
 بعم هللا الشخمً الشخُم 

  ٜعم اللٕت الّشبُت –١لُت آلاداب  –حامّت البفشة 

 عنىانات حبىث التخرج
 الفباحي  – لىلبت اإلاشخلت الشابّت 

 (0202 – 0202)  للّام الذساس ي
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حن ألا٘الل   مْ أظاجزتهم اإلاؽ٘ش

ىٍل 
َّ
 مخابّت وجيعُٞ : مذسط مادة البدث الخاؿ : أ.م.د. مٝذاد مدمىد الى

 سئِغ الٝعم : أ.م.د. مؽخاٛ ٘الح الٙملي.

 اٛ.واإلاٝشس : م.د. مؽخاٛ ظالم ِبذالشص 



 
 جامعة البصرة   –بكلية اآلداب  – أساتذة قسم اللغة العربية )على المالك(

  0202 – 0202     

 د. ِبذ اإلاىلب حباس أمان 99 د. أهجحرط وّمت ًىظٚ 02 )ِمُذ ال٣لُت( د.ماحذ ِبذالحمُذ ال٢ّبي 2

 الشصاٛ ِبذ ظالم مؽخاٛ. د 02 د. لمحر لٙخت خعحن 02 د.مؽخاٛ ٘الح ِبُذ )سئِغ الٝعم( 0

 ِبذالٝادس ِبذاللىُٚ مفّب.د 02 د.زائش ِبذالضهشة الصم 00 د. لإي خمضة ِباط 9

 مدمذ ابشاهُم الحعحن ِبذ. د 00 د. هجاح مهذي ِلىان  09 د.لُاء ساض ي الثامشي  0

 ِلي خعً ٘شاط. د 09 د. ظالم خذًذ سظً 00 د. أخمذ خُاوي  5

 الشلا ِبذ ِلي لُاء. د 00 بد. سائذ ٘إاد وال 05 د.أخمذ سظً صحً 6

اث ُ٘فل ُ الىهاب 06 د. ُِٝل ِبذ الحعحن 7   خعً هاـش ئًمان.د 05 د. ِ٘ش

 هخِؾ مضهش ولُذ. د 06 د. حاظم ـادٛ ٔالب 07 د. حابش خمحر 8

 ؼشوان مشدان خامذ.د 07 د.خعحن ِلي خعحن 08 د.حىان مدمذ ِبذالجلُل  9

 هللا ٘شج ِبذالحعحن ظّذ.د 08 بذالحعحن ُٔاكد. ِباط ِ 09 هاجح ظالم مىس ى د.  22

 ِبادي ِلي هاٌم.د 09 د.ِاد٥ ِلي ِبىد 92 د. ـالح خاوي خعً  22

 خعً ِِس ى ودًان. م.م 52 د. ئًمان ٔاصي أخمذ  92 د. أصهاس ِلي ًاظحن 20

م ِاٗس. د 52 د. ِاد٥ ِبذ الجباس ِبذ الىهاب 90 د. خالذ وُّم ؼىاوة  29 خ/  مىشود ِبذال٢ٍش  الخاٍس

 الٙلعٙت/ ِثمان ِبذاإلاّىي خلُل.د 50 د. حيهان ِبذالىاخذ ؼٕاحي 99 د. لُث داود ظلمان  20

  59 د. ًاظحن ِزاب هاـش 90 د. مدمذ ِبذ ١اٌم الخٙاجي 25

  50 د. أهٙا٥ هاـش والب  95 د. خلُل خلٚ بؽحر  26

  55 د. ٠ٙاًت ِبذالحمُذ هاـش  96 د. ٜاظم خلٚ مؽاسي  27

  56 د. ِلي ِبذ الشظى٥ سخُم 97 د. مٝذاد مدمىد ِباط 28

  57 م. ؼهُذ ساض ي خعحن 98 د.ِلي مجُذ داود 29
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( 0202__   0202)  – ب٣لُت آلاداب  –ٜعم اللٕت الّشبُت  -ت الشابّاإلاشخلت   – الصباحي لبتِىىاهاث بدىر الخخشج لى
س ي اإلاؽٗش  ِىىان البدث الخاؿ  الباظم الى الخذَس

2 

 أ.د. 

ماحذ ِبذالحمُذ 

 ال٢ّبي 

 الشومي ابً ؼّش في البؽشي  الاخش ـىسة ابتها٥ ِلي ١اٌم 

 اإلاخىبي ِىذ الزاحي الٙخش دِاء مدمذ خشج 

   

2 

 أ.م.د

مؽخاٛ ٘الح 

 ِبُذ

يب وداد خعً/ معائي   لىجُب مدًٙى أهمىرحا خ٣اًاث خاسجىا"" –شخفُت الشاوي  ٍص

   

   

9 
 أ.د.

  لإي خمضة ِباط 

 دساظت في سواًت "ألاحىدت اإلاخ٢عشة" –اإلاشأة في أدب حبران خلُل حبران   ِباط خمضة أبشاس 

 ٜفُذة "أوؽىدة اإلاىش" أهمىرحا –الخفائق ألاظلىبُت في ؼّش العُاب   ـابش اظماُِل أخمذ 

مت" دساظت –ِالم هجُب مدًٙى الٝفص ي  ِاؼىس  ٜاظم أخمذ  ت  "الجٍش  في مجمِى

   

0 

 أ.د.

لُاء ساض ي 

 الثامشي 

 الحىاس في ٜفُذة "اإلاىا٠ب" لجبران خلُل حبران  ِبذؤلاله خلُل أصهاس 

ت اإلااء في ؼّش العُاب ِلي خعحن ئظشاء   سمٍض

" أهمىرحا. –اإلاشأة في ؼّش الجىاهشي  ِبذالجباس ٘الل ئظشاء   ٜفُذة "أم ِٗى

5 
ي أ.د. أخمذ خُاو 

 العّذ

م أخمذ   بشد بً بؽاس ؼّش في الٕض٥  اججاهاث  ِلىان ٠ٍش

ؾ ؼّش  ؼّحر مجُذ أخمذ   والاهذزاس الاصدهاس أظباب ، ؤلاظالمُت الذِىة مىاحهت في َٜش

 ؤلاظالمُت الذِىة ًِ اإلاذاْ٘ زابذ بً خعان  ُ٘اك هضاس أخمذ 

6 

 ُِٝل  أ.د.

ِبذ الحعحن 

 خلٚ

اث - الحمص ي الجً د٤ً ّشؼ الفاخب ِبذ ٘الح أ٘شاح   الٙىُت والعماث اإلاىلِى

 الّخاهُت أبي ِىذ الضهذ ـىسة مدعً ـاخب أ٠شم 

ت مٙهىم  حابش ًىظٚ الضهشاء   وجىىسها اليعٍى

 حذا الٝفحرة الٝفت مدعً خامذ خىحن 



 ( 0202__   0202)  – ت آلادابب٣لُ  –ٜعم اللٕت الّشبُت  -ت الشابّاإلاشخلت   – الصباحي لبتِىىاهاث بدىر الخخشج لى

س ي اإلاؽٗش  ِىىان البدث الخاؿ  اظم الىالب الخذَس

7 
أ.د. حىان مدمذ 

 ِبذالجلُل

 وؼّشه خُاجه ظلمى ابي بً صهحر مدمذ مال٤ أماوي 

 وؼّشه خُاجه الىائي خاجم  ـباح مىش أماوي 

 ١لثىم بً ِمشو  ؼّش في الٙشوظُت ِبذاللىُٚ ِالء ئًالٗ 

   

8 
 .د.أ

  ًاظحن ِلي أصهاس 

 الّشبي الؽّش في اإلاىالْ ٘لعٙت م٢ىٗى ِبذألامحر ئًمان 

 اإلاخىبي ؼّش في اإلاىلْ ِبذاللىُٚ م٣ي ئًمان 

   

   

9 
 د.أ.

 أخمذ سظً صحً

ِبذالجباس ظُّذ آالء   اظم الٙاِل في ؼّش ِلي بً حبلت   

خعحن ِلي آالء   غ الجٙىن" إلاُخائُل وُّمت.الّٙل اإلاماُس في دًىان "هم 

ذ حمّت ماصن  آالء  ظٍى  ـىسة اإلااء في ؼّش الؽٍشٚ الشض ي 

   

22 
 .د.أ

 حبر خمحر حابش

ُٞ آمىت  حباس ج٘ى  حضء "ِم" دساظت بالُٔت.  

م آًاث  مدمذ ِبذال٢ٍش ت الفىسة    الجىاهشي  ؼّش في الاظخّاٍس

ِبذالىبي خعً ِلي آًاث   والخجذًذ الخٝلُذ بحن إلاخىبيا ؼّش في الخخلق خعً  

خالذ ِماد آًاث   الٝذًم الّشبي الىٝذ في الؽّش ِمىد ٜمُت  

22 
 .د.أ

 ؼىاوة وُّم خالذ

دأش سخُم باٜش   دساظت ـىجُت  –خىاباث الشئِغ ال٣اٌمي   

ِبذالشصاٛ خُذس بىحن   الىٝل والاٜخباط في ٠خاب "مٕني اللبِب" .  

داود ظالم بىحن  حن في خشوٗ الّىٚ والجش في ٠خاب "الجنى الذاوي في خشوٗ اإلاّاوي"آساء ا   لىدىٍحن البفٍش

)معائي( ظّذون خالذ لخى   اظتراجُجُت الخّلُم ؤلال٢ترووي في ٜعم اللٕت الّشبُت مادة "الىدى والخىبُٞ" أهمىرحا  



 ( 0202__   0202)  – ب٣لُت آلاداب  –ُت ٜعم اللٕت الّشب -ت الشابّاإلاشخلت   – الصباحي لبتِىىاهاث بدىر الخخشج لى
س ي اإلاؽٗش  ِىىان البدث الخاؿ للىالب اظم الىالب الخذَس

20 
 .د.أ 

 مىس ى ظالم هاجح

 ـىسة الّشب والاظالم في ؼّش مدمذ ئٜبا٥  خمىد ِل٤ ١اٌم بىحن 

افي   ِباط ابشاهُم بُذاء  ت الاحخماُِت في ؼّش الـش  اإلاشأة ومّاهاتها. –الجِز

 ـىسة ألام في سواًت "الىجذ " لخحري ؼلبي. سؼ٤ ِباط جباٟس 

   

29 

 د.أ.

ـالح خعً 

 خاوي 

 الدؽبُه في ؼّش "أدًب ٠ما٥ الذًً".  ِبذالشخمً ُِٝل حاظم 

 الٍىاهش البذٌُّت في "مىاد البُان" لّلي بً خلٚ ال٣اجب  وُّمت ١اٌم حّٙش 

 بذالٝاهش الجشحاوي. مٙهىم ألاظلىب ِىذ ِ  هاـش أخمذ حال٥ 

 دساظت أزش البِئت في جىحُه الؽّش ألامىي "بِئت البفشة والؽام والحجاص".  خالذ ولُذ حىان 

20 
 .د.م.أ 

 بؽحر خلٚ خلُل

 الىاـشي  ُِٝل  أبي للؽاِش " ألاخالم حىهشة"  دًىان في اإلاىفىباث  حىاد ِماد حىاد 

م. الدعبُذ في الٝشآن ال٢  ًاظش  مشحىث  خش   ٍش

 ١ان وأخىاتها في حضء "ِم" .  ِبذالضهشة مهذي خعً 

   

25 
 د.أ.

 لُث داود ظلمان 

 زابذ بً خّعان دًىان في الخصحُذحمُى   حابش ِالوي  خعحن 

لب ِبذ بً والب أبي دًىان في اإلاؽّبهت لفٙتا ِبذاإلاجُذ لُاء الضهشاء 
ّ
 اإلاى

ُتاإلا اإلاشج٢ضاث معائي /خمُذ ؼا٠ش ظلمى   " .اللٕت في سظائل" ٠خابه في البىلُىس ي العُذ البً ّ٘ش

 الٝشوبي ِىذ البٝشة ظىسة جٙعحر في الخلُل أزش معائي/ مدعً مدمذ ٠شاس 

26 

 .د.م.أ

 خلٚ ٜاظم

 مؽاسي 

ىقي الشخمً ِبذ جدُٝٞ اإلاخىبي دًىان مً الاو٥  الجضء في الجش خشوٗ  ظلمان داود خىحن   .البٜر

 الىىس  ظىسة مً آًت زالزحن اِشاب  أخمذ مجُذ ٘إاد خىحن 

ت دساظت - اليعاء ظىسة في واإلاخّذًت الالصمت الاّ٘ا٥ مً ؼىاهذ  خبِب أخمذ خىساء   هدٍى

ش ى مّلٝت مً بِخا اسبّحن ِشابا ِبذ باظم خىساء   ( ِٜغ بً مُمىن )  الِا



 ( 0202__   0202)  – ب٣لُت آلاداب  –ٕت الّشبُت ٜعم الل -ت الشابّاإلاشخلت   – الصباحي لبتِىىاهاث بدىر الخخشج لى
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27 

 أ.م.د.

 مدمذ ِبذ ١اٌم

 ٘لُذ 

 .الّشبُت اللٕت في الىذاء أظلىب مدمذ باظم خىساء 

ت دساظت - الٝفق ظىسة في الخى٠ُذ خعً ِلي خىساء   . هدٍى

 .أخباسه وبّن وؼّشه خُاجه الحمحري  لعُذا توّم حهاد ـٙا 

ت الفىسة معائي -هالت ماحذ مدمذ    ي.اإلاخىب الىُب ابي دًىان في الاظخّاٍس

28 

 .د.م.أ

 لٙخت لمحر

  خعحن

ت –الّٙل اإلاعخمش في اللٕت الّشبُت   خعب بؽحر خُذس   دساظت هٍٍش

حر مدمذ خاَ٘ خُذس  م الّٙل اإلااض ي اإلاعخمش في الٝشآن ال ٔص ت –٢ٍش  دساظت لٍٕى

م والب  مدمذ ِىدة خُذس   ّ٘ل ألامش اإلاعخمش في الٝشآن ال٢ٍش

م الىبي ِبذ الباظي ِبذ دِاء   الّٙل اإلاماُس اإلاعخمش في الٝشآن ال٢ٍش

29 

 أ.م.د.

مٝذاد مدمىد 

 ِباط

 الحذًث الّشبي ألادب في والذاللت اليؽأة بحن الىٝذي اإلافىلح ئؼ٣الُت الضواس ِبذ ِماد دِاء 

 الخىابت في الّفش الجاهلي وّمت خالذ البىحن أم 

ش الخ٢ٙحر ألادبي في ِفش النهمت. معائي –وحذان ِبذؤلامام ِبذ الضهشة    أخمذ ٘اسط الؽذًاٛ وأزشه في جىٍى

 ً٘ اإلاٝالت ألادبُت ِىذ مفىٙى ـادٛ الشا٘عي معائي -مدمذ ظمحر بذًش  

02 

 .د.م.أ

 وّمت أهجحرط

   ًىظٚ

 (اإلاإمىىن ) ظىسة في الجمُى أهىاُ ِثمان حاوي ٘الل سؼا 

ذ سلا   اإلامخدىت ظىسة في الىلب أظالُب  هامل ِس

ذ  م الٝشآن في الىىم آًاث  ِباط خعحن ٔس  (داللُت دساظت) ال٢ٍش

 زابذ بً لحعان(  بٝىم أ٠شم)  ٜفُذة في لممائشا معائي/  خعً ِلي ظاسة 

02 
 أ.م.د.

 بادي  هاٌم ِلي ِ

ُت  م الٝشآن في الجمْ لفُٖ الذاللي اإلاّنى ىىس ج  ِلي ِبذالجباس ٜس  ال٢ٍش

ت اإلاىابٝت  ُِذان سصاٛ سممان   الىىس  ظىسة في الىدٍى

  ال٢هٚ ظىسة في واللضوم الخّذي  مفىٙى مدمىد سها 

م الٝشآن في البذ٥  ِمشان ِبذالحعحن سوان    "البٝشة ظىسة" ال٢ٍش
 
 أهمىرحا



 ( 0202__   0202)  – ب٣لُت آلاداب  –ٜعم اللٕت الّشبُت  -ت الشابّاإلاشخلت   – الصباحي لبتاهاث بدىر الخخشج لىِىى 
س ي اإلاؽٗش  ِىىان البدث الخاؿ للىالب اظم الىالب الخذَس

00 

 .د.م.أ

 ِبذالضهشة زائش

 الصم

 الّلىي  وباوبا ابً ِىذ الؽّشي  الابذاُ مٙهىم  حاظم هاٌم صمً 

  حّٙش بً لٝذامت الؽّش هٝذ ٠خاب في الؽّشي  الٕشك حاظم باظل هشاءص  

ُٞ صهشاء  ت الٝشاءة مىحهاث  خعً ج٘ى   اإلاىاصهت ٠خاب خال٥ مً آلامذي ِىذ الؽٍّش

ُٞ صهشاء   حّٙش بً ٜذامت ِىذ الؽّش حىدة ـٙاث  ـمذ ج٘ى

09 

 

 .د.م.أ

 مهذي هجاح

   ِلىان

ٚ الىبُّت في   ؼ٢حر خعً هجاح   الؽّش الجاهلي.ـو

ٚ الٍّائً في الؽّش الجاهلي  حّٙش سصاٛ صهشاء   ـو

 اإلاٝذمت في الٝفُذة الجاهلُت خمُذ سؼُذ صهشاء 

ٚ الحشب والٝخا٥ في الؽّش الجاهلي دًىاس ١اٌم صهشاء   ـو

00 
 .د.م.أ 

 خعحن ِلي خعحن

م صهشاء   الٙاومُت الصحُٙت في الخ٢شاس ١اٌم ٠ٍش

 (العالم ِليها) شاءالضه ٘اومت العُذة ِىذ الٝشآوي الخىاؿ  ىوغً ماحذ صهشاء 

 الٙاومُت الصحُٙت في الاوؽائُت ألاظالُب ِبذهللا مدمذ صهشاء 

 

05 

 أ.م.د.

 ِلي مجُذ داود

 ً  حمالُت اللىن في همارج مً ؼّش البُاحي مجُذ ـالح الّابذًً ٍص

يب   مً الؽّش الّشبي الحذًث.حمالُاث اإلا٣ان في همارج  ِبذالٕني أخمذ ٍص

يب  ت ؤلاوعاهُت في سواًاث حبران خلُل حبران.  حاظم خاجم ٍص  الجِز

يب   الدؽ٢ُل البفشي في ٜفائذ "ئمشأة مً سمل" لبلِٝغ خالذ  ِلي خعحن ٍص

خي في ؼّش ١اٌم الحجاج "ما ال ٌؽبه ألاؼُاء" اخخُاسا معائي -خعحن سجاد ١اٌم    الخىاؿ الخاٍس

06 
 .د.م.أ 

 سظً خذًذ ظالم 

يب   اللىن في ؼّش "ِلي حّٙش الّالٛ" سا٘ذ ُ٘فل ٍص

يب   الحذر في ٜفق " مدمذ ظهُل أخمذ" "ئجبْ النهش" أهمىرحا  ؼّبان ِامش ٍص

يب   الخ٢شاس في ؼّش "خعب الؽُخ حّٙش" خاجم ٘همي ٍص
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07 

 م.د.أ. 

اث ُ٘فل   ِ٘ش

 ِبذالىهاب  

يب  ت –"ختى"  في دًىان الحماظت   ِبذالباقي ٜاظم ٍص  دساظت هدٍى

يب   ألاظالُب الىلبُت في دًىان الجىاهشي  ِباط مىحر ٍص

 دساظت بالُٔت –أظلىب ألامش والىهي في دًىان الخيعاء  مجُذ ِبذالشصاٛ ظاسة 

   

08 

 .د.م.أ

 ـادٛ حاظم

  ٔالب

 دساظت جدلُلُت بالُٔت –الدؽبُه في هجاء اإلاخىبي   خىىن  ِبذالشظى٥  سحش 

 الفىسة البُاهُت في ؼّش خعان بً زابذ.  ِٝاب ِبىد سحش 

 ؤلاًٝاُ الفىحي في ظىسة الشخمً  لٙخت ِبذالشصاٛ ظاحذ ظشوس 

 الجملت الّٙلُت في دًىان أبي الىُب اإلاخىبي  حابش ِبادي هجم ظلىان 

09 
 م.د.أ.

 سائذ ٘إاد والب 

ت  والب ِالء الذًً ظُٚ   ال٣اٌمي اإلادعً ِبذ ؼّش في الٝىمُت الجِز

 الخىسي بؽاسة ؼّش في الٕض٥  ِِس ى حباس ظخاس ؼٙاء 

 اهمىرحا خىاء مخاوباث البعخاوي بؽشي  ؼّش في اإلاشأة  بذن ِلي انظلم ؼهذ 

 دالالث اللىن في ؼّش ِلي حّٙش الّالٛ  حباس ِذهان ؼهذ 

92 

 .د.م.أ

 ِبذالحعحن ِباط 

 ُٔاك 

 ال٢هٚ ظىسة في الخىاظب  ظلىان ِلي ِاد٥ لخى 

ىسه الٕذس خعحن ِبذالضهشة ِباط   اإلاخىبي ؼّش في ـو

 ئبشاهُم ظىسة في الترا٠ُب داللت خعً موُّ أخمذ 

   

92 

 .د.م 

 ِبذالجباس ِاد٥

 ِبذالىهاب

ت في ؼّش الٙشصدٛ ِباط مُثم ِبذالحعحن   الؽىاهذ الىدٍى

ت في ؼّش هاٟص اإلاالئ٢ت ُِذان ظالم ِبذهللا   الفىسة الؽٍّش

 الخىبُٞ البُاوي في ٔض٥ بهاء الذًً صهحر  لاًٚ ؼا٠ش ِٙشاء 

 اإلاشأة في ؼّش هضاس ٜباوي خحران أخمذ ِال 



 ( 0202__   0202)  – ب٣لُت آلاداب  –ٜعم اللٕت الّشبُت  -ت الشابّاإلاشخلت   – الصباحي لبتِىىاهاث بدىر الخخشج لى
س ي اإلاؽٗش  ِىىان البدث الخاؿ للىالب اظم الىالب الخذَس

90 
 م.د.

 ئًمان ٔاصي أخمذ

م. اإلاعجم بحن "ٗوالخى  الخؽُت" لٍٙتي داللت  دواط حاظم هىس    والٝشآن ال٢ٍش

ادة خشوٗ مّاوي  ؼافي خعحن هىس    ظىسة الخىبت  أّ٘ا٥ في الٍض

 ظىسة ًىظٚ في اإلاماُس ّٙلال اصمىت ِبذالشلا ِاد٥ هىس  

 

99 

 م.د.

 ِاد٥ ِلي ِبىد

 اإلاذاوي ٘شاط ابي ؼّش في الٙشوظُت ظُّذ ماحذ ِلي 

ج د٥ِا ٔٙشان  مٙتن مدمذ ِلي   الشض ي الؽٍشٚ ؼّش في اإلاذًذ  ـباحي/ ؼٍش

م مدمذ ِلُاء   ؼىقي اخمذ مذًذ ِبذال٢ٍش

 الشض ي الؽٍشٚ ؼّش في اإلاذًذ سؼُج ِاد٥ ٔٙشان 

 البُاحي الىهاب ِبذ ؼّش في الخمشد معائي/ حباس دهش ِبذالجباس 

 الشض ي الؽٍشٚ ِىذ الحعحن الامام سزاء معائي/  ؼهاب وه ًاظحن 

 

90 

 م.د.

ًاظحن ِزاب 

 هاـش

 بشد بً بؽاس ٘خش  هاـش حما٥ ٘اجً 

م أظّذ ٘اومت   هىاط ابي ؼّش في بالٕلمان الٕض٥   ِبذال٢ٍش

اك ٘اومت  ت الفىسة  ظلمان ٍس  الحمذاوي ٘شاط ابي ِىذ الؽٍّش

ىسه ودواّ٘ه اهىاِه الٙخش ِبذالخمش وه خمضة   جمام ابي ؼّش في ـو

 

95 

 م.د.

ذالىاخذ حيهان ِب

 ؼٕاحي

 الٝشآهُت الٝفت في دساظت الُٙل ظىسة  ؼبل ِاد٥ ٘اومت 

م الٝشان في الخدذي خعحن ِبذالشخمً ٘اومت   ال٢ٍش

ُت الىخذة  ٔمبان ِبذهللا ٘اومت   ِبغ ظىسة في اإلاىلِى

م الٝشان في ألامش اظلىب  لمذ ِبذالىبي ٘اومت     بالُٔت دساظت ال٢ٍش

96 
 م.د.

 والب أهٙا٥ هاـش 

 لحذًثا اللٕىي  الذسط لىء في الذاللت أهىاُ  ِبذالخي ِبذالفمذ ٘اومت 

ىاث ِلم  مدعً ِلي ٘اومت   واإلاجاالث اإلاٙهىم  الخاؿ ألـا

 اليؽأة والخىىس. –اإلاذاسط اللعاهُت الحذًثت في أوسبا  مهىدس ٘الح ٘اومت 
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97 

 .د.م

 ظالم مؽخاٛ

 ِبذالشصاٛ

 ب٤ ًلُٞ الاظىد سواًت في الشوائي الضمً ظّذون  ٘إاد ٘اومت 

 ٔشاب مىلذ سواًت في الشوائي اإلا٣ان  مىس ى ٜاظم ٘اومت 

 الهىذي سلا العُذ ؼّش في الٝشآوي الخىاؿ  وُّمت ١اوْ ٘اومت 

 والجحران الىخلت سواًت في الشوائُت الشخفُت معائي/  خشبىه خمُذ ٘اومت 

شابُت الىحىه حّذد معائي/ خعحن ِلي  مفىٙى   الىداة ٠خب في للحٗش الِا

98 

 

 م.د.

ِلي ِبذالشظى٥ 

 سخُم 

 الت الخىابْ والضوابْ البً ؼهُذ ألاهذلس ي.الضمً الىدىي في سظ ِبىد ١اٌم ٘اومت 

 حهىد الباخثحن الّشب في دساظت الّشبُت في لىء ِلم اللٕت اإلاٝاسن.  خمُذ خُذس ٠شاس 

 الجملت الّشبُت في ؼّش ابشاهُم بً هشمت. ١اٌم هاٌم ٠ٙاًت 

م    ؤلاحخماعي دساظت في لىء ِلم اللٕت –اخخالٗ اللٕت بحن الجيعحن  ١اٌم ِلي ِبذال٢ٍش

 مٝىلت الىدى الٝشآوي بحن الىٙي وؤلازباث. ِذهان وُّم خعحن / معائي  

99 

 

 م.د.

ؼهُذ ساض ي 

 خعحن 

م الٝشان في الدؽبُه ِبىد ١اٌم حىاد مال٤   بالُٔت جدلُلُت دساظت الاخحر الجضء ال٢ٍش

م الٝشان في الاوؽاء اظلىب  خعً ِبذالحعحن مال٤   (اهمىرحا الثالزىن  الجضء) ال٢ٍش

 اإلالىح ابً ِٜغ ؼّش في الىلب اظلىب  ِبذهللا حىاد مدمذ 

م الٝشان في الاهبُاء دِاء خمىد  ١اٌم حىاد مدمذ   بالُٔت دساظت اهمىرحا الّضم اولي دِاء ال٢ٍش

02 
 م.د.

مفّب ِبذاللىُٚ 

 ِبذالٝادس

" أه -البىل في أدب ٠شة الٝذم    الصم ظالم مدمذ   مىرحا. خ٣اًت "ِامل ٔٗش

ادة   حاظم ظُّذ مدمذ   دساظت مىلىُِت -سظائل حبران خلُل حبران ومي ٍص

 اإلافىلح البالغي ِىذ ِبذالٝاهش الجشحاوي  ٌّٝىب ِاد٥ مدمذ 

 ؤلاًجاص في الٝفق الٝشآوي.  مدمىد أًىب هىسي مدمذ 

02 

 م.د.

ظّذ ِبذالحعحن 

 ٘شج هللا

 ش هاٟص اإلاالئ٢ت.أظلىب الىذاء في ؼّ  ٜاظم هادي مدمذ 

  ٛ ٛ  ِبذالشلا مشصو ذ.  مشصو  الىذاء ودالالجه في دًىان ِٜغ بً اإلالىح و ِٜغ بً رٍس

ت  ابشاهُم خلُل مشوة  ذ بً الىثًر  الٝفت في ؼّش ًٍض

 بيُت الجملت الّشبُت وداللتها دساظت جىبُُٝت في اإلامل٢ت العىداء إلادمذ خمحر  مدمىد مٝذاد مل٤ 
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00 

 م.د.

ِبذاإلاىلب حباس 

 أمان

 الّؽش الٝفائذ في الىىاسخ ِبذالضهشة مدمذ مشوة 

 الٝشان ظىس  بّن في الىق جماظ٤ في وازشه الخ٢شاس  مشاد مىزس مشوة 

م الٝشان مً همارج في والاظخئىاٗ الّىٚ  اظماُِل ًىظٚ مشوة   ال٢ٍش

م  ت مّلٝت الاوؽائُت في ألاظالُب  ظالم خبِب مٍش  الّبذ بً و٘ش

09 

 م.د.

ِبذالحعحن 

 ئبشاهُم مدمذ

م   الىق هدى في دساظت -الخضاعي  دِبل جائُت  صهاد ِبذالشخمً مٍش

م   الىق. هدى في دساظت -ؼذاد  بً ِىترة مّلٝت هذيم خعحن ِلي مٍش

 الؽابي الٝاظم أبي دًىان في ؤلاظمُت الجملت  ِبُذ ِلي مفىٙى 

 الىق. هدى في دساظت -للىٕشائي  العجم المُت  حاظب ِذهان مشوة 

00 

 

 .د.م

 هاـش ئًمان 

  خعً

 الحذاد ابً ؼّش في الجىاط  مدمىد ِامش مىاس 

 الخىُب بً الذًً لعان مٝاماث في الشخفُاث  وغًى  ِلي مىخٍش 

 خٙاحت. ابً ؼّش في وألادبي الذًني الخىاؿ  حمُل ظّذ مإمل 

 الاهذلس ي الخفا٥ ابي ابً سظائل في الذًني اإلاىسور  خامذ وّمت مُثم 

05 

 .د.م

 ِبذالحمُذ ٠ٙاًت

 هاـش

 الؽُعي الؽّش في العُاس ي الخىاب ١اوْ مدعً هادًت 

 الّزسي  الؽّش في الأتراب ٜاظم حىاد هذي 

 بشد بً بؽاس ؼّش في آلاخش ـىسة  ُ٘فل حاظم الهذي هىس  

06 
 م.د.

 ٘شاط خعً ِلي 

 جمام ابي ؼّش في البالُٔت الفىسة  حبر خعً الهذي هىس  

 اإلاّنى داللت في وأزشه العُاٛ ِبذالشلا سخُم الهذي هىس  

لالخأ  خلٚ زامش لُاء الهذي هىس   م الٝشان في ٍو  ال٢ٍش

م الهذي هىس    العُاب ؼّش في الحضن   ِبىد ِبذال٢ٍش

م الٝشان في واهىاِه مٙهىمه العُاٛ إلاُاء ِبذألامحر حابش     ال٢ٍش

م الٝشان في الضمً داللت في العُاٛ ازش ًاظحن خمحر هبه   ال٢ٍش



 ( 0202__   0202)  – ب٣لُت آلاداب  –عم اللٕت الّشبُت ٜ -ت الشابّاإلاشخلت   – الصباحي لبتِىىاهاث بدىر الخخشج لى
س ي اإلاؽٗش  ِىىان البدث الخاؿ للىالب اظم الىالب الخذَس

07 

 

 م.د.

 ولُذ مضهش اهخِؾ 

ٕش بشد ألاهذلغ ابً في ألادبُت الشظائل وخُذ ١اٌم ِالء   أهمىرحا ألـا

ذ خمىد ِلي   دساج ابً ِىذ اإلاذح ٜفُذة الٙني في البىاء  ٍِٙش

مى دًىان  لىُٚ ظامي ِلي  ُت الخىُلي دساظت ألِا  مىلِى

 أهمىرحا خٙاحت ألاهذلغ ابً في الىبُّت ؼّش ُ٘فل ِبذ خعحن 

يب   اإلاّاوي. ِلم لىء في الٙذ٠ُت دساظت الخىبت ِىك /معائي ِبذالشظى٥  ٍص

ذون  ابً -الؽّشي  الخىاب جىحُه في العُاٛ أزش مجبل / معائي ًديى خُذس   أهمىرحا ٍص

08 

 

 م.د.

لُاء ِلي  

 ِبذالشلا 

م الٝشآن في ال٢ٙش دالالث ِبذالضهشة ِبذالشخمً هبت   ال٢ٍش

 الهىذي سلا ؼّش العُذ في الاخالقي والفذٛ الٙني الفذٛ  خمُذ ِذهان هبت 

 العالم ِليها الضهشاء خىبت في الاٜخباط  ِباط ٘الل خعحن هذي 

 العالم للضهشاء ِليها الفٕشي  الخىبت في شخُقالد  مؽاي خعً والء 

09 

 

 .مم.

ودًان ِِس ى 

 خعً 

ت )الترادٗ   لٙخت حمُل ًاظمحن  ذي –الاؼتراٟ  –الٍىاهش اللٍٕى  الخماد( ِىذ الذ٠خىس ١اـذ الٍض

 مٙهىم اللهجاث ِىذ الذ٠خىس ِلي ِبذالىاخذ وافي  خعً مشجط ى ًاظمحن 

 ٘ٝه اللٕت ِىذ الذ٠خىس مدمذ ألاهىا١ي مٙهىم  حباس ِبذؤلامام ًاظحن 

 أمشؤ الِٝغ في الىٝذ الّشبي الحذًث ـالح ِبذهللا ًديى 

52 

 أ.م.د. 

م ِاٗس  ِبذ ال٢ٍش

خ(مىشود   )ٜعم الخاٍس

 ِبذاإلاهُمً بً مدمذ الحمشمي العبتي حشي  ١اٌم سحاء 

 أخباسه وحمْ ؼّشه –ٍض رو الىصاسجحن أبى ِِس ى بً لبىن بً ِبذالّض  دوحي عجُل ظلمان ٘اومت 

م ألاهذلس ي  حاظم مدمذ هىس   امش بً أٜس  خُاجه وأدبه. –أبِى

ُب   ظحرجه وخُاجه ألادبُت. –ابً الفبآ الفٝلي  ِبذهللا ؼىى ٜس

52 

 

 أ.م.د.

ِبذاإلاّىي خلُل 

 )ٜعم الٙلعٙت( ِثمان

اعي  هللا ِبذ خعً سخاب   بُت.دساظت أظلى  –سظالت في لُلت الخىُٙز هاؼم ال٘ش

 الاٜخباط الٝشآوي في ؼّش أخمذ مىش. ١اٌم سجاد صهشاء 

ان . أخمذ ؼهاب آالء   ؤلاخالت في ظىسة الٜٙش

جي ِىاد سجاد   الاظخٙهام في ؼّش أخمذ ؼىقي. ؼٍش



 ( 0202 __  0202)  – ب٣لُت آلاداب  –ٜعم اللٕت الّشبُت  -ت الشابّاإلاشخلت   –الفباحي  ِىىاهاث بدىر الخخشج لىلبت
 ِىىان البدث الخاؿ للىالب اظم الىالب 

50 

 أ.م.د.

خامذ مشدان 

 ؼحروان
ت)ٜعم    (اللٕت ؤلاه٣لحًز

 أخمذ مىش أهمىرحا. –الؽّش العُاس ي  مشجط ى سصاٛ ـادٛ  

 سزاء اإلاشأة في ؼّش اإلاخىبي.  ظىظً ٜاظم ِبذالشلا 

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

   

   

  

   

   

   

   



 

 

 وعنىانات حبىثهم احملاضرون
  في

  الدراسة المسائية –قسم اللغة العربية 

 بكلية اآلداب

  (0202 – 0202للعام الدراسي ) 

 



ً في الذساظت اإلاعائُت  ِىىاهاث بدىر الخخشج  ( 0202__   0202)  – ب٣لُت آلاداب  –بُت ٜعم اللٕت الّش  -ت الشابّاإلاشخلت   – للمدالٍش
 ِىىان البدث الخاؿ للىالب بالذساظت اإلاعائُت – اظم الىالب اظم اإلادالش

2 
 م.د.

 ـٙاء رًاب

ذ بذًىي زجُل ؼشقي   ظُمُائُت الؽ٣ل الٙني ِىذ العُاب "ؼىاؼُل ابىت الجلبي" أهمىرحا ٔس

 ـادٛ والب دؼش الفالخي 
ت في الىٝذ ال دساظت في زالزت همارج ِشبُت "حما٥ الذًً بً  –ّشبي اإلاّاـش الؽٍّش

 الؽُخ و وشاد ال٢بِس ي و ِبذالٝادس الٕضالي.

   

0 

 م.م. 

أخمذ بُان 

 ِبذالعادة

 ِخبت الّىىان في سواًت "ـىث الىبى٥ مً بُّذ" لٙالح سخُم  ١اٌم ِلي خمحر ِبذهللا 

   

   

   

9 

 م.م.

صهشاء ِبذال٣اٌم 

 مذ اإلاٍٙشمد

ذ هبت  ش ٌاهشة معائي/ خلٚ ٍص  اهمىرحا مىش أخمذ اإلاّاـش الّشبي الؽّش في الخذٍو

ل سجاد   اهمىرحا (اإلاىش اوؽىدة) العباب ؼا٠ش بذس اإلاّاـشة الّشبُت الٝفُذة في الشمض معائي/  بخُذ خِض

   

   

0 

 م.م

ِىاوٚ أخمذ 

 سظً

ذ    جش في دًىان الؽاِش " ألا٘ىه ألاودي"مّاوي خشوٗ ال معائي -أخمذ ١اٌم مٍض

ُٞ ٘اخش   م. معائي  –ؼُماء ٘و  بيُت حملت هائب الٙاِل في الجضء الثالزحن مً الٝشآن ال٢ٍش

   

   

5 
 م.م.

 ِلي بذس حّحز 

 خشوٗ الّىٚ في ظىسة البٝشة. معائي -مهذي ماحذ ـبري  

   

   

   



 ( 2222__   2222)  – بكلية آلاداب  –قسم اللغة العربية  -ة الرابعاملرحلة   –في الدراسة املسائية   للمحاضرين عنواهات بحوث التخرج
 عنوان البحث الخاص للطالب بالدراسة املسائية – اسم الطالب اسم املحاضر

6 
 م.م.

 مِعاء خعً ِلي

م الٝشآن في الضائذة الجش خشوٗ معائي -سحش خعحن ظلمان    ال٢ٍش

   

   

7 
 م.م.

 سهحن هاٌم ألاظذي 

 الاخخٙاء بالزاث ِىذ امشئ الِٝغ في مّلٝخه أس١ان خعحن ـ٢بان/ معائي 

ب / معائي  م ماحذ دٍس ت بً الّبذ واإلاخلمغ المبعي ٍس  الزاث اإلاخمشدة ِىذ و٘ش

   

   

8 

 م.م. 

ئخالؿ 

 ِبذالعالم 

ت –لىلبُت في ظىسة آ٥ ِمشان ألاظالُب ؤلاوؽائُت ا حاظم مدمذ ِبذهللا /معائي   دساظت هدٍى

م  نهلت ِبذالعُذ خمُذ /معائي   حضء "ِم" أهمىرحا. –أظلىب الخ٢شاس في الٝشآن ال٢ٍش

   

   

9 
 م.م.

 سباب ٜاظم ١اوػ

 الٙشوظُت في ؼّش ِىترة بً ؼذاد خعام ِضس ِباط 

ُت ِباط ِىدة  ش ى ٜس  ألازش الذًني في ؼّش ألِا

   

   

22 
 م.م.

 والء حباس ظُٙذ

ت داللُت -الجمل في ظىس "ألش"   بخى٥ هاوي م٢ىٗى   دساظت هدٍى

ٚ ٜاظم   ُت. –ألامثا٥ والح٢م للشاصي  ِلي ؼٍش  دساظت مىلِى

   

   

    



 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 


