سعرية يف القرن الرابع الهجري ) من خالل 465.
د. عبد اهلل بن حممد الع�سيبيعبد الوهاب بن ح�سن بن �سوكان النجمي1433-1434هـكتاب يتيمة الدهر للثعالبي (

موقف املرادي من اآراء االأخف�س يف كتابه ) اجلنى الداين 466.
د. ح�سة بنت زيد الر�سودح�سة بنت �سليح بن دب�سان ال�ساعدي1433-1434هـيف حروف املعاين (

تعقبات اأبي حيان االأندل�سي على ابن ع�سفور يف كتاب 467.
د. اأحمد بن عطية املحموديمنى بنت غازي بن حممد الثقفي1433-1434هـارت�ساف ال�سب من ل�سان العرب حمعا ودرا�سة

.46٨
احلا�سية امل�سية للدماميني ) ٨27هـ ( على مغنى 

اللبيب من بداية الباب الثاين)اجلمل( اإىل نهاية املخطوط 
درا�سة وحتقيق

د. علي حممد النوريفاطمة بنت عائ�س بن عبد اهلل ال�ساملي1433-1434هـ

الكناية اأمناطها ودالالتها يف �سعر ال�سعاليك االأربعة ) 469.
د. ظافر بن غرمان العمريعبد العزيز بن �سعد الثقفي1433-1434هـال�سنفرى ، تاأبط �سا ، عروة ، ال�سليك (

د. م�سطفى ح�سن عنايةنايف م�ساعد العتيبي1433-1434هـالرثاء يف �سعر لبيد بن ربيعة، درا�سة مو�سوعية وفنية.47٠.

اأثر ال�سنعة النحوية عند ابن ه�سام االأن�ساري يف 471.
د. ريا�س  ح�سن اخلوامحامد عبد الرحمن حممد الغامدي1433-1434هـا�ستنباط االأحكام الفقهية وترجيحها

اعرتا�سات اأبي جعفر النحا�س النحوية يف كتابة اإعراب 472.
د. حماد حممد الثمايلعبد اهلل �سالح �سامل الهمامي1433-1434هـالقراآن على اآراء الك�سائي

وداعيات ال�ساعر العربي درا�سة نقدية يف الق�سيدة 473.
د. نا�س بن يو�سف بن جابر �سبانةوالء بنت فايز بن �سامل اخلزاعي1433-1434هـاالأخرية

د. حممود بن حممد بن عبد املوىل خمي�ساأمل بنت ر�ساد بن علي �سوجي1433هـالنوا�سخ يف معاين القران للفراء474.
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د. �سالح بن �سعيد الزهراين�سالح بن احمد بن علي الزهراين1433هـ�سورة كافور االإخ�سيدي بني التاريخ وال�سعر475.

د. اإبراهيم بن حممد الكوفحيعفاف بنت ابراهيم بن ح�سني اخلياط1433هـرثاء االأب يف ال�سعر العربي احلديث476.

�سورة املراأة يف �سعر االأ�س وال�سجن من الع�س 477.
د. عبد اهلل بن حممد الع�سيبيخلف بن �سعد بن خلف الثبيتي1433هـاجلاهلي حتى نهاية القرن الرابع الهجري

�سعر ال�سعاليك يف حما�سة اأبي متام من منظور �سحها 47٨.
د. ح�سن بن حممد باجودةاحالم بنت عبد العايل ال�ساعدي1433هـدرا�سة نقدية

د. اإبراهيم حممد الكوفحيمنى بنت حممد بن عبد اهلل املنت�سي1433هـ) جدة ( يف الرواية ال�سعودية479.

فل�سطني يف ال�سعر احلديث مبنطقة جازان - الروؤية 4٨٠.
د. نا�س بن يو�سف بن جابر �سبانةجواهر بنت علي بن علي دو�سي1433هـوالت�سكيل

ما اأخذ على" العني "من الت�سحيف والتحريف وو�سعه 4٨1.
د. عليان حممد احلازميهند بنت �سقر بن �سعد القحطاين1433هـيف املعجم العربي : )موازنة وحتقيق(

د. اإبراهيم حممد الكوفحيرحمة بنت علي بن اأحمد العمري1433هـاالإنتماء يف ال�سعر الن�سوي ال�سعودي املعا�س4٨2.

عنا�س البناء والت�سوير يف بيان اأم املوؤمنني عائ�سة 4٨3.
د. حممد بن ابراهيم �ساديمنال بنت �سالح بن عمران ال�ساعدي1433هـر�سي اهلل عنها

خمالفات الفراء) ت 2٠7هـ ( للنحاة وموقف اأبي حيان 4٨4.
د. �سعد بن حمدان الغامدينوال بنت طالب بن فرج ال�سعيدي1433هـمنها من خالل البحر املحيط درا�سة وحتقيق
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.4٨5

بغية الطالب وزلفة الراغب ملعرفة معاين كافية ابن 
احلاجب ملحمد بن اأحمد اأمري املوؤمنني احل�سن بن داوود 
اليمني ) ت 1٠62 هـ ( : حتقيق ودرا�سة اجلزء الثالث 
من باب املعرفة والنكرة اإىل باب الفعل املتعدي وغري 

املتعدي

د. عبداهلل جندي عبدالعزيز عبد اهللهند بنت حامد بن و�سل احلازمي1433هـ

اأعاريب ابن خالويه النحوية توجيهاته وخمالفاته يف 4٨6.
د. اأحمد املحمودي�سامية بنت ظافر بن غيثان العمري1433هـكتابه ) اإعراب ثالثني �سورة من القران الكرمي (

تعقبات االإمام ال�ساطبي النحوية وال�سفية البن 4٨7.
د. عبد اهلل بن نا�س القرين�سلطان بن حممد بن خي�سان املطريف1433هـع�سفور يف املقا�سد ال�سافية

د. عبد اهلل اإبراهيم الزهراينراج�س بن مبارك الدو�سي2٠13مالزهد يف �سعر ابن الرومي) درا�سة مو�سوعية فنية (4٨٨.

د. ريا�س  ح�سن اخلواميحيى بن عائ�س بن عبد الهادي اآل عبد الهادي2٠13مخمالفات ابن مالك النحوية لل�سريايف : جمع ودرا�سة4٨9.

الق�سية الفل�سطينية بني الروايتني العربية واالجنليزية 49٠.
د. نا�س �سبانةهيفاء بنت حامد �سند الع�سيمي1434هـاملعا�سة. درا�سة مقارنة

د. بهاء الدين عبدالوهاب عبدالرحمنغادة �سعد عبداهلل ال�سعيدي1424هـعوامل االإعراب عند �سيبويه –درا�سة حتليلية491.

�سعر البحرتي يف كتابي عبد القاهر )دالئل االإعجاز 492.
اأ.د. حممد بن اإبراهيم �ساديعبد العزيز �سالح الزهراين1435هـواأ�سار البالغة(

د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينعمر عي�سه احلارثي1435هـالعيون يف ال�سعر العربي املعا�س درا�سة نقدية حتليلية493.
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توجيهات املربد النحوية وال�سفية للقراءات، جمع 494.
د. عبد اهلل بن حممد امل�سمليحممد عبده ح�سن حامظي1435هـودرا�سة وحتقيق

د. عبد اهلل بن نا�س القرينحممد احل�سن حممد ال�سيخي1435هـترجيحات ابن اإياز يف العلل النحوية وال�سفية495.

�سواهد البالغيني والنقاد من �سعر اأبي متام يف علم البيان 496.
د. دخيل اهلل حممد ال�سحفي�سامي �سالح الغامدي1435هـحتى نهاية القرن اخلام�س

بنية ال�سورة الغزلية يف �سعر امللك االأجمد درا�سة بالغية 497.
د. دخيل اهلل حممد ال�سحفياأحمد �سلطان احلارثي1435هـتطبيقية

د. عبد الكرمي علي العويفمانع بن �سعد معي�س القرين1435هـجهود عبد القدو�س االأن�ساري يف الت�سويب اللغوي49٨.

د. حممود توفيق حممد �سعدهاين عبيد اهلل عناية اهلل ال�ساعدي1435هـمبتكرات القراآن عند الطاهر بن عا�سور-درا�سة بالغية499.

د. اإبراهيم بن عبد اهلل البعولبخيت عتيق عبد الكرمي الزهراين1435هـح�سور ال�سعاليك يف الق�سيدة العربية احلديثة5٠٠.

اأ.د. ماجد يا�سني كرمي اجلعافرةعبد الرحمن يحيى ح�سني احلازمي1435هـظواهر اأ�سلوبية يف �سعر ابن زمرك الغرناطي االأندل�سي5٠1.

اأ.د. ماجد يا�سني كرمي اجلعافرةاإبراهيم ح�سن اأحمد الفقيه1435هـالتكرار يف رثاء املدينة يف ال�سعر العبا�سي5٠2.

د. حميد �سمري حممد عبا�سحنان �سعود �سعب ال�سمري1435هـالقيم االإ�سالمية يف �سعر اأبي نوا�س5٠3.
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الق�سية الفل�سطينية بني الروايتني العربية واالإجنليزية 5٠4.
د. نورة بنت عبد اهلل ال�سفياينهيفاء حامد �سند الع�سيمي1435هـاملعا�سة – درا�سة مقارنة

د. حميد �سمري حممد عبا�سمريحه بنت دروي�س غرم اهلل الغامدي1435هـاملعيار االأخالقي يف االأ�سمعيات5٠5.

نقد ابن ه�سام االأن�ساري حدود النحاة واأمثلتهم،جمع 5٠6.
د. ريا�س ح�سن اخلواممنرية بنت عبداهلل حلي�س املعلوي1435هـودرا�سة

اللزوم والتعدي يف �سحي الف�سيح ) التحفة واللباب( 5٠7.
د. عبد الكرمي علي العويفهيفاء زامل هزاع الربكاتي1435هـالأبي جعفر الليلي )ت691( درا�سة وتقومي

د. عبد اهلل بن حممد امل�سملي�سمر جمعان مفرح اخلالدي1435هـحجج الكوفيني يف منع ما اأجازه الب�سيون5٠٨.

اأ.د. ماجد يا�سني كرمي اجلعافرةهناء فلحان القر�سي1435هـاالقتبا�س والت�سمني يف �سعر ابن دراج الق�سطلي5٠9.

البيان النبوي يف و�سف اجلنة. درا�سة بالغية يف �سحيح 51٠.
د. فوزي حممد علي غامناأ�سماء بنت عبد اهلل الزهراين1435هـم�سلم

د. احل�سن العيا�سي حممد ال�سعيديفاطمة بنت عبيد الثبيتي1435هـعلل الت�سمية يف املحكم ؛ البن �سيده )ت: 45٨ه(511.

د. عبد اهلل اإبراهيم الزهرايناآمال عبد اهلل الطويرقي1435هـ�سعر ذي الرمة يف الرتاث النقدي512.

بغية الطالب وزلفة الراغب ملعرفة معاين كافية ابن 513.
د. ح�سة بنت زيد الر�سودنادية بنت ح�سني الثبيتي1435هـاحلاجب التميمي ، درا�سة وحتقيق
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ماحققه ال�سيوطي يف مزهره مما غاب يف م�سدره )حتقيق 514.
د. عبد اهلل بن نا�س القرينحممد مهدي الربكاتي1435هـودرا�سة(

املعنى وتعدد التوجيه النحوي: )درا�سة يف كتاب 515.
د. اأحمد عطيرّة املحموديمن�سور �سالح الرحيلي1435هـم�سكالت احلما�سة؛ البن جني(

الق�سايا النحوية بني ابن عطيرّة واأبي حيان وال�سمني 516.
د. عياد بن عيد الثبيتيرحمة بنت حن�س العمري1435هـاحللبي يف الدررّ امل�سون

اخلرب االأدبي يف كتاب االأمايل الأبي علي القايل )درا�سة 517.
د. �سمري بن حممود الدروبيحممد بن �سعيد القرين1435هـو�سفية حتليلية(

د. عبد اهلل بن نا�س القرينحممد بن �سعد ال�سيحي1435هـاالآراء امل�ستغربة يف )مغني اللبيب( 51٨.

.519
م�سابيح اجلامع للدمامينى ) ت ٨27هـ ( من اأول باب: 

هل تنب�س قبور م�سكي اجلاهلية ويتخذ مكانها م�ساجد؟ 
ايل نهاية باب ال�سفوف علي اجلنازة

د. �سالح �سعبانيحي بن حممد بن علي احلكمي بدون تاريخ

االثر الداليل للمف�سين يف املعجم العربي ) التهذيب 52٠.
د. م�سطفى ابراهيم علي عبداهللاأماين بنت عبد العزيز بن عبد اهلل الداود بدون تاريخ منوذجا (

ال�سعر العربي يف غربي افريقيا منذ اال�ستعمار )ال�سنغال 521.
د.عبد الب�سري بن عبد اهلل ح�سنيعبد ال�سمد عبداهلل حممد بدون تاريخونيجرييا(

د. حممود حممد الطناحيعفاف حممد �سامل البار بدون تاريخ جموع التك�سري القراآن الكرمي522.

التيار الذهني يف �سعر ب�سار واأبي نوا�س : درا�سة حتليلية 523.
د. ال�سيد العراقي �سعد من�سورعلي بن اأحمد بن م�ساوي حكمي بدون تاريخ موازنة
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الدرا�سات االأدبية يف م�س واثرها علي جتديد ال�سعر 524.
د. عبداهلل بن اإبراهيم الزهراينفاطمة عبداجلبار اجلعيد بدون تاريخ وتوجيهه حتي نهاية احلرب العاملية االأوىل

د. حمد بن عبداهلل الزايديهدى بنت احمد بن احمد الذماري بدون تاريخ)اأدبيات العر�س الق�س�سي يف البيان النبوي(525.

�سورة املدينه املنوره يف ال�سعر ال�سعودي احلديث من 526.
د.�سالح �سعيد الزهراين�سليمان �سامل ال�سناين اجلهني بدون تاريخعام 132٠ اىل عام 142٠ه ) درا�سه يف �ساعرية املكان (

اخلوف يف القراآن الكرمي درا�سة اأدبية يف الدالالت 527.
د. فوزي �سالح عبا�س بنجر�سارة بنت عبدامللك حممد علي العبديل ال�سيف بدون تاريخ واالأ�ساليب

د. لطفي عبد البديعاأ�سماء بنت عبد اهلل املزروع بدون تاريخ العامل اجلديد للمو�سحات52٨.

الر�سائل االإخوانية عند كتاب االأندل�س يف القرن ال�ساد�س 529.
د. عبد اهلل بن اإبراهيم الزهراينابت�سام علي رويجح ال�سبحي بدون تاريخ الهجري "حماورها امل�سمونية و �سماتها ال�سكلية"/

�سح جمل الزجاجي البن اأبي الربيع عبيداهلل بن اأحمد 53٠.
د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتيخالد بن حممد بن عبداهلل التويجري بدون تاريخ بن عبيداهلل القر�سي اال�سبيلي ال�سبتي ) 599 -6٨٨ هـ(

د. عو�س معيو�س اجلميعيرباب �سالح جمال بدون تاريخ الت�سوير البياين يف �سعر ابن نباتة ال�سعدي531.

د. لطفي عبد البديعدخيل اهلل بن حامد اأبو طويلة اخلديدي بدون تاريخالروؤية اجلديدة للنقد وال�سعر عند عبدالرحمن �سكري532.

د. عبد الرحمن �سليمان حممد العثيمني�سعيد بن حممد بن عبد اهلل اآل يزيد بدون تاريخالعوامل املعنوية يف النحو العربي533.
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.534

جممع الغرائب ومنبع الرغائب لالإمام احلافظ اأبي 
احل�سن عبدالغافر بن اإ�سماعيل الفار�سي، ت 451- 529 

هـ درا�سة وحتقيق الق�سم الثاين)حريف اجليم واحلاء( 
مع درا�سة لغة اخلطاب يف احلديث النبوي من خالل 

اجلزء املحقق

د. �سليمان بن ابراهيم حممد العايدعبد اهلل بن حممد بن عي�سى م�سملي بدون تاريخ

د. دخيل اهلل بن حممد ال�سحفيحممد بن عبدالعزيز ن�سيف بدون تاريخ مباحث املعاين يف تف�سري روح البيان للربو�سوي535.

منهج العكربي يف كتابه ) اإعراب المية ال�سنفري ( مع 536.
د. حممد اأحمد العمريعلي يحيى حممد ال�سحاين بدون تاريخ درا�سة امل�سائل النحوية وال�سفيه فيه

د. فتحي عبدالقادر فريدعلي بن حممد بن عبداملح�سن احلارثي بدون تاريخ اأ�سلوب الق�سم يف القراآن الكرمي: درا�سة بالغية537.

.53٨
حا�سية �سح ال�سافية للجاربردي: لل�سيخ اأبي عبداهلل 

حممد بن قا�سم الغزي ال�سافعي املتوفى �سنة 91٨ هـ من 
اأول املق�سور واملمدود اىل اآخر احلا�سية

د. عبدالفتاح ال�سيد �سليمعبد اهلل بن �سحان حممد القرين بدون تاريخ 

.539

�سح ال�سيخ زروق علي منت االآجرومية البن اأجروم 
ال�سنهاجى للعالمة �سهاب الدين اأبي العبا�س اأحمد بن 

اأحمد بن حممد بن عي�سى الربن�سى املغربي الفا�سي 
املالكي امل�سهور ) زروق ( ) ٨46 - ٨99 ه / 1442 - 

1493 م (

د. �سعد حمدان الغامديندى بنت ال�سيد بن حممد حممد ال�ساعي بدون تاريخ 

الرتتيب يف اللغة الأبي الفتح احمد بن مطرف بن ا�سحاق 54٠.
د. عبد الرحمن �سليمان حممد العثيمنيعبداهلل فهيد عبداهلل البقمي بدون تاريخ بن حماد الكناين، ت 413هـ ) درا�سة وحتقيق (
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الدرة النحوية يف �سح االآجرومية : ملحمد بن اأحمد بن 541.
د. عياد بن عيد بن م�ساعد الثبيتيعبد الرحمن بن مرداد بن �سيف اهلل الطلحي بدون تاريخعلي ال�سيف احل�سني من علماء القرن الثامن الهجري

د. حبيب حن�س الزهراينحممد بن را�سى ال�سيف بدون تاريخال�سعر فى املدينة فى القرن الثاين ع�س الهجري542.

د. حممد خاطرجنالء حممد نور عطار بدون تاريخالعدول عن املطابقة543.

د. حممود عبداملوىلاأمل ر�ساد علي �سوجي بدون تاريخ النوا�سخ يف معاين القران للفراء544.


