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 المؤتمرات والندوات والمحاضرات
 الملتقى الثاني لحماية اللغة العربية 

انطالقااااااااص ماااااااغ حااااااارا مدمااااااال اللغاااااااة العربياااااااة ا ردناااااااي  لاااااااى الم اااااااار ة  
دبيااااة التااااي تعقااااد لااااي دا اااا  ا ردغ الفا لااااة لااااي المااااؤتمرات والناااادوات العلميااااة وا 

و ارداااااد  لقاااااد  اااااارر ا داااااتا  الاااااد تور  باااااد ال اااااري   ليفاااااة ر اااااي  المدمااااال لاااااي 
المتلقااااى الثاااااني لحمايااااة اللغااااة العربيااااة الاااا ة نلمتااااد دمعيااااة حمايااااة اللغااااة العربيااااة 

هاااااا  2222 اااااو ا   22-21لاااااي دولاااااة ارماااااارات العربياااااة المتحاااااد  لاااااي الفتااااار  ماااااغ 
 . وقاااااااد  قاااااااد الملتقاااااااى بر اياااااااة  ااااااااح  2002و   اااااااانوغ ا  22-22الموالااااااا  

الداااااامو ال اااااايط الااااااد تور داااااالطاغ بااااااغ محمااااااد القاداااااامي  ضااااااو المدلاااااا  ا  لااااااى 
 لي ارمارات العربية المحتد   حا   ال ارقة وقد تضمنت لعاليات الملتقى:

  نااااادو   لمياااااة حاااااو : معلااااا  اللغاااااة العربياااااة والماااااتعل  ومنااااااه  تعلاااااي  اللغاااااة
 غة العربية وودا لها وطرا قها.العربية وأدالي  تعلي  الل

   حاااااااوار مفتاااااااوم حاااااااو : دهاااااااود مدمااااااال اللغاااااااة العربياااااااة ا ردناااااااي ودهاااااااود
مدمااااال اللغاااااة العربياااااة لاااااي دم ااااا  وأبحاااااا  ال ااااار ة الهندداااااية لتطاااااوير 

 الحادبات بالقاهر .

 التوصيات:
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أداااااافر الملتقااااااى  ااااااغ تو اااااايات حااااااو  المعلاااااا  والمااااااتعل  والمناااااااه  وودااااااا   
 وية العربية.التعلي  ودهود المدامل اللغ

لحااااو  محااااور ل ااااداد معلاااا  اللغااااة العربيااااة د ااااا الملتقااااى للااااى أهميااااة ا لتفااااات 
للااااااى ضاااااارور  ل ااااااداد المعلاااااا  ل ااااااداداص دااااااليماص مااااااغ  ااااااال  دور المعلماااااايغ  ووضاااااال 
باااااارام  ار ااااااداد ولاااااا  متطلبااااااات الواقاااااال العلمااااااي. وت  يااااااد أهميااااااة            قااااااد 

لت هيااااا  الترباااااوة للمعلااااا   وت  ياااااد الااااادورات التدريبياااااة با تمااااااد الت هيااااا  المعرلاااااي وا
أهميااااااة ل ااااااداد المعلماااااايغ ولاااااا  أداااااا  دقيقااااااة  وت  يااااااد أهميااااااة  ااااااوغ المعلاااااا  قاااااادو  
ومثاااااا ص أماااااا  الطاااااال   واا طااااااؤا الااااادورات التدريبياااااة المتوا ااااالة لمعرلاااااة أداااااالي  

 التعلي  الحديثة وطرا قد.

وحاااااو  الماااااتعل  كالطالااااا ه أ اااااد الملتقاااااى أهمياااااة تهي اااااة البي اااااة أماااااا  الطالااااا  
المااااااتعل  للااااااتعل  الاااااا اتي والتعلااااااي  المدااااااتمر  واا دااااااا  المااااااتعل  المهااااااارات اللغويااااااة 
الالزمااااااة وتعوياااااادا الع اااااا  الاااااا هني والمبااااااادر  ربااااااراز  اتااااااد لااااااي الاااااادر . ود ااااااا 
الملتقاااااااى للاااااااى  فااااااا   ثالاااااااة الف اااااااو  لياااااااتم غ الطاااااااال  ماااااااغ الم اااااااار ة لاااااااي 

لماااااايغ الح ااااااة  و اااااا لر تعويااااااد الطااااااال  مماردااااااة القاااااارا   الحاااااار    مااااااا د ااااااا المع
والطاااااال  للاااااى ممارداااااة اللغاااااة العربياااااة لاااااي ال طاااااا  الياااااومي أثناااااا  الااااادوا  ولاااااي 

 دميل المواد.

وحااااااو  مناااااااه  تعلااااااي  اللغااااااة العربيااااااة د ااااااا الملتقااااااى للااااااى ضاااااارور  مالمدااااااة 
المناااااااه  للحادااااااة الفعليااااااة للملتقااااااى  وأغ تهاااااات  المناااااااه  بتنميااااااة الاااااا و  اللغااااااوة  

ا دتق اااااااااا  وا داااااااااتقرا    وت  ياااااااااد الاااااااااتعل  الاااااااااوليفي للغاااااااااة وتضااااااااامينها مبااااااااااد 
 والدعي للى توديل دا ر  ارلما  بثقالة تقنية المعلومات.

وحااااو  ودااااا   تعلااااي  اللغااااة العربيااااة وطرا قهااااا وأداااااليبها حاااا  الملتقااااى  لااااى 
ا تماااااااد ا دااااااالي  والطرا اااااا  التااااااي  لفهااااااا  لمااااااا  اللغااااااة العاااااار  والعماااااا   لااااااى 
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رنداااااااازات العلمياااااااة تطويرهاااااااا ولااااااا  ا حتيااااااااي الااااااا اتي ل ماااااااة  مداااااااتفيديغ ماااااااغ ا
 الحديثة.

 مااااا أ ااااد  لااااى أغ ي ااااوغ التطااااور الاااادا لي للودااااا   والطرا اااا  العربيااااة مبنياااااص 
  لى العقيد  اردالمية والحضار  العربية اردالمية.

ود اااااا للاااااى ا  تناااااا  بال تاااااا  المدرداااااي مااااااد  واا رادااااااص وطبا اااااة وا داااااتفاد  
ت والم ااااااااورات وأهميااااااااة مااااااااغ الودااااااااا   الحديثااااااااة التمثيليااااااااة والفلميااااااااة والتدااااااااديال

تولرهااااااا بدمياااااال الماااااادار   وادااااااتعما  الودااااااا ط التعليميااااااة التااااااي ت اطاااااا  حااااااوا  
الماااااتعل   داااااتثار   قلاااااد وزياااااار  المنا اااااط اللغوياااااة  وتعزياااااز الم تباااااات المدرداااااية  

 واا دار مدالت ون رات تربوية تعنى ب دالي  تعلي   اللغة العربية.

لااااي الااااوطغ العربااااي ودأبهااااا لااااي وحيااااا الملتقااااى دهااااود مدااااامل اللغااااة العربيااااة 
الااااادلاا  اااااغ اللغاااااة العربياااااة ود اااااا للاااااى اداااااتقاللية المداااااامل اللغوياااااة العربياااااة وأغ 
ت ااااااوغ قراراتهااااااا ملزمااااااة  وحاااااا  المؤددااااااات الح وميااااااة وال ا ااااااة وردااااااا  المااااااا  

 لد   دهود المدامل مادياص لتتم غ مغ أدا  ردالتها.

ا لاااااااااي توحياااااااااد ود اااااااااا الملتقاااااااااى المداااااااااامل اللغوياااااااااة العربياااااااااة للاااااااااى اردااااااااارا
الم ااااطلحات   ااااا حاااا   ودااااا   ار ااااال  العربيااااة الم تلفااااة  لااااى ضاااارور  تدااااليط 
ا ضاااااوا   لاااااى قااااارارات المداااااامل اللغوياااااة وتو اااااياتها و رضاااااها  لاااااى المدتمااااال 

 العربي لإلحاطة بها والعم    لى تنفي ها.

   ر ااى ا دااتا  الااد تور  بااد ال ااري   ليفااة ر ااي  مدماال اللغااة العربيااة ا ردنااي
ري  ا داااتا  أحماااد  ااافي  ال طيااا   ضاااو ال ااار  لاااي مدمااال اللغاااة حفااا  ت ااا

العربية ا ردني ومدير دا ر  المعاد  لي م تبة لبناغ  و لر بد و  مغ الد تور 
مغ  2-2دوري مترة  بد المديح مدير م تبة لبناغ  لي الفتر            مغ 

  .2002آ ار  8-6ها  الموال  2222المحر   ا  
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ور  بد ال ري   ليفة  لمة لي الحف  الت ريمي ال ة أقاي  لاي وقد ألقى الد ت
دامعاااة القااادي  يودااا  ناااو ا ليهاااا للاااى دهاااود ا داااتا  محماااد  ااافي  ال طيااا  
العلمية رليعة المدتوى التي أغنى بها العربية لي التعبير  غ العلاو  والتقنياات 

اا الحديثاااة و لااار ماااغ  اااال  م تباااة لبنااااغ التاااي تعاااد مر ااازاص ماااغ مرا اااز ار اااع
العلمي والثقالي  لى امتاداد الاوطغ العرباي  وقاد لا  ال طيا  دومااص  لمااص ماغ 
 لما نااا ا لاا ا  الاا يغ  اادموا اللغااة العربيااة لااي الع اار الحاادي  بدااد وادتهاااد 

 وتفاغ.

 . الدور  المدمعية التادعة والدتوغ لمدمل اللغة العربية لي القاهر 

ع ااريغ مااغ المحاار  للااى ال ااام  مااغ انعقادت هاا ا الاادور  لااي الفتاار  مااغ الحااادة وال 
هاااا الموالااا  الرابااال والع اااريغ ماااغ آ ار للاااى الداااابل ماااغ نيدااااغ 2222 ااافر دااانة 

2002.  
التاتح الاادور  ا دااتا  الاد تور  ااوقي ضااي  ر اي  مدماال اللغااة العربياة لااي القاااهر   
وأ اااار الاااد تور  اااوقي ضاااي  أغ هااا ا الااادور  تنعقاااد مااال ل اااالغ الو ياااات المتحاااد  

الحاااار   لااااى العاااارا  ورأى أ ضااااا  المااااؤتمر أغ يمضااااوا لااااي مااااؤتمره   وبريطانيااااا
لمدااي  أ ضااا د مااغ البلااداغ العربيااة وا دنبيااة للم ااار ة لااي بحوثااد وتقاارر للغااا  
دميل ما اغ مقرراص للمؤتمر مغ رحالت وحفالت  ا ة  مال حا   أربعاة أياا  مناد 

 وض  ما  اغ ليها مغ أ ما  للى أيامد الدالفة.
هااااا ا العاااااا  قاااااد رأى أغ ي اااااوغ موضاااااو د المعااااااد  العربياااااة  وقاااااد  و ااااااغ الماااااؤتمر 

غ  ا  ضاا  بحوثااص متعادد  ليااد  وأدلات منهاا البحاو  التااي لا  يحضار أ ااحابها  واا
مااا أقاارا المدماال لااي هاا ا الاادور  مااغ الم ااطلحات العلميااة واللغويااة داايطبل ويااوزا 

ياد  لماا  ا ماة  لى ال ليات الدامعية العلمية لي م ار وا قطاار العربياة لينلار ل
 العربية ليما ينقلوغ  غ الغر  مغ م طلحات  لمية ولنية.
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وأ ار الد تور ضاي  أناد تا  لاي ها ا الادور  المدمعياة  ما   بيار لاي غاياة ا همياة  
وهو لقامة ندو  لي مدمل اللغة العربية ا ردني بعنواغ "قضايا اللغة العربية لي   ر 

حااد المداامل اللغوياة العلمياة العربياة لاي الماد  ماغ الحودبة والعولمة" وقد د ا لليهاا ات
   وقااد تفضاا  مدماال اللغااة العربيااة 21/12002-26هااا الموالاا  2222رداا   1-22

ا ردناي بضاايالتها ودعاا  الناادو  تحاات ر ايااة  اااح  الداللااة الها اامية الملاار  بداللااد 
بااغ الثاااني بااغ الحداايغ المعلاا  الاا ة نااد   نااد  اااح  الداامو المل ااي ا مياار غااازة 

 محمد   ودارت بحو  الندو  حو  محوريغ هما:

 ا و : اللغة العربية والحودبة.

 الثاني: اللغة العربية والعولمة.

وقاادمت لااي هاا يغ المحااوريغ بحااو  متعاادد   الداات قضاااياهما  و ااارر لااي الناادو  
  لما  وباحثوغ مغ م تل  البلداغ العربية  ل انت لقا  ل رياص قومياص  ليماص.

 مؤتمرتوصيات ال

د ااا مااؤتمر مدماال اللغااة العربيااة بالقاااهر  لااي دورتااد التادااعة والدااتيغ ا مااة العربيااة 
ب ااا  طوا فهاااا وطبقاتهاااا للاااى حفاااز الهمااا  وح اااد  ااا  القاااوى المادياااة والمعنوياااة لاااي 
موادهااة الغاازو ال ااهيوني الوح ااي  لااى ال ااع  الفلدااطيني  ود ااو  العااال  العربااي 

الغا ا   لااى بلااد الر اايد  والعماا   لااى معاونااة ب دارا للوقااو  يااداص واحااد  ضااد الغاازو 
ال ع  العراقي ال قي  ب   ما نمل د ماغ أدابا  معنوياة ومادياة لن ار  المللاوميغ 
و د  دواغ اللالميغ  ود و  المدامل العربية للى  انل معااد  حديثاة تدمال بايغ 

ته  القدي  والحدي  ربطاص للحاضر بالماضي وتلبية لحادة النا   لى ا اتال  ثقالاا
وأ ماااره  والبااد  لااوراص لااي الت طاايط ل اانل المعداا  التاااري ي للغااة العربيااة  والتف ياار 

 - رباااااي -لندليااااازة -لاااااي وضااااال معدااااا  ثناااااا ي اللغاااااة                    ك رباااااي
لرنداايه معاونااة للمتااردميغ والمثقفاايغ  الااة  وتفعياا  دور اتحاااد المدااامل بحياا    
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ا يدارة  لياد العما  ابغ با    باد ماغ يقت ر  لى مدرد ا دتما ات اردارية  م
ن ااط لغاوة وثقااالي متبااد  باايغ المداامل العربياة  الااة  وضارور  ضاابط  تا  اللغااة 
ضابطاص  اامالص لاي مراحا  التعلاي  الم تلفاة   مااا نو اي بضابط ماا ي ا   ماغ ألفااال 
وم اااطلحات لاااي  تااا  الماااواد ا  ااارى  وت  ااايا وقااات لتااادري   الطاااال   لاااى 

وياااد ال اااط  ووقااات للقااارا   الدهرياااة كالمطالعاااةه ل  هاااي العامااا  الردااا  ارمال اااي وتد
ا دادااي لااي ا تدااا  اللغااة وتدوياادها و ااقلها  وا تماااد تقاادي  قوا ااد اللغااة  لااى 
الن ااوا الحيااة المنادااابة   مااار الداردااايغ  ود ااو  دمياال المداااؤوليغ  ااغ تقااادي  

بااا لتزا  باللداااغ مااواد اللغااة العربيااة لااي التعلااي  العااا  والتعلااي  العااالي بودااد  اااا 
  با غ 2186العربي الف يح  والت  يد  لى قرار المدمل الدااب  ال اادر لاي ماايو 

ه 1826222220تبقااى ا رقااا  الحدااابية المداات دمة حالي اااص لااي  ااورتها ا  اايلة ك
التي ادتقرت  ليها مغ قروغ  ديد   و لر لي م تل  مناحي ا دت دا  ل تابة أو 

ب اااور  منفااارد  أ  ضااامغ  لمة ربياااة أ  ضااامغ  ااايغة  ردااا  الااارق  داااوا  أتاااى  لااار
حدابية و لر بالندبة لل تابة اليدوية وابلية والملهر  للي ترونيِّاص ود و  دو  المغر  
لاااى  العرباااي للاااى تعريااا  أرقامهاااا. وت  ياااد الاااد و  للاااى وداااا   ار اااال  المنطوقاااة واا

موقعهااا  ال ااحالة بودااد  اااا للدااير  لااى نهاا  لغااوة  ربااي داالي   ااحيح  ل  لغ
دميعاااص يمثاا  قاادو  لااي داابي  ا تدااا  اللغااة. ود ااو  الااوزارات والهي ااات المعنيااة التااي 
لهااا ات ااا  بالهي ااات ا دنبيااة  ربيااة أو غياار  ربيااة للااى التعاماا  ماال هاا ا الهي ااات 

 باللغة العربية لي ا دا  م حوبة  ند الحادة باللغة ا دنبية المنادبة.

تمرات الداااابقة ماااغ وداااو  ا لتااازا  ب تاباااة ويؤ اااد الماااؤتمر ماااا أو ااات باااد الماااؤ 
الاللتات  لى المحا  التدارية ونحوها باللغة العربية م حوبة  ند الضرور  باللغة 
ا دنبيااااة المناداااابة  وات ااااا  الطاااار  الالزمااااة لتيدااااير ن اااار وتوزياااال دمياااال قاااارارات 

ات للى المؤتمرات اللغوية وتو ياتها للى ال الة  مثقفيغ و امة  وتبليغ ه ا التو ي
لاااى الدامعاااات  لاااى وزارات التعلاااي  وار اااال  والثقالاااة واا رؤداااا  الح وماااات العربياااة واا

 وار ا ات العربية.
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 الموسم الثقافي الحادي والعشرون

 

يحاارا مدماال اللغااة العربيااة ا ردنااي  لااى  دمااة اللغااة العربيااة ودرادااة مااا توادهااد 
يداااااد الحلااااو  مااااغ م اااا الت وتحااااديات دا ليااااة و ارديااااة لااااي الع اااار الحاضاااا ر واا

النادعاااااة لهاااااا  والعمااااا   لاااااى لحاللهاااااا محلهاااااا الال ااااا  بهاااااا لاااااي م تلااااا  مداااااا ت 
 ادتعما تها لي حياتنا العلمية والعملية.

وقاد دأ  مدماال اللغااة العربيااة ا ردناي لااي لقامااة موداا  ثقاالي  اا   ااا  لدرادااة 
الموداا   القضاايا اللغوياة التاي توادههاا اللغاة العربيااة لاي الع ار الحاضار  ودايدور

  حو  موضاو يغ ر يداييغ  2002المود  الثقالي الحادة والع روغ للمدمل لعا  
أحاادهما يتناااو  التحااديات ال ارديااة التااي توادااد اللغااة العربيااة مااغ حياا  ادااتعمالها 
والعنايااة بهااا وطاار  تدريدااها  واللهدااات المحليااة التااي تزاحمهااا  والتحااديات ال اتيااة 

مالؤها.التي توادد اللغة العربية مغ   حي  نحوها و رلها واا

والموضوا الثاني دايتناو  "اللغاة العربياة لاي ار ا اة والتلفااز والفضاا يات لاي 
 الوطغ العربيغ درادة تحليلية ونقد".
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ويحرا مدمال اللغاة العربياة ا ردناي دا مااص  لاى ن ار أ ماا  مودامد الثقاالي 
مياة وار المياة لاي     ا  لي  تا   اا  يوزا  لاى المؤدداات العلمياة والتعلي

 الوطغ العربي.

ويدااتمر هاا ا الموداا   لغ  ااا  اللااد  مااغ الداااد  مااغ  ااهر أيااار حتااى مدااا  
   بواقااال محاضااار  واحاااد  تقاااا  الداااا ة ال امداااة ماااغ 2002ا و  ماااغ تماااوز دااانة 

 مدا     ثالثا .

 

 وي تم  ه ا المود   لى دبل محاضرات  لى النحو ابتي:

داااتا  الاااد تور محماااد طاااال   أداااتا  التعلاااي  يلقيهاااا ا  المحاضررررأل اىولررر : -
دامعااة  -العااالي بالمعهااد العااالي لإل ااال  وا ت ااا   أدااتا  ب ليااة الحقااو 

الدار البيضا   و نوانها "اللغة العربية لي ار ا اة والتلفااز  -الحدغ الثاني
 والفضا يات لي الممل ة المغربية  درادة تحليلية ونقد".

الاااد تور  لاااي المااار  ماااغ وزار  الطاقاااة والثااارو  يلقيهاااا المحاضررررأل الثا:يررر :  -
مبت ااااااار  اللغاااااااة  -ا ردغ  و نوانهاااااااا "الرماااااااز العرباااااااي العلماااااااي -المعدنياااااااة

 والم طلح والرمز والتطوير والحادو ".

يلقيهااا ا دااتا  الااد تور داود  بدا أدااتا   لاا  اللغااة لااي المحاضرررأل الثالثرر :  -
 لغوية لي ار ال  العربي".ا ردغ  و نوانها:" ا  طا  ال -دامعة ليالدلفيا

 ليااة  -يلقيهااا الااد تور دعفاار  بابنااة  أدااتا   لاا  اللغااة المحاضرررأل الراةعرر : -
الدامعااة ا ردنيااة   نوانهااا:" التحااديات الدا ليااة التااي توادااد اللغااة  -ابدا 

مالؤها".  العربية لي الع ر الحاضر مغ حي  نحوها و رلها واا
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و   و اااة   ضاااو مدمااال اللغاااة يلقيهاااا ا داااتا  لاااار  المحاضررررأل السامسررر : -
العربية بالقاهر   و نوانها:"  اللغة العربياة لاي ار ا اة والتلفااز والفضاا يات 

 لي دمهورية م ر العربية  درادة تحليلية ونقد".

يلقيهااا ا دااتا  الااد تور دااال  المعااوأل  أدااتا  ا د   المحاضرررأل السادسرر : -
لااد و  الدااامعي للدرادااات العربااي ولقااد اللغااة لااي الدامعااة اللبنانيااة ومعهااد ا

لبناغ  و نوانها:" اللغة العربية لي ار ا ة والتلفاز والفضا يات  -اردالمية
 لي لبناغ  درادة تحليلة ونقد".

يلقيها ا دتا  الد تور  لاي أحماد محماد بااب ر  ر اي   المحاضرأل الساةع : -
التحااديات مدماال اللغااة العربيااة بالدااوداغ  و نوانهااا:"  الميااة اللغااة العربيااة و 

التاي توادههااا مااغ حياا  ادااتعمالها والعناياة بهااا  وطاار  تدريدااها واللهدااات 
 المحلية التي تزاحمها".
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 رسائل الدكتوراأل والماجستير
حر اص مغ المدمل  لى التعاوغ والتندي  مل المؤددات العلمياة وا  اديمياة  

رات لي المدمل و لى رأدها الدامعة ا ردنية  لقد تمت لي قا ة الندوات والمحاض
 مناق ة الردا   ابتية المقدمة للى الدامعة ا ردنية:

رداااااااااااااااااااالة د تاااااااااااااااااااورا  بعناااااااااااااااااااواغ "بهاااااااااااااااااااا  طااااااااااااااااااااهر ق  اااااااااااااااااااياص وروا يااااااااااااااااااااص"                              -
 مقدمة مغ الطالبة:  نا محمد  لي مام غ.

وت لفاااات لدناااااة المناق اااااة ماااااغ ا داااااتا  الاااااد تور محماااااود الدااااامر  كالم ااااار ه ر يدااااااص 
ة: ا دتا  الد تور محمد بر ات أباو  لاي والاد تور دامير قطاامي وا داتا  و ضوي

  .8/20/2002الد تور محمد لبراهي  حور  و لر يو  الثالثا  
درادااااة  -ردااااالة د تااااورا  بعنااااواغ "الم ااااتقات الدالااااة  لااااى الفا ليااااة والمفعوليااااة -

  رلية لح ا ية" مقدمة مغ الطال : دي  الديغ طد الفقرا .
ة المناق اة ماغ ا داتا  الاد تور لداما ي   مااير  كالم ار ه ر يدااص وت لفت لدن

و ضااااااااااااااااااااااوية: ا دااااااااااااااااااااااتا  الااااااااااااااااااااااد تور محمااااااااااااااااااااااود حدااااااااااااااااااااااني مغالدااااااااااااااااااااااة                             
وا دااتا  والااد تور محمااد حدااغ  ااواد وا دااتا  الااد تور يحيااى  طيااة  بابنااة  

  .22/22/2002و لر يو  ارثنيغ 
ة ارنداااااااااانية لاااااااااي الرواياااااااااة ا ردنياااااااااة"              رداااااااااالة مادداااااااااتير بعناااااااااواغ "ال   اااااااااي -

 مقدمة مغ الطالبة: لاطمة ز ي محمود  لط .
وت لفاات لدنااة المناق ااة مااغ الااد تور داامير قطااامي كالم اار ه ر يداااص  و ضااوية: 
الااد تور لبااراهي   لياا  والااد تور محمااد  لااي أبااو حمااد  والااد تور لبااراهي  حدااغ 

  .22/22/2002الفيومي   و لر يو  ال مي   
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ردااااالة ماددااااتير بعنااااواغ " ااااعر الرثااااا  لااااي ا ناااادل  لااااي لاااا  بنااااي ا حماااار"     -
 مقدمة مغ الطالبة: لاطمة مفلح مر د العبد ت.

وت لفت لدنة المناق ة مغ الد تور حمدة من ور كالم ر ه ر يداص و ضاوية: 
ا دااتا  الااد تور  ااالم داارار والااد تور    اامة غو ااة  والااد تور  بااد ال ااري  

  .22/22/2002ارة و لر يو  ال مي  الحي
" رداااالة مادداااتير بعناااواغ: "رضاااي الاااديغ ا داااترابا ة ومنهداااد لاااي  ااارم ال الياااة -

 مقدمة مغ الطال : لض   لي  لبراهي  حدغ.

وت لفت لدنة المناق ة مغ ا دتا  الد تور محمد حدغ  اواد كالم ار ه ر يدااص 
نبار والاد تور  باد الحمياد و ضوية: الد تور دعفر  بانباة والاد تور  بداللاد  

  .22/22/2002م طفى الديد  و لر يو  الثالثا  
 رؤية نقدية" -ردالة ماددتير بعنواغ:" درادات لي مقدمات بديل الزماغ الهم اني  -

 مقدمة مغ الطالبة: أحال  حلمي دبرة الطبا ي.
 وت لفاات لدنااة المناق ااة مااغ الااد تور لبااراهي   لياا  كالم اار ه ر يداااص و ضااوية:
ا دااتا  الااد تور  بااد الدلياا   بااد المهاادة والااد تور حماادة من ااور وا دااتا  

  .8/2/2002الد تور يود  حديغ ب ار  و لر يو  ا ربعا  
رداااالة مادداااتير بعناااواغ:" تحليااا  الدملاااة العربياااة لاااي ضاااو  المااانه  ال ااا لي"  -

 مقدمة مغ الطالبة: نوا  ياديغ  بد القادر  تيلي.
غ ا داااتا  الاااد تور نهااااد الموداااى كالم ااار ه ر يدااااص وت لفااات لدناااة المناق اااة مااا

و ضوية: ا دتا  الد تور محماد حداغ  اواد والاد تور  بداللاد  نبار وا داتا  
  .22/2/2002الد تور لوزة حدغ ال اي   و لر يو  ا حد 

ردااااااالة ماددااااااتير بعنااااااواغ:" معااااااال  الحضااااااار  لااااااي ال ااااااعر ا ندلدااااااي/   اااااار               -
 ها".222 -228بني أمية 

 مقدمة مغ الطالبة:لريا   بد الرحمغ دعيد العلمي. 

وت لفت لدناة المناق اة ماغ ا داتا  الاد تور نا ار الاديغ ا داد كالم ار ه ر يدااص 
و ضوية: ا دتا  الد تور  الم درار وا دتا  الد تور محمود الدمر  وا داتا  

 بااد             الااد تور  بااد الدلياا   بااد المهاادة وا دااتا  الااد تور  فياا      
  .22/2/2002الرحمغ محمد  و لر يو  ارثنيغ 
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ردااالة مادداااتير بعنااواغ:" الن ااات الحدااااغ لااي  ااارم غاياااة ارحداااغ  باااي حيااااغ  -
 درادة لي المنه  والحقي ". -ا ندلدي

 مقدمة مغ الطالبة: ملر محمد حدغ لدما ي   واد.
أبااو  لااي كالم اار ه وت لفاات لدنااة المناق ااة مااغ ا دااتا  الااد تور محمااد بر ااات 

ر يداااص و ضااوية: ا دااتا  الااد تور  بااد ال ااري   ليفااة وا دااتا  الااد تور لدااما ي  
  .22/2/2002 ماير  والد تور دلماغ محمد القضا . و لر يو  ا ثنيغ 

درادااة لااي  -ردااالة ماددااتير بعنااواغ: ثالثيااة أحمااد حاار  وثالثيااة ندياا  محفااول -
 الرؤية وال   .

 اهي   لي   حديغ أبو ملوم.مقدمة مغ الطال : لبر 
وت لفاااااااات لدنااااااااة المناق ااااااااة مااااااااغ الااااااااد تور داااااااامير قطااااااااامي كالم اااااااار ه ر يداااااااااص                

و ضوية: الد تور لبراهي   لي  والاد تور محماد القضاا  وا داتا  الاد تور  ا رة 
  .22/2/2002 زيز الماضي. و لر يو  ارثنيغ 

 درادة لي الرؤية وال   . -يرردالة ماددتير بعنواغ: روايات  لي أحمد با ث -
 مقدمة مغ الطال :  بد اللد  مر محمد ال طي .

وت لفاااااااات لدنااااااااة المناق ااااااااة مااااااااغ الااااااااد تور داااااااامير قطااااااااامي كالم اااااااار ه ر يداااااااااص           
و ضوية: ا دتا  الد تور محماد يودا   ااهيغ والاد تور لباراهي   ليا  وا داتا  

  .2/2/2002 الد تور لبراهي  حديغ الفيو  و لر يو  ا ربعا 
 
 


