
 عطايا وهتاخ امنتي مزمذ )صىل هللا عنيه وآمه( معامح امناط وخىاصهم 1

 حامعح امترصج / كنيح امرتةيح منتناخ                  -أ.د. سريم رنى مزمذ امتهاديل 

 حامعح امترصج / كنيح اآلداب -أ.د دىفيم دواي امزخاج 

1 – 18 
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  و( دساظح ملاسنحق  311-1931نظاو امذتني يف ةالد امشافذين ومرص )

حامعح املنك ظعىد/ املمنكح  -كنيح االداب / ا.و.د. ةذسيح عتذ هللا امهضاين

 امعشةيح امععىديح

19 - 93 
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 أهه امتير )عنيهم امعالو( يف مشوياخ عكشمح امربةشي

حامعح امترصج /  –امتارث: ةاظم عتذ امضهشج حمعح    أ.د. حىاد كاظم امنرص هللا

 اآلدابكنيح 

94-131 
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 طشيم رىسط ومزطادُه امععكشيح

 و.د. مزمذ عًل عتذ امكشيم املطىسي    ا.د. ظهينح مشعي مشصوق

 كنيح امرتةيح منتناخ –حامعح امترصج 

131- 146 

5 

 امعنطح وامعنف وسهاناخ اإلصالذ يف األنذمغ كشاءج يف علىةح امصنث

 و(1223-741ه/123-621)

 كنيح امرتةيح -عح ميعان حام  أ.و.د كاظم عتذ ظعذون امزعيني  

147- 182 
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 املؤثـشاخ يف صنــاعح نـص امعــريج امنتـىيح  

 218-183 اآلدابحامعح امترصج / كنيح  – عتذ امىارذعذنان أ.و.د.انذصاس 

7 

صىسج األكنياخ امذينيح يف كذاةاخ االوسةيـ  اةـان امعهـذ امعـمٌلين مرصـ وامعـشاق 

 إمنىرحا  

 كنيح امرتةيح –حامعح امزمذانيح     ا  أ.و.د.إطالل ظامل رن

219- 242 

8 

 ةشوص املزهث امكاثىمييك يف امترصج

 امتارمح: هنذ عتذ املطنث رشب ىسي              أ.و.د. فاسط فشنك نص

 كنيح امرتةيح منعنىو اإلنعانيح -حامعح امترصج 

243-261 

9 

املعامك امذخاسيح وأثشها يف امرصاع امفاطمي األمىي خالل املشن امشاةع امهخشي/ 

 امعارش امليالدي

 كنيح امرتةيح منعنىو امرصفح       و.د. صينث رمضج عتاط 

261-282 

 املزذــىيــاخ



 

11 

 – 1549) رامه املشورح عىل مي  املنك يف مرص املذميح من عرص امذومح امزذيمح 

 ق.و(  1169

 كنيح امرتةيح منعنىو اإلنعانيح –حامعح امترصج     فامس و. د. عالء سايض

283- 323 

11 

 امشؤيح االظذرشاكيح مكنيح اإلماو عًل )عنيه امعالو( )أةى دشاب (

 مزافظح امترصج  يف نرتةيح امعامح مذيشيح امل     و. د. نضاس ناحي مزمذ

324 - 353 
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 و 2113 – 1997امعشاق ومخان امذفذيش عن أظنزح امذماس امشامه 

 مشكض دساظاخ امترصج وامخنيد امعشيب -حامعح امترصج    أ.و.د. عهىد عتاط أرمذ 

354-427 
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 و( 1491 -1237هـ / 897 -635امزياج االحذٌلعيح يف األنذمغ عهذ ممنكح غشناطح )

                                   كنيح امرتةيح املشنح -عتذ امنطيف       حامعح امترصج   و.د آفاق الصو

428 – 448 
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 ه"443أختاس امتىيهي  من خالل "صين األختاس" منخشديضي "خ: 

مشكض دساظاخ امترصج وامخنيد  -حامعح امترصج     و. و اةذهال مزمذ عتذ امكشيم

 امعشيب

449 - 475 
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مهيح و( يف ضىء نظشيح امعنايح اإل681هــ/61امصــشاع امزعيني ــــ األمــىي عاو )

 ة  امخرب وامذفىيض وأثشهٌل عىل رشكح امذاسيخ دساظح داسيخيح فنعفيح

 نرتةيح يف ميعانامعامح مذيشيح امل    و. د.عتاط مزيعن رشيخح امالمي

476 - 511 


