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  المؤتمرات والندوات والمحاضرات 

 مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في دورته الثانية والسبعين

انطالقًا من حرص مجمع اللغة العربية األردني على  الماىار ة العاعلىة  ىي  
لمية واألدبية التي تعقد  ي داخل األردن وخارجه،  قد اارك المؤتمرات والندوات الع

األستاذ الىد تور عبىد ال ىريل خليعىة راىيج المجمىع  ىي   مىؤتمر مجمىع اللغىة العربيىة 
بالقاهرة  ي دورته الثانية والسبعين   التي انعقدت  ي المدة مىن العاىرين مىن  ىعر 

ل ، إلى  الخىامج مىن 9226هى الموا ق العارين من آذار )مارج( سنة 1291سنة 
 ل.9226هى الموا ق الثالث من نيسان )أبريل( سنة 1291ربيع األول سنة 

وقىىىىد اىىىىارك األسىىىىتاذ راىىىىيج المجمىىىىع ببحىىىىث عنوانىىىىه   المعنىىىى   ىىىىي المعجىىىىل  
التىىىاريخي للغىىىىة العربيىىىة   . وقىىىىد دارت بحىىىىوث المىىىؤتمر هىىىىذا العىىىال حىىىىول   المعجىىىىل 

 التاريخي للغة العربية  .

مج الىىدورة علىى  مجموعىىة مىىن الجلسىىات العلنيىىة والمغلقىىة ، وقىىد ااىىتمل برنىىا 
  عقد المؤتمر ثالث عارة جلسة علنية عل  النحو اآلتي:

 جلسة ا تتاح المؤتمر. األولى:

محاضىىرة لتسىىتاذ الىىد تور  مىىال باىىر نااىىع راىىيج المجمىىع بعنىىوان   حىىول  الثانيةةة:
 المعجل التاريخي للغة العربية  .

اذ الد تور عبده الراجحي عضو المجمع بعنىوان            : محاضرة لتست الثالثة
 التجربة اإلنجليزية وتحديات العن ر الباري .

: محاضىىرة لتسىىتاذ الىىد تور عبىىد ال ىىريل خليعىىة، راىىيج مجمىىع اللغىىة العربيىىة الرابعةةة
 األردني ، وعضو المجمع بعنوان   المعن   ي المعجل التاريخي للغة العربية  .
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رة لتسىىتاذ علىىي رجىىع المىىدني ، عضىىو المجمىىع مىىن الجماهيريىىة : محاضىىالخامسةةة
 الليبية بعنوان :   العربية منذ ع رها التمهيدي ، المعروف بالجاهلي .

: محاضىىرة لتسىىتاذ الىىد تور  مىىال دسىىوقي عضىىو المجمىىع بعنىىوان :      السادسةةة
رجىىىىىىاة لحريىىىىىىة المجمىىىىىىع والجامعىىىىىىة والجمعيىىىىىىات واسىىىىىىتقاللها عىىىىىىن الىىىىىىدين والسياسىىىىىىة 

 السلطات .و 
: محاضرة لتسىتاذ الىد تور عبىد الىرحمن الحىاح  ىال  راىيج مجمىع اللغىة السابعة 

العربية الجزااري ، وعضو المجمع بعنىوان   المعجىل العلمىي واىروط إنجىازه العلميىة 
 والتقنية  .

: محاضىىرة لتسىىتاذ الىىد تور تمىىال حسىىان عضىىو المجمىىع بعنىىوان :   السىىبع الثامنةةة 
 ال ريل: دراسة لغوية  . المثاني  ي القرآن

: محاضرة لتستاذ الد تور محمد إحسان  ال  النص عضو المجمع مىن التاسعة 
 سورية بعنوان :   أغاليط  ي تاريخنا األدبي  .

: محاضىىرة لتسىىتاذ الىىد تور نيقىىو  دوبرياىىان عضىىو المجمىىع المراسىىل مىىن  العاشةةرة
انيىىة : تقىىديل التقاليىىد والعىىادات رومانيىىا بعنىىوان :   رحالىىة عربىىي إلىى  اإلمىىارات الروم

 الرومانية  ي و ف الرحلة  .
: محاضىرة لتسىتاذ الىد تور نا ىر الىدين األسىد عضىو المجمىع مىن  الحادية عشةرة

 األردن بعنوان   المعجل ال بير للمجمع يغني عن المعجل التاريخي  .

سىل مىن محاضرة لتستاذ الد تور عبىاج ال ىوري عضىو المجمىع المرا الثانية عشرة:
 المغرع بعنوان :   اللغة الم طلحية  ي المعجل العربي التاريخي  .

محاضىىىر لتسىىىتاذ الىىىد تور عبىىىد الهىىىادي التىىىازي عضىىىو المجمىىىع مىىىن :  الثالثةةةة عشةةةرة
 المغرع بعنوان :   المستارق العرنسي لويج ماسينيون وعطاؤه للثقا ة العربية  .
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 البحوث اآلتية :أما الجلسات الباقية فكانت مغلقة ألقيت فيها 

  معجىىىل نىىىادر  ىىىي الطىىىع لر ىىىد تىىىاريل اللغىىىة العربيىىىة   لتسىىىتاذ الىىىد تور 
 يوسف عز الدين عضو المجمع من العراق.

  معجىىل الم ىىطلحات النحويىىة وال ىىر ية   لتسىىتاذ الىىد تور عىىو  بىىن 
 حمد القوزي عضو المجمع المراسل من السعودية.

 ع ىىىره  لتسىىىتاذ   أسىىىاج البالغىىىة للزمخاىىىري اىىىبه معجىىىل تىىىاريخي  ىىىي
 الد تور محمد محمد بناريعة، عضو المجمع من المغرع.

  المعجىىىىل العربىىىىي التىىىىاريخي : قضىىىىاياه وعنا ىىىىره األساسىىىىية   لتسىىىىىتاذ 
 الد تور محمد رااد الحمزاوي عضو المجمع المراسل من تونج.

  المعجل التاريخي للغة العربية   لتستاذ أحمد اعيق الخطيع ، عضىو 
 ين.المجمع من  لسط

  المعجىىىل التىىىاريخي للغىىىة العربيىىىة : ماهيتىىىه ودوا ىىىع ت ىىىنيعه ومتطلباتىىىه  
وبىىذوره التراثيىىة   بحىىىث لتسىىتاذ الىىد تور  ىىىادق عبداللىىه أبىىو سىىىليمان، 

 عضو المجمع المراسل من  لسطين.

  بىىذور العولمىىة وأثرهىىا  ىىي الاىىعر العربىىي  لتسىىتاذ الىىد تور يوسىىف عىىز 
 الدين، عضو المجمع من العراق.

 سالت الايل المهدي البوعبدلي   لتسىتاذ الىد تور أبىو القاسىل سىعد  مرا
 الله، عضو المجمع المراسل من الجزاار.

  مالحظات عامة حول م ادر دراسة اللغة العربية )الع ح ( القديمة 
والمتوسىىىىطة   لتسىىىىتاذ الىىىىد تور رايىىىىف جىىىىورح خىىىىوري، عضىىىىو المجمىىىىع 

 المراسل من ألمانيا.
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 تىىىاريخي   لتسىىىتاذ الىىىد تور علىىىي القاسىىىىمي ،   الاىىىواهد  ىىىي المعجىىىل ال
 عضو المجمع المراسل من العراق.

   الق ىىىيدة الذهبيىىىة  بىىىن راىىىيد ودورهىىىا  ىىىي ترسىىىيل م ىىىطلحات الحىىىج 
 لتستاذ الد تور عبد الهادي التازي، عضو المجمع من المغرع.

  إضىىا ة إلىى  الجلسىىة الختاميىىة التىىي خ  ىىت لعىىر  أعمىىال المىىؤتمر
 وتو ياته.

 للمؤتمر البحوث اآلتية:  ما قدمت

  المعجىىىىل التىىىىاريخي ومتطلبىىىىات المثقىىىىف المعا ىىىىر   لتسىىىىتاذ الىىىىد تور  
 محمود  همي حجازي عضو المجمع.

  المعجىىل التىىاريخي للغىىة العربيىىة  ىىي ضىىوة متغيىىرات األلعيىىة   لتسىىتاذ  
الد تور عبد العزيز بن عثمىان التىويجري، عضىو المجمىع المراسىل مىن 

 السعودية.

 غات الترك: أول معجل للتر ية العربية قبل ألف سىنة  لتسىتاذ   ديوان ل
 الد تور لي قوانغبين عضو المجمع المراسل من ال ين.

 مىىا نظىىر المىىؤتمر  ىىي الجلسىىات المغلقىىة  ىىي م ىىطلحات المىىواد المختلعىىة 
 وهي :

العيزياة والنعط والجيولوجيا، وتحديث م طلحات معجل العيزيقا                   
 (A. B   ،وا قت اد، وال يمياة وال يدلة ،)( ، والتاريل ، وألعاظ الحضارة )إعالل

والطع، والهندسة، والرياضيات، واألدع والحاسبات، وعلل ا جتماع 
 واألنثروبولوجيا، واألحياة والزراعة ، والعلسعة اإلسالمية ، والاريعة ) قه(.
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 ونظر المؤتمر أيضًا  ي أعمال اللجان اللغوية وهي: 

، والمعجىل ال بيىر مىواد مىن -أ ول اللغة –أعمال لجنة األلعاظ واألساليع  
 حرف الذال: من أول )حرف الذال إل  نهاية الذال والالل وما يثلثهما(.

و ي ختال المؤتمر قّدل األستاذ  اروق اواة أمين عال مجمع اللغة العربية  
ل، ولىيج المعجىل التىاريخي إ   ي القاهرة تقريره الختامي مؤ دًا أن قضىية اللغىة اليىو 

مىىثاًل مىىن أمثلتهىىا هىىي قضىىية حيىىاة ووجىىود وم ىىير. ولىىن ت ىىون اللغىىة وعىىاة للع ىىر 
وأ ىىحابها متخلعىىون، ولىىن ت ىىون لغىىة المسىىتقبل ب ىىل تحدياتىىه  يوآلىىة إلنتاجنىىا المعر ىى

وطموحاتىىه، وأ ىىحابها من عاىىون علىى  أنعسىىهل يجتىىرون مىىا وراةهىىل و  يناىىغلون بمىىا 
ل أمامهل،  هل ننج  جميعًا متىززرين  ىي أن نضىيف اىراعًا جديىدًا يتعجر  ي  ل يو 

إل  أارعتها، ولونًا جديدًا إل  ألوانها، ونعسًا جديدًا إل  أنعاسها، و ضاًة جديدًا إلى  
  ضاةاتها  ي العلل والمعر ة واإلبداع.

  ما ااتمل التقرير الختامي عل  تو يات المؤتمر: 

  ة عنىىه  ىىي المىىؤتمرات السىىابقة ويهيىىع يؤ ىىد المىىؤتمر التو ىىيات ال ىىادر
بالمسىىىؤولين و ىىىناع القىىىرار أن يعملىىىوا علىىى  تععيلهىىىا واتخىىىاذ الخطىىىوات 

 التي ت عل ا لتزال بها.

  يؤ د المؤتمر نظره إل  المعجل التاريخي للغة العربية باعتباره ماىروعًا
ثقا يًا وقوميًا وحضاريًا، باإلضا ة إلى   ونىه ماىروعًا للغىة عالميىة هىي 

ادسىىىة بىىىين لغىىىات العىىىالل األ ثىىىر تىىىداوً  ، والثامنىىىة عاىىىرة  ىىىي مجىىىال الس
 الترجمة.

  يو ىىىي المىىىؤتمر بتقىىىديل األبحىىىاث والمحاضىىىرات التىىىي ألقيىىىت ونوقاىىىت
عبر جلساته المغلقىة والمعتوحىة إلى  اللجنىة الخا ىة بىالمعجل التىاريخي 
 التابعة  تحاد المجامع اللغوية العربية، لإل ادة منها  ىي  ىل مىا يت ىل
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بالت ىىور العلمىىي واللغىىوي للمعجىىل، وتوضىىي  أهدا ىىه ، ووضىىع منهجىىه، 
 وخطة عمله، والبحث  ي آليات تنعيذه.

  ينااىىد المىىؤتمر الهياىىات والمؤسسىىات المعنيىىة باللغىىة العربيىىة والحري ىىة
علىى  وضىىع معجىىل تىىاريخي لهىىذه اللغىىة،  مىىا ينااىىد القىىادرين مىىن أبنىىاة 

وع العلمىي واللغىوي الضىىخل، هىذه األمىة، العمىل علىى  مىؤازرة هىذا الماىىر 
 بما يتطلبه من إم انيات مادية وتقنية.

  يو ي المؤتمر بأ  يؤدي ا ناغال بالمعجل التاريخي إل  بطة العمل
وتراخيىىه  ىىي المعجىىل ال بيىىر، وأ  ي ىىون ا هتمىىال بأحىىد المعجمىىين علىى  
حساع اآلخر،  ل ل منهما أهميته ودوره ومنهجه ومجا ت العمل  يه. 

مر ينتهىىز هىىذه العر ىىة للمطالبىىة باإلسىىراع  ىىي إ مىىال العمىىل  ىىي والمىىؤت
المعجىىىل ال بيىىىر باعتبىىىاره را ىىىدًا مهمىىىًا يعىىىول عليىىىه  ىىىي إ ىىىدار المعجىىىل 

 التاريخي.

  يؤ د المؤتمر ترحيبه بالمبىادرات التىي يقىول بهىا المجتمىع المىدني ممىثاًل
 ىىي جمعيىىة تعريىىع العلىىول وجمعيتىىي حمىىاة اللغىىة العربيىىة ولسىىان العىىرع 
 ىىي م ىىر ومثيالتهمىىا  ىىي األقطىىار العربيىىة، بهىىدف الحعىىاظ علىى  اللغىىة 
العربيىىىىىىة والت ىىىىىىدي للسىىىىىىلبيات التىىىىىىي تواجههىىىىىىا، وا  اىىىىىىال المخططىىىىىىات 
خراجهىىىا مىىىن السىىىاحة العالميىىىة،  مىىىا  المعاديىىىة، الراميىىىة إلىىى  إضىىىعا ها وا 
يؤ ىىد المىىؤتمر ترحيبىىه بمىىا قامىىت بىىه الجامعىىات الم ىىرية مىىن مبىىادرات 

ملتقيىىات والنىىدوات البحثيىىة، محورهىىا جميعىىًا اللغىىة تمثلىىت  ىىي عىىدد مىىن ال
 العربية وقاضاياها المختلعة  ي هذا الع ر.

  يا ر المؤتمر منظمة ال ىحة العالميىة لمىا جىاة على  لسىان مستاىارها
الىىىد تور هيىىىثل الخيىىىاط عضىىىو المجمىىىع، مىىىن اسىىىتعداد المنظمىىىة لتىىىو ير 

التىاريخي للغىة  اإلم انيات التقنية )الحاسىوبية( الخا ىة بجنجىاز المعجىل
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العربيىىة، وتىىدريع العنا ىىر الباىىرية المطلوبىىة لىىه مىىن بىىين العىىاملين  ىىي 
 إدارة الحواسيع  ي مجامع اللغة العربية وغيرهل.

  يا ر المؤتمر أجهزة اإلعالل  ي م ر، لحر ها عل  متابعىة أعمالىه
جىىراة ال ثيىىر مىىن اللقىىاةات  وناىىر أخبىىاره وعىىر  أبحاثىىه ومحاضىىراته وا 

العلمىىىاة الماىىىىار ين  يىىىه. ويعىىىىرع عىىىن تقىىىىديره لإلذاعىىىىة  والحىىىوارات مىىىىع
ل عامًا للغة العربية ، آماًل أن ي ب  9226الم رية التي جعلت عال 

هذا ا هتمال تقليدًا داامًا ، يامل بقية األجهزة اإلعالمية ، وأن تاىارك 
أجهىىىزة اإلعىىىالل العربيىىىة  ىىىي هىىىذه ال ىىىحوة بالمزيىىىد مىىىن العنايىىىة باللغىىىة 

 حة.العربية الع ي

  يطالىىع المىىؤتمر بجعىىادة عىىر  قراراتىىه  ىىي  ىىياغة الم ىىطل  العلمىىي
وآلياتىه، و ىي تسىىويل األلعىاظ واألسىىاليع المحدثىة، بحيىىث ت ىب  متاحىىة 

 للمجامع اللغوية  ي الوطن العربي.

   يطالع المؤتمر  اًل مىن وزارتىي التعلىيل العىالي والتعلىيل باإلاىراف على
انية واللغىىىة العربيىىىة  ىىىي المىىىدارج تنعيىىىذ البىىىرامج الخا ىىىة بىىىالعلول اإلنسىىى

والجامعىىات األجنبيىىة ،  مىىا يطالىىع بالعمىىل علىى  تطىىوير أسىىاليع تعلىىيل 
عادة النظر  ي مقررات اللغة العربيىة  اللغة العربية  ي التعليل العال ، وا 
مىىن حيىىث المىىدة والمىىادة،  مىىا يو ىىي بضىىبط ال تىىع المقىىررة  ىىي اللغىىة 

عل  النطق ال حي  المعىين على  العربية ضبطًا  اماًل يساعد المتعلل 
العهىىل، والعنايىىة بتجويىىد الخىىط العربىىي وتخ ىىيص وقىىت لىىه بىىين دروج 

 اللغة العربية  ما  ان متبعًا من قبل.

  يو ىىىي المىىىؤتمر المجىىىامع اللغويىىىة العربيىىىة بالعمىىىل علىىى  تقىىىديل الخبىىىرة
 والماورة للهياات والجامعات األجنبية التي تعن  بتعليل اللغة العربية.

 المؤتمر بتحديث موقع المجمع عل  الاىب ة الدوليىة للمعلومىات  يو ي
مىىىداده بىىىالتراث المجمعىىىي واإلنتىىىاح المتجىىىدد، لي ىىىون وجهىىىًا معلوماتيىىىًا  وا 
 اقًا بالمجمع،  مىا يو ىي بىدعل الجهىود التىي تبىذل  ىي مجىال تطويىع 
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الحاسىىىوع للغىىىة العربيىىىة، وبحىىىث الماىىى الت الناتجىىىة عىىىن اسىىىتخدامها، 
ن لىىىه أ بىىىر األثىىىر  ىىىي تىىىذليل ال ىىىعاع عنىىىد إخىىىراح األمىىىر الىىىذي سىىىي و 
 المعجل التاريخي.

 

 النظام األساسي لهيئة " المعجم التاريخي للغة العربية "

اعتمىىد المىىؤتمر ال ىىيغة النهاايىىة لهياىىة   المعجىىل التىىاريخي للغىىة العربيىىة  ،  
 وتنص عل  إنااة هياة لغوية علمية ذات اخ ية اعتباريىة مسىتقلة، تابعىة  تحىاد
المجىىىامع اللغويىىىة العلميىىىة العربيىىىة تسىىىم    هياىىىة المعجىىىل التىىىاريخي للغىىىة العربيىىىة   
ومقرها  ي القاهرة، وهد ها إنجاز معجل تىاريخي أللعىاظ اللغىة العربيىة واسىتعما تها، 
لبيان ما طرأ عل  مبانيها ومعانيها من تغير عبىر الزمىان والم ىان بعىد إجىراة ر ىد 

ميىىىىىة  ىىىىىي الن ىىىىىوص العربيىىىىىة بمختلىىىىىف أنماطهىىىىىا تىىىىىاريخي لظهىىىىىور الوحىىىىىدات المعج
وأجناسها و ي مختلف ع ور العربية وأ قاعها، وتأ يل هىذه الوحىدات، والتىأريل 
لما طرأ عليها من تطور  ي ا ستعمال عل  أن يتل ناىر هىذا المعجىل  ىي   ىالت 

 ا له النهااي عندما يتل إنجازه. أو أجزاة أوً  ، ثل  ي

   القىرآن ال ىريل محاضىرة عنوانهىا  و ىي األر  عقدت جمعية المحا ظىة على
آيىىىىىىىات للمىىىىىىىوقنين   ىىىىىىىي قاعىىىىىىىة النىىىىىىىدوات والمحاضىىىىىىىرات  ىىىىىىىي المجمىىىىىىىع يىىىىىىىول 
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يحىىىرص مجمىىىع اللغىىىة العربيىىىة األردنىىىي علىىى  خدمىىىة اللغىىىة العربيىىىة ودراسىىىة مىىىا 
يجاد الحلول تواجهه من ما الت وتحديات داخلية وخارجية  ي الع  ر الحاضر وا 

الناجعىىىىىة لهىىىىىا، والعمىىىىىل علىىىىى  إحاللهىىىىىا محلهىىىىىا الالاىىىىىق بهىىىىىا  ىىىىىي مختلىىىىىف مجىىىىىا ت 
 استعما تها  ي حياتنا العلمية والعملية.

وقد دأع مجمع اللغة العربية األردني  ي أن يقيل موسمًا ثقا يًا  ل عال لدراسة 
الحاضىر، ويحىرص المجمىع القضايا اللغوية التي تواجهها اللغة العربية  ىي الع ىر 

عل  ناىر أعمىال موسىمه الثقىا ي  ىي  تىاع خىاص، يىوزع على  المؤسسىات العلميىة 
 والتعليمية واإلعالمية.

وقد ااتمل الموسىل الثقىا ي الرابىع والعاىرون لهىذا العىال على  ثىالث محاضىرات 
ل. حتىىىى  الثالثىىىىين مىىىىن أيىىىىار 9226ألقيىىىىت  ىىىىي المىىىىدة مىىىىن التاسىىىىع مىىىىن أيىىىىار سىىىىنة 

 ل، وهي:9226

المحاضىىرة األولىى : ألقاهىىا األسىىتاذ مىىأمون حطّىىاع، مىىدير عىىال دار حوسىىبة  -
الىىىنص العربىىىي وعنوانهىىىا:  تجربىىىة دار حوسىىىبة الىىىنص العربىىىي  ىىىي معالجىىىة 

 النص العربي حاسوبيًا .

المحاضىر الثانيىة: ألقاهىا الىد تور  ىىواز جىرادات مىدير عىال المنىاهج وال تىىع  -
انها: التجربة األردنية  ي تعليل اللغة المدرسية  ي وزارة التربية والتعليل وعنو 

 العربية حاسوبيًا .

المحاضىىىىرة الثالثىىىىة: ألقاهىىىىا األسىىىىتاذ الىىىىد تور عبىىىىد المجيىىىىد ن ىىىىير، عضىىىىو  -
 المجمع وعنوانها: العجوة الرقمية  ي اللغة العربية .
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 رسائل الدكتوراه والماجستير

يىىىة، علىىى  حر ىىىًا مىىىن المجمىىىع علىىى  التعىىىاون مىىىع المؤسسىىىات العلميىىىة واأل اديم
رأسها الجامعة األردنية،   قد تمت  ي قاعىة النىدوات والمحاضىرات  ىي المجمىع 

 مناقاة الرساال اآلتية المقدمة إل  الجامعة األردنية:

 كلية اآلداب: قسم اللغة العربية وآدابها:

  رسىىالة مقدمىىة مىىن الطالىىع نىىزار جبريىىل السىىعودي، وعنوانهىىا  رثىىاة المىىرأة  ىىي
ف عليهىىىىىا الىىىىىد تور  ىىىىىالح محمىىىىىد جىىىىىرار، وجىىىىىرت الاىىىىىعر العباسىىىىىي ، أاىىىىىر 

 ل.92/19/9222المناقاة يول 

  رسالة مقدمة من الطالبىة نىوال عبىد الىرحمن محمىد الاىواب ة، وعنوانهىا  أدع
الىىىرحالت األندلسىىىية والمغربيىىىة حتىىى  نهايىىىة القىىىرن التاسىىىع الهجىىىري ، أاىىىرف 

 ل.9/1/9226عليها الد تور  الح جرار، يول 

  مىن الطالبىة نهلىة أبىو ع ىبة، عنوانهىا  مقامىات ابىن رسالة ماجسىتير مقدمىة
الجىىىىىوزي، دراسىىىىىة تحليليىىىىىة  بجاىىىىىراف الىىىىىد تور عبىىىىىد الجليىىىىىل عبىىىىىد المهىىىىىدي،         

 ل.9/1/9226يول 

   رسالة مقدمة من الطالع محمد علي مقابلىة، عنوانهىا  الد لىة التر يبيىة لىد
محمد حسىن األ وليين  ي ضوة اللسانيات الحديثة ، أارف عليها الد تور 

 ل.2/1/9226عواد، يول 

  رسالة ماجستير مقدمة من الطالع محمد النعيمىات، عنوانهىا  ابىن ال ىير ي
 اتبىىىىًا ، بجاىىىىراف  الىىىىد تور عبىىىىد الجليىىىىل عبىىىىد المهىىىىدي،                يىىىىول 

 ل.2/1/9226
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  رسالة مقدمة من الطالبة ملك محمد حسن إسماعيل، عنوانهىا  األضىداد  ىي
حىىىىىىىىىىدثين . بجاىىىىىىىىىىراف الىىىىىىىىىىد تور إسىىىىىىىىىىماعيل عمىىىىىىىىىىايرة،             آثىىىىىىىىىىار الدارسىىىىىىىىىىين الم

 ل.2/2/9226يول 

  رسىىىالة مقدمىىىة مىىىن الطالىىىع سىىىعيد محمىىىد إسىىىماعيل علىىىي، عنوانهىىىا  القواعىىىد
ال ىىرف  ىىوتية بىىين القىىدماة والمحىىدثين ، بجاىىراف الىىد تور جععىىر عبابنىىة، 

 ل.2/2/9226يول 

 لحربىي، عنوانهىا  رسالة مقدمة من الطالع عبد الرحمن بن عو  بىن نا ىل ا
 نمىىىوذح لتع ىىىي  الخطىىىاع العىىىامي: أهميتىىىه، إم انياتىىىه، معالمىىىه ، بجاىىىراف 

 ل.92/1/9226الد تور إبراهيل خليل، يول 

  رسىىالة مقدمىىة مىىن الطالىىع خالىىد محمىىد الاىىروف، عنوانهىىا  الع ىىر النحىىوي عنىىد
، يول خليل عمايرة: دارسة و عية تحليلية ، بجاراف الد تور محمد حسن عواد

 ل.11/2/9226

  رسىىالة مقدمىىة مىىن الطالىىع خمىىيج بىىن ماجىىد ال ىىباري، عنوانهىىا   ىىن الرثىىاة
عنىىىىىىىىىىىىد اىىىىىىىىىىىىاعرات الجاهليىىىىىىىىىىىىة ، بجاىىىىىىىىىىىىراف الىىىىىىىىىىىىد تور حمىىىىىىىىىىىىدي من ىىىىىىىىىىىىور،                   

 ل.12/2/9226يول 

  رسالة مقدمة من الطالبة سوزان نعىيل أسىعد الحلىو، بجاىراف الىد تور  ىالح
 ل.12/2/9226جرار، يول 

 ن الطالع محمد عايد سعيد العواودة، بجاراف الد تور جععر رسالة مقدمة م
 ل.91/2/9226عبابنة، يول 

                 ،رسىىىىىىىالة مقدمىىىىىىىة مىىىىىىىن الطالبىىىىىىىة غىىىىىىىدير أحمىىىىىىىد ضىىىىىىىيف اللىىىىىىىه بنىىىىىىىي حمىىىىىىىدان
 ل.12/2/9226يول 
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  ل.91/2/9226رسالة مقدمة من الطالع وليسد الار ا، يول 

 ربابعىىىىة، بجاىىىىراف األسىىىىتاذ رسىىىىالة الىىىىد توراة المقدمىىىىة مىىىىن الطالىىىىع هىىىىارون ال
 ل.11/2/9226الد تور نا ر الدين األسد يول 

  ل.92/2/9226رسالة الماجستير المقدمة من الطالع نزار قبيالت، يول 

                       ،رسىىىىىىىىىىىىىالة الىىىىىىىىىىىىىد توراة المقدمىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىن الطالىىىىىىىىىىىىىع عمىىىىىىىىىىىىىاد أبىىىىىىىىىىىىىو رحمىىىىىىىىىىىىىة
 ل.99/2/9226يول 

 كلية الشريعة:
 

 ل.91/19/9222ع ماهر ح وة بتاريل رسالة د توراه مقدمة من الطال 

                    رسىىىىىىىىىىىىالة د تىىىىىىىىىىىىوراه مقدمىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىن الطالىىىىىىىىىىىىع عيسىىىىىىىىىىىى  بر ىىىىىىىىىىىىات الزعبىىىىىىىىىىىىي
 ل.2/1/9226بتاريل 

                    رسىىىىىىىىىالة د تىىىىىىىىىوراه مقدمىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىن الطالىىىىىىىىىع محمىىىىىىىىىد همىىىىىىىىىال عبىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىرحمن
 ل.92/19/9222بتاريل 

       رسىىىىىىىىىىىىىىالة د تىىىىىىىىىىىىىىوراه مقدمىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىن الطالىىىىىىىىىىىىىىع ماجىىىىىىىىىىىىىىد عبىىىىىىىىىىىىىىد الىىىىىىىىىىىىىىرحمن                
 ل.2/1/9226بتاريل 

                    رسىىىىىىىىىىىىىىالة د تىىىىىىىىىىىىىىوراه مقدمىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىن الطالىىىىىىىىىىىىىىع زايىىىىىىىىىىىىىىد الهبىىىىىىىىىىىىىىي العىىىىىىىىىىىىىىازمي
 ل.1/2/9226بتاريل  

                         رسىىىىىىىىىىىىىىىىىىالة د تىىىىىىىىىىىىىىىىىىوراه مقدمىىىىىىىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىىىىىىن الطالىىىىىىىىىىىىىىىىىىع محمىىىىىىىىىىىىىىىىىىود العمىىىىىىىىىىىىىىىىىىري
 ل.12/2/9226بتاريل 
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 ح                   رسىىىىىىىىىىالة د تىىىىىىىىىىوراه مقدمىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىن الطالىىىىىىىىىىع حسىىىىىىىىىىال إبىىىىىىىىىىراهيل أبىىىىىىىىىىو الحىىىىىىىىىىا
 ل.1/2/9226يول 

  ل.2/2/9226رسالة د توراه مقدمة من الطالع همال ذياع عقل يول 

                         رسىىىىىىىىىىىىالة د تىىىىىىىىىىىىوراه مقدمىىىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىىىىن الطالبىىىىىىىىىىىىة سىىىىىىىىىىىىناة جمىىىىىىىىىىىىال الحنيطىىىىىىىىىىىىىي
 ل.2/2/9226يول 

                      رسىىىىىىىىىىالة د تىىىىىىىىىىوراه مقدمىىىىىىىىىىة مىىىىىىىىىىن الطالىىىىىىىىىىع مىىىىىىىىىىأمون مجلىىىىىىىىىىي أبىىىىىىىىىىو جىىىىىىىىىىابر
 ل.2/2/9226يول 

                  رسىىىىىىىىالة د تىىىىىىىىوراه مقدمىىىىىىىىة مىىىىىىىىن الطالىىىىىىىىع عمىىىىىىىىاد عبىىىىىىىىد الحعىىىىىىىىيظ الزيىىىىىىىىادات
 ل.19/2/9226يول  

  ل.11/2/9226رسالة د توراه مقدمة من الطالع مهند استيتي يول 

 

 


