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 موضوعات الطالب الحاصلين على الماجستير

 قسم اللغة العربية

 م
 

 الموضــــــــــــــــــوع                   االســـــــــــــــــــــــــم
 تاريخ موافقة

 مجلس الجامعة
 ـــــــــــــــرفالمش  

1. 1 
 ظٙٛد أتٝ ظؼفش إٌؽاعٟ فٟ اٌذسط ػثذ اٌؼظ١ُ ِؽّذ ِؽّذ

 اٌٍغٛٞ فٟ مٛء ػٍُ اٌٍغح اٌؽذ٠س
10/11/1993َ 

 ا.د/ سِناْ ػثذ اٌرٛاب 

2. 2 
 ٌغح اٌؾؼش اٌشِٚأغٟ ؽؼش فٟاٌرعذ٠ذ  ٔٛاي عٍطاْ ِٛافٟ فشغٍٝ

 "نموذجا"ػٍٝ ِؽّٛد هٗ  
2/3/1994َ 

 ا.د/ هٗ ٚادٞ

3. 3 
 آ٠اخ اٌفرػ فٝ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  ١ٕغٝ ػثذ هللاسمٛاْ ِ

 ((داللية تاريخية دراسة))
3/4/1995 َ 

 ا,د/ سِناْ ػثذ اٌرٛاب

4. 4 
 ِؽشٚط ِؽّذ إتشا١ُ٘

 31/7/1996َ ٌٙعشٞا إٌمذ اٌٍغٛٞ ػٕذ اٌؼشب فٟ اٌمشْ اٌشاتغ
 ا.د/ سِناْ ػثذ اٌرٛاب ـ

 ا.د/ ع١ذ ؼٕفٟ 

5. 5 
 ش اٌعاٍٟ٘ ا١ًٌٍ فٟ اٌؾؼ سِناْ أؼّذ ػثذ إٌثٟ

 ((دراسة نصية))
7/9/1996َ 

 ا.د/ ع١ذ ؼٕفٟ

 ا.د/ ع١ذ ؼٕفٟ 30/10/1996َ اٌمشْ اٌصأٟ اٌٙعشٞ ٟاٌؼشتٟ فػٕافش اٌؽذاشح فٟ اٌؾؼش  فالغ واًِ عاٌُ ِؽّذ 6 .6

7. 7 

 وراب اٌٍفع اٌّغرغشب فٝ ؽشغ غش٠ة خاٌذ إعّاػ١ً ؼغاْ سامٟ

 ٘ـ ذؽم١ك 630ٝ اٌّرٛفٝ ؼاٌّٙزب ٌٍمٍ

 ((المعجم الدالليدراسة في  ))

22/2/1997َ 

 ا.د/ سِناْ ػثذ اٌرٛاب 

 فالغ ؼغ١ٕٓ ا.د/

8. 8 
 ػثذ اٌؽ١ّذ ػط١ح ػثذ اٌؽ١ّذ

 22/2/1997َ ((دراسة أسلوبية ))                األخطً  ؽؼش 
 ا.د/ سِناْ ػثذ اٌرٛاب 

 اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ د/ 

9. 9 
 ِؽّذ ِقطفٝ  ع١ٍُ  

 26/3/1997َ ؽٛلٟ اٌؾؼشٞ اٌؽشوح إٌمذ٠ح ؼٛي ِغشغ
 ا.د/ هٗ ٚادٞ

 أ.د/ ؼغٓ ِؽغٓ

10. 1

0 

 ٔث١ٍح ِؽّذ ػٍٝ ِؽّذ
 25/6/1997َ "بشربن أبى حازم "               ت١ٕح اٌمق١ذج ػٕذ 

 ا.د/ سِناْ ػثذ اٌرٛاب 

 ا.د/ فالغ ؼغ١ٕٓ 

11. 1

1 

 األغ١ٕح اٌثذ٠ٚح فٟ اٌف١َٛ  ٚففٝ ػط١ح ؼغٓ خ١ٍفح

 ((دراسة ميدانية))
25/6/1997َ 

 ا.د/ أؼّذ ِشعٝ 

 ا.د/ػ١ٍٗ ؼغ١ٓ

12. 1

2 

 اٌىٕاػ فٟ إٌؽٛ ٚاٌقشف ألتٝ ظٛدج ِثشٚن ِؽّذ ِثشٚن

 ((دراسة وتحقيق ))            اٌغذاد تٓ ؽإ٘ؾاٖ 
25/6/1997َ 

 ا.د/ سِناْ ػثذ اٌرٛاب 

 د/ سظة ػصّاْ

13. 1

3 

 واًِ ِؽّٛد ظّؼٗ ؼعاصٞ
 25/6/1997َ ِٛع١مٝ اٌؾؼش ٌذٜ ظّاػح اٌّٙعش

 ا.د/اٌغ١ذ اٌثؽشاٜٚ 

 ذ أؼّذ اٌثشتشٞد/ِؽّ

14. 1

4 

 أ٠ّٓ إعّاػ١ً ع١ذ تىش
 27/12/1997َ اٌغشد فٟ ِماِاخ تذ٠غ اٌضِاْ اٌّٙضأٝ

 ا.د/ ع١ذ ؼٕفٟ 

 د/ ِؽّذ أؼّذ تشتشٞ

15. 15 
 أؼّذ ػٛك ظ١ٕذٜ سؽٛاْ

 23/3/1998َ اٌرٕاؿ فٟ اٌمقح  اٌمق١شج اٌّؼافشج
 ا.د/ هٗ ٚادٞ 

 د/ ِؽّذ أؼّذ تشتشٞ

 الدراسات العليا  عام مدير            سم                  رئيس الق             المختص                 



 
 

 موضوعات الطالب الحاصلين على الماجستير
 قسم اللغة العربية

 م
 

 الموضــــــــــــــــــوع                   االســـــــــــــــــــــــــم
 تاريخ موافقة 

 مجلس الجامعة
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16. 1

6 

 ا.د/ هٗ ٚادٞ 8/2/2000َ ِٕٙط ؽٛلٟ م١ف فٟ دساعح ذاس٠خ األدب اٌؼشتٟ  أؼالَ ػثذ اٌؽ١ّذ ػثذ اٌعٛاد                    

 ا.د/ع١ذ ؼٕفٟ 

17. 1

7 

 ا.د/ اٌغ١ذ اٌثؽشاٜٚ    29/3/2000َ أعا١ٌة اٌمـ ػٕذ ٌط١فح اٌض٠اخ ِؽّٛد ؼغٓ ِؽّذ ح٘اٌ

 ا.د/ أؼّذ تشتشٞ

18. 1

8 

 ٍٝ ػثذ اٌؼظ١ُؼاذُ ػ

 مدرس مساعد ()               

 ا.د/ ع١ذ ؼٕفٟ  4/5/2000َ ت١ٕح اٌغشد فٟ ؼٟ تٓ ٠مظاْ 

 ا.د/ ِؽّذ أؼّذ تشتشٞ

19. 1

9 

 د٠ٛاْ اٌؾٙاب اٌؽعاصٞ أؼّذ أتٛص٠ذ ِؽّٛد خ١ّظ

 ((دراسة وتحقيق))

 ا.د/ ع١ذ ؼٕفٟ  26/5/2000َ

 عٛلٟذا.د/ إتشا١ُ٘ اٌ

20. 2

0 

 ِفَٙٛ اٌّعاص٠ٓ اٌذساعاخ اٌمشآ١ٔح ٚاٌذساعاخذطٛس  ػؾشٞ ِؽّذ ػٍٝ ِؽّذ

 اٌثالغ١ح ؼرٝ اٌمشْ اٌخاِظ اٌٙعشٞ  

 ا.د/ ػثذ اٌؽى١ُ سامٝ  25/5/2000َ

 ا.د/ ع١ذ ؼٕفٟ

21. 2

1 

 " وُ" االعرفٙا١ِح ٚاٌخثش٠ح فٝ  ػثذ هللا ِؽّذ أؼّذ ٕ٘ذاٜٚ

 اٌمشآْ اٌىش٠ُ ػٕذ إٌؽ١٠ٛٓ ٚاٌّفغش٠ٓ 

 ا.د/ ع١ذ ؼٕفٟ  25/5/2000َ

 سِناْ ػثذ اٌرٛابا.د/  

22. 2

2 

 أؽشف ػط١ح ٘اؽُ ػٛك

 مدرس مساعد ()                

 ذطٛس اٌّقطٍػ إٌمذٞ ِٕز تذا٠ح

 ػقش اٌرذ٠ٚٓ ؼرٝ ٔٙا٠ح اٌمشْ 

 "دراسة تاريخية وصفية "               اٌصاٌس اٌٙعشٞ

 ا.د/ ع١ذ ؼٕفٟ  20/11/2000َ

 ا.د/ ِؽّذ أؼّذ تشتشٞ 

23. 2

3 

 ا.د/ هٗ ٚادٞ  12/12/2000َ اٌؾاسٚٔٝ اء اٌمقح اٌمق١شج ػٕذ ٠ٛعفتٕ ِؽّذ فرؽٟ أؼّذ خ١ٍفح

 د/ ِؽّذ تشتشٞ 

24. 2

4 

 ا.د/ سِناْ ػثذ اٌرٛاب  12/3/2002َ االؽرماق ٚػاللرٗ تاٌرؼش٠ة ٚدٚس٘ا فٟ إٌؽٛ اٌٍغٛٞ  ػثذ إٌافش فاتش ِؽّذ 

 سظة ػصّاْا.د/ 

25. 2

5 

 ؽؼش وؼة تٓ ص١٘ش  أعؼذ ِؽّذ أؼّذ اٌذق

 ((ةدراسة أسلوبي))

 ا.د/ سِناْ ػثذ اٌرٛاب  25/7/2001َ

 ع١ذ ؼٕفٟا.د/ 

26. 2

6 

 اٌغضي فٟ اٌؾؼش اٌّقشٞ ِٓ اٌمشْ اٌصاٌس إتشا١ُ٘ ٔعٛٞ ِؼرقُ أؼّذ

 اٌفاهّٟاٌٙعشٞ إٌٝ ٔٙا٠ح اٌؼقش 

 ؼغ١ٓ ٔقاس أ.د/ 16/11/2002َ

27. 2

7 

 أٌفاظ اٌم١اَ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ  أؼّذ ػثذ اٌغٕٟ عاٌُ

 ((تاريخية دراسة داللية))

 فالغ ؼغا١ٔٓ  أ.د/ 24/12/2002َ

 د./ ع١ذ ؼٕفٟ

28. 2

8 

 ظا٘شج اإلدغاَ فٟ اٌؼشت١ح ت١ٓ ورة إٌؽٛ ِؼط١اخ  فالغ ِؽّذ ِؽّذ ؼغ١ٓ

 ػٍُ األفٛاخ اٌؽذ٠س

 أ.د/ فالغ ؼغا١ٔٓ  1/3/2003َ

 د./ ع١ذ ؼٕفٟ

29. 2

9 

 إتشا١ُ٘ اٌذعٛلٟ د/ 1/3/2003َ اٌرؾث١ٗ ػٕذ أتٓ إٌث١ٗ ٘ذٜ ػثذ إٌّؼُ ذٛف١ك

 ؽّذ تش٠شٞد./ ِ

30. 3

0 

 وراتاخ اٌعاؼع  فٟ اٌّشآج ِاظذج عؼ١ذ ظٛدج

 "دراسة نقدية "  

 د./ ِؽّذ تش٠شٞ 23/12/2003َ

 

31. 3

1 

 ا.د ع١ذ اٌثؽشاٜٚ  14/1/2004َ دٔمً أًِؽؼش  فٟاإل٠ماع         ِؽّذ ػالء ػثذ اٌٙادٜ
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32. 1

6 
 لثأٟٔضاس  فٟ ؽؼشاٌٛهٓ  فٛسج ِؽّٛد ػثذ اٌشؼّٓ اؼّذ

23/11/2004َ 
 إتشا١ُ٘.د / اٌغ١ذ أ

33. 1

7 
 فاتشذٙاِٝ  اؼّذ

 اٌمق١ــــذ اٌغ١اع١ــــح تٕاء

 ((جويـدةشعــــر فــاروق    ))في                  

 

3/10/2004 

 

 ٚأدٞ.د هٗ ا

34. 1

8 
 األغأٟ فٟػٕذ األففٙأٟ  اٌغشد٠ح األعا١ٌة ػثــــذ اٌٍط١ف شا٘ــــ١ُإت ؼّـــذٞ

 اٌثؽشاٚٞ                        ع١ذ.د  ا 27/1/2005َ

 

35. 1

9 
 ِؽّٛد ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللا 

 اٌرشاتو إٌقٟ ػٕذ إٌؽ١٠ٛٓ ٚاٌثالغ١١ٓ ِٓ خالي

 إػشاب عٛسج اٌثمشج ػٕذ اٌضِخؾشٜ ٚاٌؼىثشٞ 
30/3/2005 

 ذ إتشا١ُ٘ ِؽّذ أ.د/ اٌغ١

 أ.د/ ع١ذ ؼٕفٟ ؼغ١ٕٓ 

36. 2

0 
 ؽؼش ِؽّٛد ؼغٓ إعّاػ١ًفٟ اإل٠ماع  ِؽّٛد ػثذ اٌغ١ّغ ؼغٓ

 أ.د ع١ذ اٌثؽشاٜٚ 29/6/2005َ

 أ.د/ ع١ذ ؼٕفٟ

37. 2

1 
 ع١ذ ػٍٟ اٌغ١ذ 

 ٚؼرٝ  1973اٌفرشج ِٓ  فٟظٕٛب اٌقؼ١ذ  ؽؼش

 ((موضوعية وفنية  دراسة))  ٔٙا٠ح اٌمشْ اٌؼؾش٠ٓ

23/5/2000َ 
 اٌثؽشاٚٞاٌغ١ذ  .د/أ

38. 2

2 
 اٌشتو فٟ د٠ٛاْ اٌّفن١ٍاخ ِؽّذ ع١ذ فاٌػ

 ا.د فالغ ؼغ١ٕٓ 27/8/2005َ

 د/ ػثذ اٌؼظ١ُ ػعّٟ

39. 2

3 
 ٚائً ػثذ اٌفراغ أؼّذ 

 ؽؼش ٌث١ذ تٓ أتٟ ست١ؼح       

 ))دراسة أسلوبية((
 أ.د/ اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ ِؽّذ  7/9/2005َ

40. 2

4 

 ِؽّذ ػٍٝ أ١ِٓ ِؽّٛد

 )مدرس مساعد(                    
 أ.د/ اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ ِؽّذ  12/3/2006َ لنا٠ا إٌمذ األدتٟ اٌّؼافش ػٕذ ػثذ هللا اٌغزاِٟ

41. 2

5 
 ٘اؽُ ِؽّٛد ٘اؽُ دس٠ٚؼ

 ػمٛد اٌضتشظذ ػٍٝ ِغٕذ اإلِاَ أؼّذ ٌٍغ١ٛهٟ ,

 ذؽم١ك ٚدساعح ِٓ أٚي اٌّخطٛهح ؼرٝ ٔٙا٠ح 

 سمٟ هللا ػٕٗ  –ِغٕذ ػٍٝ تٓ أتٟ هاٌة  

 ( 125, ؿ  2) ض 

25/9/2006 َ 
 ا.د فالغ ؼغ١ٕٓ

 ع١ذ ؼٕفٟ ؼغ١ٕٓ د/ أ.

42. 2

6 

 ػثذ هللا أؼّذ ػثذ هللا اٌثغ١ٟٛٔ

 

 ذشو١ة اٌعٍّح اٌخثش٠ح فٟ اٌذ٠ٛاْ إٌّغٛب 

 إٌٝ ػٍٝ أتٓ أتٟ هاٌة
22/5/2006َ 

 أ.د / فالغ ؼغ١ٕٓ

 د. / ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللا

43. 2

7 

 ؼغ١ٓ خ١ّظ ِؽّٛد ؽؽاذح 

 )مدرس مساعد (                   

 األِصاي فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ 
 ((دراسة لغوية))

 أ.د / فالغ ؼغ١ٕٓ 2/12/2006َ

 د. / ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللا

 عؼ١ذ ػثذ اٌؽّٓ أؼّذ ػثذ اٌؼاهٟ  .44

 ؽشغ ؽاف١ح اتٓ اٌؽعة تٓ ػشتؾاج األعفشا١٠ٕٟ 

 ٘ـ            943اٌّرٛفٝ 

 ))تحقيق ودراسة((

23/9/2007َ  

 د/ ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللا

45. 2

8 

 اؼّذ ِؽّذ ذّاَ

 )مدرس مساعد(                     
 اٌمشاْ اٌىش٠ُ دساعح تالغ١ح ِٓ  فٟاٌرمذ٠ُ ٚاٌرأخ١ش 

 خـالي ِثـاؼس األػعـــــاص

 ا.د ػثذ اٌؽى١ُ سامٝ َ 14/5/2007

 ِؽّذ ِرٌٛٝد./  

 ص٠ٕة ػثذ اٌؼظ١ُ ػٍٟ غاصٞ  .46
 ٙا األ٠ذٌٛظ١ح فٟ ورابِفا١ُ٘ اٌثالغح اٌؼشت١ح ٚأعغ

 اٌثش٘اْ فٟ ٚظٖٛ اٌث١اْ ألعؽك تٓ ٚ٘ثٗ 

 أ.د / اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ 9/12/2007

 د./ ِؽّـــذ ِذٔــــٟ

 ع١ذ ٔقش ػثذ اٌؽ١ّذ ٔقش   .47
 ٌغح اٌّماي اٌقؽفٟ ػٕذ أ١ٔظ ِٕقٛس

 )) دراسة أسلوبية ((

 أ.د/ فالغ ؼغ١ٕٓ  6/11/2007

 د/ ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللا 
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48. 1

7 
 ِؽّذ سأفد ِؽّٛد فشض 

تٕاء اٌعٍّح اٌخثش٠ح فٟ ؽؼش وؼة تٓ ِاٌه 

 األٔقاسٞ دساعح ٔؽ٠ٛح ؼاعٛت١ح 

 د/ ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللا َ  10/8/2008

 أ.د ِؽّذ فرؽٟ أتٛ ا١ٌض٠ذ 

49. 1

8 
 اشح فٟ أدب إدٚاسد اٌخشاه ذع١ٍاخ ِا تؼذ اٌؽ تغّح اٌغ١ذ ؽؽاذح 

17/6/2008 َ 
 اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ ِؽّذ/أ.د

 ٔمائل ظش٠ش ٚاألخطً ـ دساعح أعٍٛت١ح  ػٍٟ ظالي ػٍٟ ػثذ اٌعٛاد   .50
29/7/2008 َ 

 اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ ِؽّذ/أ.د

 ِؽّٛد ػٛك ِؽّٛد عاٌُ   .51
اٌٍٙعاخ اٌؼشت١ح فٟ اٌؾٛا٘ذ اٌؾؼش٠ح اٌىٕاػ 

 ّٔٛرظاً ـ دساعح ٔؽ٠ٛح 

 أ.د/ فالغ ؼغ١ٕٓ  َ 3/5/2008

 د/ ظٛدج ِثشٚن ِؽّذ 

 ِؽّذ أؼّذ ػثذ اٌفراغ   .52
اٌرأ٠ًٚ إٌؽٛٞ فٟ ورة إػشاب اٌؽذ٠س 

 إٌثٛٞ اٌؾش٠ف ـ دساعح ذؽ١ٍ١ٍح  

 أ.د/ فشغ اٌذ٠ٓ فاٌػ ؼغ١ٕٓ  َ 17/9/2008

 أ.د/ ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللا 

 ِؽّذ ػٍٟ ؼغٓ ؼغٓ   .53
آ٠اخ اٌقفاخ فٟ ذفاع١ش ػٍّاء اٌمشْ اٌصآِ 

 اٌٙعشٞ ـ دساعح ٚفف١ح ذؽ١ٍ١ٍح 

 أ.د/ ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللا  َ 13/1/2009

 أ.د/ ٔث١ً عؼذ اٌؾارٌٟ 

 ساظ١ح ٠ٛعف ػث١ذ اٌؼض٠ض   .54
اٌرشاز اٌؾؼثٟ ٚأششٖ ػٍٝ ِغشغ ٠غشٞ 

 اٌعٕذٞ

 أ.د/ أؼّذ ؽّظ اٌذ٠ٓ اٌؽعاظٟ  َ 13/1/2009
 د/ ِاظذ وّاي ِؽ١ٟ اٌذ٠ٓ 

 ت١ٕح اٌغشد اٌشٚائٟ ػٕذ إدس٠ظ ػٍٝ ٞ أِأٟ ظاتش ػثذ اٌفراغ  ػثذ اٌمٛ  .55
 ِؽّذ أؼّذ تش٠شٞ د/  َ 14/12/2009

 د/ فالغ واًِ عاٌُ

 ٘ثح سٚتٟ ػٛك ػثذ اٌشاصق   .56

) وراب اإلؽاساخ إٌٝ ِا ٚلغ فٟ إٌّٙاض 

ِٓ أعّاء األِاوٓ ٚاٌٍغاخ اٌّؤٌفح ) اتٓ 

 ((دساعح ٚذؽم١ك))اٌّالٓ ( 

14/12/2009 َ 
 / فالغ ؼغ١ٕٓأ.د

 خ١ًٍ ٔقش هللاِؽّذ  د/أ.

 ٔظش٠ح اٌرخ١١ً فٟ إٌمذ اٌؼشتٟ اٌمذ٠ُ  إ٠ٙاب ػثذ اٌفراغ عذ أؼّذ   .57
2/6/2009 َ 

 أ.د/ اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ ِؽّذ

 ػثذ اٌغفاس ػثذ اٌؽ١ٍُ ِثشٚن   .58
أشش اٌغ١شج اٌؾؼث١ح فٟ ذؾى١ً اٌّغشغ 

 اٌّقشٞ اٌّؼافش .

 أ.د/ ع١ذ ؼٕفٟ ؼغ١ٕٓ  َ 28/12/2009

 أ.د/ ِذؼد اٌع١اس 

 اٌؾٕرّشٞ ٚظٙٛدٖ إٌمذ٠ح األػٍُ إتشا١ُ٘ؼّذٞ ٔثٛٞ  ١٘اَ  .59
 اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ ِؽّذ أ.د/  11/7/2010َ

 د./ ِاظذ وّاي ِؽٟ اٌذ٠ٓ

 ٔاظػ ِؼٛك ِؽّذ سظة  .60
 وراب غش٠ة اٌؽذ٠س ألتٟ ػث١ذ اٌماعُ تٓ عالَ

 دساعح ِؼع١ّح ٌٚغ٠ٛح: 

 د/ ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللاأ. 8/12/2010َ

 ظٛدج ِثشٚن ِؽّذد/ 

 ؼٛك ػٍٝ ِؽّذػٍٝ ِ  .61
اٌمنا٠ا إٌؽ٠ٛح فٟ ِغٕذ أتٟ ٘ش٠شج "ِٓ 

 وراب اٌّغٕذ ٌإلِاَ أؼّذ تٓ ؼثً

26/12/2010َ 
 د./ ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللاأ.

 ؽؼش اٌض٘ذ فٟ ػقش ٍِٛن اٌطٛائف ػّشٚ ؽٛلٟ ِٛافٟ فشغٍٟ  .62
 اٌطا٘ش ِىٟ  أ.د/  8/12/2010َ

 د/ ِاظذ وّاي

 ؾؼشٞ فٟ مٛء ٔظش٠ح اٌرٍمِٟغشغ تاوص١ش اٌ ِؼرض عالِح أؼّذ ػثذ هللا  .63
 أ.د/ اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ ِؽّذ  3/8/2010َ

 د/ ٘أٟ إعّاػ١ً

 ػثذ اٌشؼّٓ ِؼٛك ػٍٝ اٌطؽاٚٞ  .64
ف١غ اٌخطاب اٌمشآٟٔ ٚأشش٘ا فٟ اٌذالٌح  اٌغٛس 

 ٚا٠٢اخ اٌّى١ح ّٔٛرظاً 
 د/ ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللاأ. 11/7/2010َ

 أ.د/ ِقطفٝ اٌنثغ

 ١ٌٍٝ االخ١ٍ١ح فٝ مٛء االذعا٘اخ االعٍٛت١ح اٌؽذ٠صح ؽؼش اٌغ١ذ عالِح أؼّذ ؼغٓ ػط١ح  .65
 أ.د/اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ ِؽّذ  28/6/2011

 

 ِؽّذ ؼغاَ ػثذ اٌرٛاب ػثذ اٌّع١ذ  .66
 اٌرٛظ١ٗ إٌؽٜٛ ٌعضَ اٌفؼً اٌّناسع 

 دساعح فٝ ورة إػشاب اٌمشآْ 
 أ.د/ فالغ ؼغ١ٕٓ 7/8/2011

 أ.د/ أؼّذ ػثذ اٌؼض٠ض دساض

 ذٛعؼح اٌعٍّح فٟ د٠ٛاْ أتٟ ذّاَ ػٍٟأ٠ّٓ ػثذ اٌّع١ذ ػصّاْ   .67
 أ.د/ فالغ ؼغ١ٕٓ 25/11/2012َ

 ظٛدج ِثشٚن ِؽّذد/ 
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 ٝ لقـ ِؽّٛد تذٜٚ تٕاء اٌؾخق١ح ف إ٠ّاْ ظالي ػٍٝ ؼغاْ   .68
 أ.د/اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ ِؽّذ  27/1/2013

 أ.د/اٌغ١ذ ِؽّذ اٌثؽشاٜٚ

69. 6

7 
 داللية ((  ةتركيبي )دراسة)بناء اجلملة يف سورة النور   إيمان محمد عصام الدين عبد السميع

 أ.د/ فالغ ؼغ١ٕٓ  29/9/2013

 د/ ظٛدج  ِثشٚن ِؽّذ

70. 6

8 
 شعر الصعاليك البنية السردية في ٔاد٠ح ِؽّذ ػثذ اٌؼظ١ُ

 أ.د/اٌغ١ذ إتشا١ُ٘ ِؽّذ 1/12/2013َ

 د/ ِاظذ وّاي ِؽ١ٟ اٌذ٠ٓ

71. 6

9 
 ِٕٟ إتشا١ُ٘ وش٠ُ

دساعٗ فشف١ٗ  –اٌغث١ٗ فٝ ؽؼش اٌّرٕثٝ 

 دال١ٌٗ

 أ.د/ فالغ ؼغ١ٕٓ  25/11/2013

 د/ اؼّذ ػثذ اٌؼض٠ض دساض0ا

72. 7

0 
 ص٠ٕة ؽٛلٝ ِٛافٝ 

تٕاء اٌعٍّح اٌخثش٠ح فٝ ؽؼش فالغ ػثذ 

 اٌقثٛس 

 أ.د/ فالغ ؼغ١ٕٓ  28/4/2013َ

 د/ اؼّذ ػثذ اٌؼض٠ض دساض0ا

73. 7

1 
 اعّاء ِؽّذ ؼافع ظثش 

اذعا٘اخ اٌرفى١ش إٌمذٜ فٝ وراتاخ ؽىشٜ 

 ػ١اد

 أ.د/ اٌغ١ذ اتشا١ُ٘ 9/12/2014َ

 د/ ٘أٝ اعّاػ١ً

74. 7

2 
 ٔٛسج ع١ذ اتٛ اٌّعذ 

 –اٌؼاٍِح فٝ عٕٓ اٌرشِزٜ  اٌّؼأٟؼشٚف 

 دساعح ٔؽ٠ٛح دال١ٌح

 أ.د/ ِؽّٛد ِثشٚن ِؽّذ 22/11/2015َ

 أ.د/ ِؽشٚط ِؽّذ اتشا١ُ٘ 

75. 7

3 
 اعاِح ع١ذ ػثذ اٌؼظ١ُ ٔاظٝ

آ١ٌاخ اٌؽعاض ػٕذ اٌضظاظٝ " اال٠ناغ فٝ 

 ػًٍ إٌؽٛ أّٔٛرظا " 

 أ.د/ ِؽّذ خ١ًٍ ٔقش هللا 22/11/2015َ

 أ.د/ ِؽشٚط ِؽّذ اتشا١ُ٘

76. 7

4 
 ػ١ذ اؼّذ ػثذ هللا 

١ذ رادج ؽشغ ؽشغ د٠ثاظح اٌّقثاغ ٌؼمٛب تٓ ع

 ٘ـ ذؽم١ك ٚدساعح931اٌثشٚعٛسٜ اٌّرٛفٝ 

 أ.د/ ِؽشٚط ِؽّذ اتشا١ُ٘ 22/11/2015َ

 د/ ِؽّٛد إٌٛتٝ

77. 7

5 
 ع١ّح اٌغ١ذ ؼغ١ٓ ػثذ هللا

اٌفشٚق اٌذال١ٌح ٌٍق١غ اٌقشف١ح ت١ٓ سٚا٠ح ؼفـ 

 ػٓ ػافُ ٚ اٌمشاءاخ اٌؾارج
 د/ سظة ػصّاْ 24/1/2016َ

 د/ ِؽشٚط ِؽّذ إتشا١ُ٘

78. 7

6 
برىسعد محمد ص  

اإلشكاليات التطبيقية لنظرية علم لغة النص القران 

 الكريم نموذجا

م22/3/2012  أ.د/ جودة مبروك محمد 

 د/ رمضان عبد النبى

7

9 

 محمد عبد التواب عبد الحليم إمام 

 
 أحاديث الفتن في ضوء االتجاهات األسلوبية 

 د/ شوقي علي محمد الزهرة  

 د/ محروس محمد إبراهيم 

8

0 
 لى فريد  محمدحسناء ع

عين الفعل الثالثى المعتل والمه فى القراءات القرانية 
 دراسة فى الصوت والبينة والداللة

 أ.د. محمد خليل نصر هللا 31/10/2016
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