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  ٢٨٩  

  رسائل الدكتوراه والماجستير

حرصاً من المجمع علـى التَّعـاون والتنـسيق مـع المؤسـسات العلميـة               
واألكاديمية، وعلى رأسها الجامعة األردنية، فقـد ُأجريـت فـي قاعـة النـدوات           

معـة  والمحاضرات في المجمـع مناقـشة الرسـائل اآلتيـة المقدمـة إلـى الجا              
  :األردنية

   قسم اللغة العربية– رسائل الدكتوراه في كلية اآلداب
 

عبـداهللا رزق  " محمـد جـودت   "رزق اهللا     مقدمة من الطالـب    دكتوراهرسالة   •
دراسـة  ) ٢٠٠٥ -١٩٩٠(الروايـة الفلـسطينية المعاصـرة       : "، عنوانها اهللا

 ميسـمير قطـا   الـدكتور    ، وتألّفت لجنة المناقشة مـن     "في الرؤية والتشكيل  
محمـد حـسن عـصفور       األسـتاذ الـدكتور   : رئيساً، وعـضوية  / المشرف

أحمـد  محمـد   الـدكتور   األسـتاذ    و إبـراهيم الـسعافين   الـدكتور   األستاذ  و
ــالي ــوم األ المج ــك ي ــد، وذل ــعبان١٥ ح ــق  ١٤٣٢  ش ـــ، المواف ه

 .م١٧/٧/٢٠١١

ـ    دكتوراهرسالة   • : ، عنوانهـا  عريـب محمـد علـي عيـد        ة مقدمة من الطالب
، وتألّفـت لجنـة المناقـشة       " في ضوء اللّسانيات االجتماعية    الخطاب النبوي "

: رئيـساً، وعـضوية   /  المـشرف  جاسـر أبـو صـفية     الدكتور   األستاذ   من
 والـدكتور   سـمير اسـتيتية   الـدكتور   األستاذ  وعبداهللا عنبر    األستاذ الدكتور 

هـــ، الموافــق ١٤٣٢  شــعبان٢٢ حــد، وذلــك يــوم األجعفــر عبابنــة
 .م٢٤/٧/٢٠١١

: ، عنوانهـا  عائشة إبراهيم حـسن المـالّح      ة مقدمة من الطالب   هدكتورارسالة   •
التأثير في المتلقـي عنـد الجـاحظ فـي ضـوء علـم البرمجـة اللغويـة                  "



  ٢٩٠  

 عبـد الكـريم الحيـاري   الـدكتور   ، وتألّفت لجنـة المناقـشة مـن       "العصبية
إسـماعيل  والـدكتور  زيـاد الزعبـي      الـدكتور : رئيساً، وعضوية / المشرف
ــدكتور عمــايرة ــوم االياســين عــايش وال ــين، وذلــك ي   رمــضان٨ ثن

 .م٨/٨/٢٠١١هـ، الموافق ١٤٣٢

: ، عنوانهـا   عمر محمـود محمـد دعـسان        مقدمة من الطالب   دكتوراهرسالة   •
  األسـتاذ  ، وتألّفـت لجنـة المناقـشة مـن        "يحيى بن سالمة الحصكفي أديباً    "

األسـتاذ  : رئيـساً، وعـضوية   /  المـشرف  عبد الجليل عبد المهـدي    الدكتور  
عـدنان زهيـر     والـدكتور    ياسـين عـايش    الدكتورو صالح جرار دكتور  ال

ــدات ــوم األعبي ــك ي ــاء، وذل ــضان١٠ ربع ــق ١٤٣٢  رم ـــ، المواف ه
 .م١٠/٨/٢٠١١

   قسم اللغة العربية–رسائل الماجستير في كلية اآلداب 

: ، عنوانهـا  أنور محمـود خليـل الـشعر        مقدمة من الطالب   ماجستيررسالة   •
ر الفلـسطيني المعاصـر فـي العقـد األول مـن            توظيف التراث في الـشع    "

الـدكتور    األسـتاذ ، وتألّفـت لجنـة المناقـشة مـن    "القرن الواحد والعشرين  
 األسـتاذ الـدكتور   : رئيـساً، وعـضوية   /  المـشرف  شكري عزيز الماضي  

محمـد   والـدكتور    صـالح جـرار   الـدكتور   األسـتاذ    و إبراهيم الـسعافين  
هــ، الموافـق    ١٤٣٢  رمـضان  ٣ ربعـاء ، وذلك يوم األ   عبيداهللا العزازمة 

 .م٣/٨/٢٠١١

 


