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 المؤتمرات والندوات والمحاضرات

 الموسم الثقافي الواحد والثالثون لمجمع اللغة العربية األردني

 "مؤتمر لغة الخطاب في العصر الحديث: المشكلة والحل"

عقددددمع ا دددددلعربيةدددددعربموسمددددددعريوملدددددوع ثالدددد ععرب قددددد  وعربثر ددددمعثرب   دددددم عبمددددد  ع
مؤؤؤر مغ   ؤؤؤ  ،ع دددوعو  سدددع،ععيدددتعـدددثويع نو ددددوععي دددوععلثرلدددعع  ع3154هدددد 5341

(ع  ددددو ع51-51 ع ددددوعرب دددددميع ا خطؤؤؤؤي  لؤؤؤؤا ا يثؤؤؤؤغ ا ةؤؤؤؤحل   ا م ؤؤؤؤ     ا ةؤؤؤؤ 
ع .3154(عوشوم عرب  لوع35–31 هد،ع5341

دد عع دد عرب ا ددلععيددتعرب شدد و دعرب  عيدددع ددوع دد ع ثادد اعريومدد وعهددنرعربملددثر ع ـو
وددوعوالددمتعبي  دد اععيددتعربيةدددعربموسمددد،عرب شددوثع وعثربوثاتدد وعريوملمدددعثربموسمدددعرب

ع اعشألت عثمع ت عومزمزرععبيتثمدعربقث مدعثربول مدعرب او ممد،عثربم  ععيدتعثعدلع ثر 
عالم الدعبةثمدعوميم مدعثرع دعرب م ب عثريهمرف.

  ثحغت عن ا مر مغ ا   ثليت اآل ل  
عسيةددعربيبد لعربموسدوعموبيدل ع .1  َ عمن معرب ش و ث ع وعهنرعرب نو وعأ عربلتدث

ثعدددل عرالدددوورومامدعثبلمددددعثطث مددددعبويبدددمبعبةدددثععشددد   عبلا  لددد عربوميم دددوع
ثري دددد مم وعثرب قدددد  وعثرالع  ددددوعثرراو دددد عو،عوشدددد و ع مددددععثزروروعربوميددددم ع
عربموسمددددعث اددد  ل عربيةددددعربموسمددددع ربمددد بوعثربووسمددددعثربوميدددم عثرب ق  ددددعثربا  مددد و 

 نالالددد وعرب او دددلعث ور دددزعول مددددعرب دددثرومعربسشدددومدعثرب نالالددد وعرالع  مددددعثع
 رب ملوعرب ق  مدعثربمي مد.

 ـبيحعربيب لع دوع ثوث لد عرب قد  وعس  اددعدبدتعمورالد وعرالوقـد ْمدعث   د  ع .2
م عو ثروِعع وعرب م ممِ ع ععيتعووسلعاتثوعرب ـبيحعثوـو ونمٍدعو وميمدعوم   

 رب مو مدعرب يوي د.
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بددتعمعددثيعربا  مدد وعثرب ادد  لعدبددتعررهو دد  عس بس ددرعربمي ددوعسـددثويعع  دد .3 د،عثر 
وثامتدععل دثعبةددعربيبد لع دوعشدوتعرب اد روعيلدععرببومد عدبدتعوالد ع لتدد  ع

 ووسثعع لا عبإل  ميع  عشوتع ل هجعربس رعربيةثععربق ْ د.

وثامدددععربا  مددد وعريوملمددددعربم  ددددعثربي ـددددعثرب نالالددد وعرب ق  مددددعدبدددتعوزثمدددمع .4
 وع  وس وتدد عربم  دددعس دد عرب وراددلعثرب نب دد وعرب ويــدددع ددوع ثعددث عربمورالدد

عربيال لمدعرب مم دعس  ع وثعت .
ثعلعربيبثبعربمومعدعبالم الدع لا دععلمعثعلعيببعربمورالدعرب ز دع وع .5

ربا  مددددد وعريوملمددددددع يتددددد ع ودددددتعووادددددععرباتدددددثمعرب ومدددددمميعبو قمددددد عريهدددددمرفع
 رب والث د.

رربوددزر  عس بيةدددعرب ـددم دعثربومسمددوعستدد عس بيالدد ِ عثربقيددِ ع ددوع ادد روعربقددث ع يتدد ع .6
عري عثرروادد حعربـدد محعبوثامددععبةدددعربيبدد لعرب م ـددوعبو قمدد عهددثعرب دد     دد  

 ريهمرفعربقث مدعرب واّثي.

وث ممعرباتدثمع دوعرب نالالد وعربوميم مددعثربووسثمدد،عثثالد ْ عرروـد  عثرالعد  ع .7
عددمرمعربسددور جعربت م دددعبددزو ع  سدددعربيةدددع ددوعل ددث ع ب هو دد  عس بيةدددعربموسمددد،عثر 

 ت ا ععثعقمميعبمىع  عربل  .ري ورم،ع وتعمـسحعررهو   عست ع ل

ربدددمعثيعدبددددتعلشدددوع  دددد هم عربمورالددد وعربيةثمدددددعرب م ـدددوي،ع  بالددددم  عثربيبدددد لع .8
ثرب لدد هجعربيالدد لمدعرب ومددمميع لددنع و يدددعربس دد بثومث ،ع ددوعيبددبع لا ددد،عومددمع

 وتمْدعبيويـصع وعهنحعربميث ع وعربمورال وعربميم .

  بس غددددد،عثربيةددددد،عدعدددد ميعربلاددددوع ددددوعربيبددددبعربمورالددددمدع ددددوعرب ددددثرمعرب يوي دددددع .9
ثربل ددث،عثرب دد ،عثربمورالدد وعرالالدد  مدعثربشددوعمد،عثرالعدد  ،عثربالم الدددعثغموهدد  ع
ي عا  م ولدد عس  ادددعدبددتعربوددمطم ع ددوعثعددلعربيبددبعربمورالددمدعث دد عرب  دد هم ع

 رب وبثويعبي لت  عربووسثع.

عس  اددعرب م ـدوعربموسدوعريمسدوعربلقدمععربيبد لع و ددعأ عرب ش و ث عمن مع .11
عرب الدوثم وع يويدفععيدتع ويــددعبقد اروعثولادم ععدمي،ع نو وروععقمعدبت

عثرب ددنرهلعريمسمدددعرب و دددعمثر ددلع لتاددوعلقددمععأمسددوع  ددوعثاددثمععيددتعبيم دد 
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عستدددنرعرب وـددد عربمي دددوعسددد ب لازعربلادددوعدعددد ميععيدددتعثمم ددد عربالددد ْمي،عربلقممدددد
  رب ثعث .

 دددع دد ع ددرعرب عدد ْم وعثثالدد ْ عرالعدد  عرب يوي دددععيددتع ورامدددعرب دد ميعرب قمع .11
ي بتدددد عثوددددمطمقت عبةثمدددد ع،عي ـدددددعشددددومب عرييسدددد وعربددددنععم ددددث ع ور قدددد ععبي دددد ميع

مور عأه مدعوقمم عربسور جعربث  ْقمدعسأاليثلعأمسوع شث .  رالع  مد.عثر 

مددددد عثرب قددددوثاي (عومددددمعع .12 عرالعدددد  ع رب الددد ثعد عثرب ْو من دددمعرب شدددد و ث عأ عثالدددد ْ  
تد ،عدنرعرالدويم وعرالدويمر  عع ثاتد ععثالميدعع  عيدع وعوميدم عربيةددعربموسمددعثو م ي  ِع

ثالدددديم  ع،عثموثاتددددث عدبددددتعا مددددلعرب نالالدددد وعرالع  مدددددعربـدددد  مِدعثربوي  زمددددِدع
ثرب عدد ْمِدعثرالب ووثلمدددعثرالنرعدد ِوعبيمل مدددعس بيةدددعربموسمدددعربالدديم دعثر وور تدد ،ع
ثررووق اعس الوثىعررالويمر عربيةدثععبيمد  يم ع متد ع دوع د ع د عمدنممث عثمس دث ع

 ،عثراو  عمدعثالم المدعثغموه .عع وعلمثروععي مدثممقمثل

معددثيعثالددد ْ عرالعددد  عدبددتعرالالدددت  عرب  عددد ع دددوعررووقدد اعسيةددددعربيبددد لع ددد عع .13
يدد  عربياددثاعدبددتعربومسمددوروعرب س شددويعربالددتيد.عثررهو دد  عسددغ وراع  ددومروعربيةدددع
ربموسمدددعس دد عمالددوامعمث مدد عع دد عيدد  عرب م بادد وعرالع  مدددعالددثراع ددوعع يمدددع

رب ددوصععيددتعوقددمم عربوقدد وموعرب ور قدددعلعأثعربووا دددعربالددوممدعبريسدد و.عثعربومومدد
 بيلشوروعراليس ومدعسيةدععوسمدع ـم د.

عرببسقددددد وع دددددوعرب مددددد  عري دددددوعنروعرراو ددددد عوعربوثرـددددد عس ثرطدددددلعررهو ددددد  ع .14
عرب الد عسد يمراعثلشدوه عبيةد،ع شوطدعـثويعوقمم ععيتعوم  ع وتعرراو  عمد
 .رباليم عربيةثععثررالويمر 

ربم  ععيتعوأالم ع يقدعس رعثو يم علشمبٍدع  عيٍدع  عبةثمم عثراو  عمم عع .15
ثل ال لمم ،ع ويــم ع وعربموسمدعثراللايمزمدعمم يث ععيتعرالوقوراعربيب لع
دوعثرب الد ث ،عثريمسدوعثربالم الدو...عرالدوي صع س  عأش  بع:عرالع  دوعرب ْو

حع د عمووودلععيمدعع د ع  عماوعع وعربم ب عع ث  ععث دوعع ب لد عربموسدو،عثرالدو ل 
لو ْجعث  عوال عب الوقس عربيةد،عثوزثمدمعربمثبددعستدنرعررالدوقوراعييدنعنبد عسمدم ع

 ررعوس وعبيويبمبعررالووروماوعبيوميم عثربووسمدعربيةثمدعرب  ممي.
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عوثويعو لعشأ عربيةدعثول موت ع وعربيب لعرب ق  و،ع  عي  عسلد اعالم الددعع .16
وعريث ع ددددددوعربلالددددددجعرب قدددددد  وعبةثمدددددددعطدددددد مويععيددددددتعامدددددد عربيةدددددددعهددددددوعربملـدددددد

ثرراو  عوعثربالم الوعثربمي وعبمىع  عرب وم  يم عس بيةد،عثربم  ععيدتعوقدمم ع
 ربيةدعسـثويع ّمدع شوطدعوو ا عثطموروعربيةدعرب موث د.

وددأبمفعرب مدد ا عرب ويــدددعسدد ب قث عرب مو مدددعرب يوي دددعيب دد اععرب ددرععيددتع .17
 ربيب لعرب لوعث ـبي  وع.ع

دبتع ورامدعش  يدعبيةدعربيب لعربمعثععرب م ـدوعثو ممدمععممعثعرب ش و ث عع .18
اثرللعربقـثوعثربلقصعربودوعوموومدع،عثربلادوع دوع م مددعواد ثزعنبد ع يدعع ودتع
م ددث عربيبدد لعربددمعثععرب م ـددوعطدد مورععيددتعو قمدد عأهمر ددعع ددوعدـدد  عرب ددومع

 عثرب او لعثري دع،عث وعلشوعربيموعبإللال لمدعا ممت .

وعنثعأه مددددع سمدددويع دددوعمعددد عربيةددددعثوقدددمم ت عبيلددد  عربيبددد لعربالم الدددوعربموسدددع .19
ثنبددددد عسددددد ب وصععيدددددتعرالدددددويمر ت ،عثررعودددددزرزعستددددد ،عثرال ددددد ميع ددددد عربواددددد ولع

عربو وميمدع وعرهو   عري ورمعثرب النثبم عست .
ربووا دعور مع ت ع  عوثر معرب مو دعراللال لمد،عثعيتعثزرويعرب ق  ددعثربا  مد وعع .21

موسمددددعريوملدددوعثربا ممددد وعريوملمددددعنروعربوالددد مدعثربي ـددددعث ا دددلعربيةددددعرب
عثربولالددم  عبثعددلعرالددوورومامدعثبلمدددع و   يدددعبسولدد  جعثبلددوع ربم طدددعربومدد ث  
بمت عب د ع دوعنبد ع د عدغلد ٍاعبيةددعربموسمدد،عثومالدمِوعالدس ع بيووا دع  عربموسمدعثر 

 رال  ميع   عملواععرآليوث ع وع قث عرب مو دعرب ومممي.

امععربس   م عدبمت ،ع وع ثعدث عربيبد لعربقويلدو،عدعمرمعمورال وععي مد،عثوثعع .21
ثأ ددوحعرب سمددوع ددوعو ددلعشددأ عربيةددد،ع وددتعغددموعبةددد عربيبدد لعريثبددتع ددوع دد ع
 ادد روعربقددث عثربم دد ع ددوعربمـددثوعرالالدد  مدعريثبددت،عثوالدد عربالددسم عري  دد ع
 دد عأادد عدعدد ميع اددمعربيةدددعربموسمدددعثعثموتدد عبيقمدد  عسددمثوه عرب مدد   عدنعد عوقددم ع

 علثر ع م يعري دعثعزوت .عربيةدعهث

ع
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 مجمعي في ذمة الله

 األستاذ الدكتور عبدالكريم محمود غرايبة

عسددمرب وم عربم  دددعرب ددنوسعريالددو نعربددم وثوعلمددتع ا ددلعربيةدددعربموسمدددعريوملددوع
،عربمعددثعربم  دد ع ددوع ا ددلعربيةدددعربموسمدددعريوملددو،عربددنععرلوقدد عدبددتع   ددثمعغورمسددد

شدددددس بعع33هدددددد،عرب ثر ددددد ع5341وسمدددددلعرآليدددددوعع33و  ودددددععومددددد بتعـدددددس  عربالدددددسوع
ع .3153

د عربةورمسدددعربددنععمموسددوعشددميعرب ددنويم عريوملمددم ،عثهددثعأث ع دد ع ـدد ععيددتع
 ع ثربمددمعطومدددعرب ةمددوع ددوع    ادددعدوسددم،ع ددوعربودد وميع ددوعربمثبددد،ع ددعحشددت ميعربددم وثور

 دوع  وّد لعربقومددععيدتعمدمععععي د،عث  لوعسمرمدع5234 وعربمشوم ع  ع زمور عبم  ع
ع.ربشميععيوعربييم 

ثس   عع  عثربمحع وعدمرويعربمثبدع قدمعومدمموع مروالدع،عدنعمو عربـدفعرب د لوع
وسددمعث أمسدد عثعايددث ،عأ دد عربـدد ثفع دد عربورسددلعدبددتعرب دد   ع أو تدد ع ددوعدثرب  بددرع ددوع

ع.روسم

معمو ع دد عرب  لثمدددعـدد م ع ددوع موالدددعربالدديب،عثطددووعثربددمح،عربقدد ْ ع قدد  ع   ددثع
سمدد عربةورمسدددعدوالدد بععدبددتعربا  مدددعري مو مدددعسسمددوثوعبمورالدددعرببددل،عب دد ع ددلعأث ع

 .مو ع وعربوشومحعب عم و  عومي عرببل،ع قووعمورالدعربو ومي

،عدنعع د عثواد عدمرويعثأالدو نرععع وع د عأز لددعربمثبدد،ع مي د عععا عربةورمسدع  عورعع
 ددلعع وم طددمرععع نرعع،ع دد عأالددو5213-5215ععدد  ععقددلععثموددععدبددتعريوم ع  ددو عي دد و

دددددم عطالددددد عربوشدددددوملع دددددوعممدددددثر ع5215ع-5214ا  مددددددعم شددددد عسدددددم ععددددد  وع ،عثْو
عع  ددد ععع،عث دددممورععيددد  ع ودددوروعرلقبددد  عطـدددمويععددد عربا  مددددع5211ععددد  عرب دددثا م 
ع-5213ععددددد  ع دددددوعربا  مددددددعريوملمددددددع،ع ددددد عأالدددددو نرعع5211ع-5211ععددددد  عبآل ددددد و
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سد بوميم ع متد ،عثمالدا عبدععع،عث وعريوملمدعب عمسي عس بمب اع مرعاد ع يوز د عع5221
ع.ربث  اعب تلدعربوميم ،ع وعز  ع   عرب ومي ث ع مععطيد

 اإلن يج ا ي ما 

عربممممع  عرب نب  وع لت :عيم  دـموعب

  .5212وبثوع  تث عربلع  عربموسوعرب ممر،ع بسمدعا  مدعم ش ع -

ع قم دعود وميعربمدولعرب دممرع ربازمدويعربموسمددعثربمدور (،ع بسمددعا  مددعم شد  -
5211. 

  .5211أ ومقم عربموسمدع وعربقو عربمشوم ،ع بسمدعم ش ع -

  .5215ربمولعثريوور ،ع بسمدعا  مدعم ش ع -

  .5213الثوم ع وعربقو عربو اللععشو،ع متمعربمورال وعربموسمدع -

  .5213طم  عربمثبدعربموسمدعربالمثممد،ع متمعربمورال وعربموسمدع -

ب  وسدددعربموسمدددعسدد ب  موع دد عربثطدد ْلع ددوىعرأةورمسدددعربددنععربسث دد يعرب ميدد عثرب ددنوسعثع
ثري ددمررعرباالدد  عربوددوعع شددوت عري دددع ددوعأ  ددوع دد ع قسدددعز لمددد،عو ددث عري دددعطددمع

برامدد  ععسددوزعط   وتدد عرب مو مدددعثربثبلمدد،عدرعأ عاتددثمحعالددوسقتعلسورالدد ععأ ددمعأيالدووع
 .ربامممي
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 رسائل الدكتوراه والماجستير

دد عع دد عرب ا ددلععيددتعربومدد ث عثربولالددم ع دد لعرب نالالدد وعربمي مدددعثري  مم مددد،ع ـو
ثعيدددتعوأالدددت عربا  مددددعريوملمدددد،ع قدددمعأ اومدددوع دددوعط عددددعربلدددمثروعثرب   عدددوروع دددوع

عرب ا لع ل طشدعربوال ْ عرآلومدعرب قمَّ دعدبتعربا  مدعريوملمد:

 غسيئ  ا ح   غاه  لا   ل  اآلحا  

  عوالدددددد بدعم وددددددثورحع قمَّ دددددددع دددددد عربب بسدددددددعهددددددمىعثرْدددددد ع بمددددددلععدددددد  و،ععلثرلتدددددد:
 ل ددددد ْ عريعددددد  ع دددددوع دددددي وعربمشددددد  عبالدددددور عربدددددمم عأسدددددوعرب الددددد ععيدددددوعسددددد ع

 ،ع51عوطددددد عمورالددددددعثو قمددددد عدبدددددتعلت مددددددعربثوطددددددع-الدددددمممعسددددد ع    ددددددعرب ةوسدددددو
،ع مالدددددد ع ع ثوأّب ددددددوعبالدددددددعرب ل طشدددددددع دددددد عربددددددم وثوعم الددددددم ععدددددد م عرب شددددددوف عْو
عثععدددددثمد:عريالدددددو نعربدددددم وثوع   دددددمع الددددد ععدددددثرمعثريالدددددو نعربدددددم وثوعدسدددددورهم 

ع1ربي دددددم عربقمددددد  ،عثنبدددد عمدددددث عع   ددددثمع  وعثربددددم وثوعدالددددد  عم رب دددددثعع   ددددم
  .3154 51 51هد،عرب ثر  ع5343نثعرب ادع

 دم ددددددد  عأسدددددددثعمهدددددددم ،ععلثرلتددددددد :ع  ةدددددددثوععدوالددددددد بدعم ودددددددثورحع قمَّ ددددددددع ددددددد عربب بسددددددد
دددددو ،عثوأّب دددددوع رب دددددم عربسثرالددددد عبشدددددت لعربدددددمم عأسدددددوعرب    دددددمعدالددددد  عم عربقـث

،عثععدددددثمد:عبالددددددعرب ل طشددددددع ددددد عربدددددم وثوعم الدددددم ععددددد م عرب مالددددد ع ع  شدددددوف عْو
ثريالدددددو نيعربدددددم وثويعربدددددم وثوع  دددددمعع لـدددددثوعثربدددددم وثوععسدددددمرب وم عرب مددددد وعع

هدددددددد،عرب ثر ددددددد ع5341ـددددددد وعع3 دددددددوعأ  دددددددمعمثالدددددددف،عثنبددددددد عمدددددددث عربي دددددددم ع
1 53 3154.  

 والدددد بدعم وددددثورحع قمَّ دددددع دددد عربب بددددلع نم دددددععسمربيددددععمثالددددفععددددزر ،ععلثرلتدددد :ع
 دددددوعبالددددددعرب ل طشددددددع ددددد عريالدددددو نع أ دددددوعرب ولسدددددوع دددددوعربشدددددموعريلمبالدددددو ،عثوأبّع

،عثععدددددددثمد:عريالدددددددو نعربدددددددم وثوع مالددددددد ع ع ربدددددددم وثوعـددددددد  عادددددددوروعرب شدددددددوف عْو
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 ددددد مزعربقمالدددددو،عاتددددد معرب اددددد بوعثربدددددم وثوع  دددددمعع لـدددددثوعثريالدددددو نعربدددددم وثوع
  .3154 53 33عهد،عرب ثر  5341ـ وعع35ثنب عمث عرب    اع

   عم ،عوالدددددددد بدعم وددددددددثورحع قمَّ دددددددددع دددددددد عربب بسدددددددددع  ب دددددددددع   ددددددددمع الدددددددد عدالدددددددد
علثرلتدددد :ع ادددد هويعرالعددددورلععلددددمعربمروالددددم عرب  ددددم م عربمددددول ،عثوأّب ددددوعبالدددددع
،ع مالددددد ع ع رب ل طشددددددع ددددد عريالدددددو نعربدددددم وثوعدالددددد  عم عأ  دددددمعع ددددد مويعرب شدددددوف عْو

ربددددم وثوععسمربيددددععثععددددثمد:عريالددددو نعربددددم وثوععيددددوعييددددفعربتددددوثبعثريالددددو نع
عوآليدددددددوسمدددددددلعرع51علسدددددددوعثربدددددددم وثوع   دددددددثمععسمدددددددمرو،عثنبددددددد عمدددددددث عري دددددددمع

  .3153 3 51هد،عرب ثر  ع5341

  عأ  ددددددددمعع دددددددد مويعوالدددددددد بدعم وددددددددثورحع قمَّ دددددددددع دددددددد عربب بددددددددلع   ددددددددمعدالدددددددد  عم،
 ،عثوأّب ددددددوعرب ثطددددددلعرالعورسددددددوعبيا دددددد عربوددددددوعو دددددد ع  دددددد عريالدددددد  اعلثرلتدددددد :ع 

رب شدددددددددوف عع   دددددددددمع الددددددددد ععدددددددددثرمبالددددددددددعرب ل طشددددددددددع ددددددددد عريالدددددددددو نعربدددددددددم وثوع
،عثععدددددددثمد:عريالدددددددو نعربدددددددم وثوع مالددددددد ع ع ثريالدددددددو نععممدددددددم   دددددددثمععسمربيدددددددععرب ْو

ع51ع لدددددم ربدددددم وثوععسمربيدددددعععلسدددددوعثربدددددم وثوع   دددددثمععسمدددددمرو،عثنبددددد عمدددددث عرر
 . 3153 3 51هد،عرب ثر  ع5341وسملعرآليوع

 عرب مودددددزعس بيدددددعع  دددددمعع   دددددثمع لـدددددثوعوالددددد بدعم ودددددثورحع قمَّ ددددددع ددددد عربب بدددددل،
ربشدددددددموعرراو ددددددد عوع دددددددوعربمـدددددددوعري دددددددثع:عمورالددددددددع دددددددوعربدددددددونىععلثرلتددددددد :ع 
عـدددددد  عاددددددوروبالدددددددعرب ل طشدددددددع دددددد عريالددددددو نعربددددددم وثوع ،عثوأّب ددددددوعثربوشدددددد م 

،عثععددددددثمد:عريالددددددو نعربددددددم وثوع مالدددددد ع ع ثريالددددددو نعاتدددددد معرب ادددددد بوعرب شددددددوف عْو
مددددث عربي ددددم ع،عثنبدددد عيع ومدددد  ععسمربيددددععهددددمملثربددددم وثوععييمدددد عربو ددددث ربددددم وثوع

 . 3153 3 31هد،عرب ثر  ع5341وسملعرآليوعع31

 ععلثرلتددددد :ععمالدددددتعطدددددمث ع   دددددثمع   دددددمعوالددددد بدعم ودددددثورحع قمَّ ددددددع ددددد عربب بدددددل،
 ،عثوأّب ددددددوعبالدددددددعرب ل طشدددددددع دددددد عريالددددددو نعل ددددددثعربددددددلصعنععربا يدددددددعربثر ددددددمي 

،عثععددددددددثمد:عربددددددددم وثوععلتدددددددد معرب ثالددددددددتربددددددددم وثوع مالدددددددد ع ع ييددددددددثمععيرب شددددددددوف عْو
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ام ددددددددددوععس سلدددددددددددععثربددددددددددم وثوع   ددددددددددمعربقعدددددددددد يثريالددددددددددو نعربددددددددددم وثوعربم دددددددددث ع
آليدددددددوعوسمدددددددلعرع31مدددددددث عربي دددددددم ع،عثنبددددددد عثريالدددددددو نعربدددددددم وثوعثبمدددددددمعربملددددددد لو

 . 3153 3 31هد،عرب ثر  ع5341
 

 رسائل الماجستير في كلية اآلداب:

 والدددددددد بدع  االددددددددوموع قمَّ دددددددددع دددددددد عربب بسدددددددددع لددددددددم عدسددددددددورهم عسدددددددد ا ع مدددددددد بو،ع
علثرلتدددددد :ع ربقـدددددددعربقـددددددمويععلددددددمعا دددددد  علدددددد او:عمورالدددددددع ثعددددددثعمدع لمددددددد ،ع
ثوأّب دددددددوعبالددددددددعرب ل طشددددددددع ددددددد عريالدددددددو نعربدددددددم وثوعدسدددددددورهم عييمددددددد عرب شدددددددوف ع

،عثع مالددددددد ع ع ععدددددددثمد:عريالدددددددو نعربدددددددم وثوعشددددددد وعععزمدددددددزعرب  عدددددددوعثريالدددددددو نعْو
مددددث عربددددم وثوعدسددددورهم عرب ددددث  وعثريالددددو نعربددددم وثوعلسمدددد عمثالددددفع ددددمرم،عثنبدددد ع

  .3154 53 55هد،عرب ثر  ع5341ـ وعع5ريوسم اع

 ععلثرلتددددد :عوثرع   دددددمعـددددد بحعربمددددد ب والددددد بدع  االدددددوموع قمَّ ددددددع ددددد عربب بسددددددع،
 ،عبي ددددددد  وم ع دددددددوعربقدددددددوي عرب دددددددوم ربو  الددددددد عربلـدددددددوع دددددددوعربيبددددددد لعرالبتدددددددوع 

رب شدددددوف ععدالددددد  عم عع ددددد مويثوأّب دددددوعبالددددددعرب ل طشددددددع ددددد عريالدددددو نعربدددددم وثوع
،عثععدددددثمد:عريالدددددو نعربدددددم وثوع مالددددد ع ع ثريالدددددو نعربدددددم وثوعع   دددددمع الددددد ععدددددثرمْو

ـدددددد وعع31ع لددددددم ،عثنبدددددد عمددددددث عرر   ددددددثمععسمددددددمروثربددددددم وثوعععسمربيددددددعععلسددددددو
  .3154 53 34هد،عرب ثر  ع5341

 ععلثرلتددددد :عب دددددتع و دددددوع   دددددمعـددددد بحموع قمَّ ددددددع ددددد عربب بسددددددعوالددددد بدع  االدددددو،
 ،عثوأّب دددددوعبالددددددعو دددددثروعسلمددددددعرباّلدددددومع دددددوعأع ددددد  عوث مددددد ععدددددّثرمعربقــدددددمد 

،ععشددددد وعععزمدددددزعرب  عدددددورب ل طشددددددع ددددد عريالدددددو نعربدددددم وثوع مالددددد ع ع رب شدددددوف عْو
دسددددددددورهم عثريالددددددددو نعربددددددددم وثوعع   ددددددددمعربقعدددددددد يثععددددددددثمد:عريالددددددددو نعربددددددددم وثوع

ـددددددددددد وعع31 موعطبددددددددددد  و،عثنبددددددددددد عمدددددددددددث عري دددددددددددمعرب دددددددددددث  وعثربدددددددددددم وثوعالددددددددددد
  .3154 53 32هد،عرب ثر  ع5341
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 عي ددددددد  عدالددددددد  ععسمربيدددددددععربالدددددددثمبووالددددددد بدع  االدددددددوموع قمَّ ددددددددع ددددددد عربب بسددددددددع،
ربوقددددددمم عثربوددددددأيموع ددددددوعربا يدددددددعربموسمدددددددعثأ وهدددددد ع ددددددوعرالددددددوورومام وععلثرلتدددددد :ع 

 ،عثوأّب دددددددوعبالددددددددعرب ل طشددددددددع ددددددد عريالدددددددو نعوميدددددددم عربموسمددددددددعبيلددددددد بقم عسةموهددددددد 
،عثععدددددددثمد:عريالدددددددو نعربدددددددم وثوععلتددددددد معرب ثالدددددددتم وثوعربددددددد مالددددددد ع ع رب شدددددددوف عْو

ي بدددددمعربدددددم وثوعريالدددددو نعثعع  ب ددددددعربم دددددوععيربدددددم وثوععيثريالدددددو نع   دددددمعربقعددددد ي
عهددددددددددددد،عرب ثر دددددددددددد 5341ـدددددددددددد وعع31أسددددددددددددثعع شددددددددددددد،عثنبدددددددددددد عمددددددددددددث عرر لددددددددددددم ع

41 53 3154.  

  عوالددددد بدع  االدددددوموع قمَّ ددددددع ددددد عربب بدددددلع ددددد و عبدددددثم م عبومدددددفعرب ـدددددس مم،
رب  ددددددد  عربل دددددددثععرب ـدددددددلث ع دددددددوع ودددددددلعوميدددددددم عربموسمددددددددعبيلددددددد بقم ع ععلثرلتددددددد :
د عرب شدددددددو عالدددددددتتع و دددددددوعيربدددددددم وثوععثوأّب دددددددوعبالددددددددعرب ل طشددددددددع ددددددد  ،عسةموهددددددد 
مالددددددد ثربددددددم وثوعع لدددددد  عع دددددد مويعيربددددددم وثوع ددددددثزعلددددددزر عثععي،عثععددددددثمد:عربددددددم وثوعْو

عا ددددددددددد مىعرآليدددددددددددويع51عبي دددددددددددم عععععععع،عثنبددددددددددد عمدددددددددددث عر الدددددددددددم عرب وددددددددددد لو
  .3153 3 51عهد،عرب ثر  5341

ع


