قائمة برسائل
الدكتوراة
واملاجستير
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رسائل املاجستري التي متت مناقشتها بجامعة نزوى
يف العام األكادميي 2022/2021م:
تاريخ
مناقشة
الرسالة

لجنة اإلرشاف

لجنة املناقشة

عنوان الرسالة

ت

اسم الطالب

د .محمود الكندي
د .سامل البوسعيدي
د .أحمد الرمحي

البحث الصويت عند
قطرب (ت 214هـ)
يف كتابه «معاين
القرآن وتفسري
»مشكل إعرابه

1

حمد بن خميس بن
سليامن الظفري

أد .سعيد جاسم
الزبيدي
2021/11/9م د .مسعود بن
سعيد الحديدي
د .محمد جرايدة

2

وضحى بنت سعيد
بن محمد الربيعية

أد .محمد كراكبي
2021/11/11م د .محمود الكندي
د .محمد جرايدة

3

سامل بن خليفة بن
سامل الصبحي

أد .محمد كراكبي
 2021/11/17أد .سعيد الزبيدي
د .خليفة القصايب
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أد .سعيد الزبيدي األثر النفسيفي لغة
د .مسعود بن سعيد رواية سقف الكفاية
ملحمد حسن علوان
الحديدي
د .أمجد طالفحة
د .محمود الكندي املصاحبة اللغوي يف
د .يعقوب آل ثاين األعامل الضشعرية
د .محمود الريامي للشاعر سيف
الرحبي
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رسائل املاجستري التي متت مناقشتها يف العام األكادميي 2022/2021م:
ت

اسم الطالب

1

إبراهيم بن عبدالله بن سامل آل ثاين

تاريخ مناقشة
الرسالة

لجنة اإلرشاف

عنوان الرسالة

 31ديسمرب 2019م د.محمود الكندي التأويل عند الشيخ
أ.د.محمد كراكبي الخلييل يف كتاب
.الربهان
د.عبدالرحمن
السفاسفة

2

ماجد بن محمد بن سامل الشبيل

 1يناير 2020م

أ.د.سعيد الزبيدي الحجاج يف كتب
أ.د.محمد كراكبي الخالف النحوي-
.موازنة ونقد
د.عبدالرحمن
السفاسفة

3

زهرة بنت عبدالله بن سعيد البحرية

 20يناير 2020م

4

طالل بن سليامن بن عيل املعمري

 21يناير 2020م

أ.د.سعيد الزبيدي مسائل األصمعي (
أ.د.محمد كراكبي ت216/ﻫ)الرصفية،
ودالالتها يف رشح
د.عبدالرحمن
ديوان العجاج (
السفاسفة
).ت145/ﻫ
الصداقة والصديق
أ.د.أحمد حالو
د.محمود الصقري يف الشعر األموي
.والعبايس
د.عبدالعزيز
املعايطة

5

أمل بنت راشد بن عبدالله املغيزوية

 22يناير 2020

الشخصية النسائية
د.محمد الغزي
د.خميس الصباري يف رواية ( املوت
مير من هنا) لعبده
د.عبدالرحمن
.خال
السفاسفة

6

خالد بن محمد بن خلفان الريامي

 23يناير 2020م

د.محمود الصقري الشعر العامين
القديم ( الجاهيل
أ.د.أحمد حالو
).وصدر اإلسالم
د.عبدالرحمن
السفاسفة
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7

عمر بن مسعود بن عامر املسكري

 17فرباير 2020م

د.زينب الجمييل مصطلحات قانون
أ.د.سعيد الزبيدي .املعامالت املدنية
د.عبدالرحمن
السفاسفة

8

أماين بنت عبدالله بن محمد الوهيبية

 18فرباير 2020م

د.محمود الصقري الرمز يف شعر هالل
.الحجري
د.محمد الغزي
د.عبدالرحمن
السفاسفة

9

رائد بن نارص العامري

 18مايو 2020م

 10خالد بن محمد بن هالل السليامين

 3يونيو 2020م

د.محمود بن
يحيى الكندي
د.زينب الجمييل
د.عبدالرحمن
السفاسفة
أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن
السفاسفة

 11محمد بن عيل بن خلفان املقبايل

 9ديسمرب 2020م

د.إسامعيل الكفري بنية الشخصية يف
د.محمود الصقري قصص األطفال يف
د.أحمد الفواعري .سلطنة عامن

 12زهرة بنت محمد بن راشد السمرية

 10ديسمرب 2020م أ.د.سعيد الزبيدي تداخل اللغات يف
أ.د.محمد كراكبي .أبنية األفعال
د.عبدالرحمن
السفاسفة
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ظاهرة العدول يف
.شعر النبهاين

ظاهرة الجموع يف
رشوح أدب الكاتب
املطبوعة -دراسة
.وصفية تحليلية
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رسائل املاجستري التي متت مناقشتها يف العام األكادميي 2019/2018م:
ت

اسم الطالب

تاريخ مناقشة
الرسالة

لجنة اإلرشاف

عنوان الرسالة

1

عبيد بن العبد بن حمود
الوهيبي

 /4أكتوبر2018 /م

أ.د.سعيد الزبيدي إسناد الفعل إىل غري فاعله
أ.د.محمد كراكبي الحقيقي يف شعر أيب نواس-
دراسة داللية
د.عبدالرحمن
السفاسفة

2

فاطمة سعيد سامل الهنايئ

 /4أكتوبر2018 /م

أ.د.محمد كراكبي األفعال املقرتنة بالجنة يف
أ.د.سعيد الزبيدي القرآن الكريم -دراسة داللية
د.عبدالرحمن
السفاسفة

3

محمد بن أحمد بن صالح
الطوقي

4

خالد بن عيل بن هديب
الخلييل

 /11اكتوبر2018 /م أ.د.محمد كراكبي مرويات أيب عبيدة معمر بن
د.محمود الكندي املثنى (ت 211هـ) اللغوية
يف لسان العرب البن منظور
د.عبدالرحمن
(ت 711هـ) – دراسة يف
السفاسفة
.ضوء نظرية الحقول الداللية
د.أحمد حالو ديوان الشيخ عبدالرحمن
 /18اكتوبر2018 /م
د.إيهاب أبوستة بن نارص بن عامر الريامي
د.عبدالعزيز (1374 -1309هـ) -تحقيق
الجزء األول
املعايطة

5

القصيدة السلوكية يف شعر
أحمد بن حميد بن حمدون  / 18اكتوبر2018 /م د.أحمد حالو
د.خميس الصباري الشيخ خلفان بن جميل
السيايب
السيايب -دراسة وصفية
د.عبدالرحمن
.تحليلية
السفاسفة

371

قامئة برسائل الدكتوراة واملاجستري

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

6

أحمد بن طالب بن خليفة
املعمري

7

عائشة بنت سامل بن
عبدالله الغافرية

صورة عامن يف الشعر العريب
 /19ديسمرب2018 /م د.أحمد حالو
د.خميس الصباري القديم حتى نهاية العرص
العبايس (656ه) -دراسة
د.عبدالعزيز
فنية
املعايطة
/ 24يناير2019 /م د.خميس الصباري العجائبية يف قصص األطفال
يف األدب العامين -دراسة
د.محمد الغزي
.فنية
د.عبدالرحمن
السفاسفة

8

أسعد بن مقدم بن طالب
الشقيص

/ 4فرباير2019 /م

أ.د.سعيد الزبيدي أثر أسباب النزول يف
أ.د.محمد كراكبي استعامل الفعل – دراسة
.تحليلية
د.عبدالرحمن
السفاسفة

9

يوسف سيف سالم التويب

 13فرباير 2019م

الصورة الفنية يف األعامل
أ.د.صالح الدين
النرثية القصصية لجربان
بوجاه
د.محمود الصقري .خليل جربان -دراسة فنية
د.عبدالعزيز
املعايطة

 10أحمد محمد هالل
السليامين

 17فرباير 2019م

د.خميس الصباري الشعر التاريخي يف ديوان
وحي العبقرية لعبدالله بن
أ.د.صالح الدين
عيل الخلييل ت (-1421
بوجاه
2000.م)  -دراسة فنية
د.عبدالرحمن
السفاسفة

 11مبارك محمد مبارك
الساعدي

 17فرباير 2019م

372

د.احمد حالو
د.محمد الغزي
د.عيل خميس

أثر سوق املربد يف تطور
املوضوعات الشعرية
يف القرنني :االول والثاين
الهجريني -شعر الهجاء
منوذجا -دراسة وصفية
.تحليلية
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 12بدر بن سليامن بن غالب
الراشدي

 28فرباير 2019م

 13يوسف بن عبدالله بن حمد
السعيدي

 28فرباير 2019م

أ.د.صالح الدين
د.محمد الغزي
د.عبدالرحمن
السفاسفة

 14راشد بن سامل بن ثني
الداؤودي

 4مارس 2019م

د.خميس الصباري .الرمز يف شعر خليل حاوي
د.محمود الصقري
د.عبدالرحمن
السفاسفة

 15النرض سليامن نارص
الخنجري

 4مارس 2019م

ديوان بشري بن عامر
د.أحمد حالو
د.محمود الصقري الفزاري -دراسة موضوعية
.فنية
د.عبدالرحمن
السفاسفة

 16بدرية محمد حمود املنجية

 5مارس 2019م

د.محمود الصقري الذاكرة الجامعية يف شعر أيب
.فراس الحمداين
د.أحمد حالو
د.عبدالرحمن
السفاسفة

 17محمد بن سامل بن عبد الله
الوائيل

 6مارس 2019م

د.إسامعيل الكفري شعر سامل بن سعيد
.البوسعيدي -دراسة أسلوبية
د.أحمد حالو
د.عبدالعزيز
املعايطة

 18مصعب بن هالل بن حمد
املعمري

 10مارس 2019م

أ.د.محمد كراكبي األفعال الكالمية يف معجم
د.محمود الكندي .األمثال العامنية الشعبية
د.عبدالرحمن
السفاسفة
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أدب الرسائل يف األندلس
أ.أحمد حالو
عرص بني أمية -دراسةد.محمد الغزي
د.محمد الجرايدة .موضوعية فنية
التناص يف ديوان سيف
.الفاريس  -دراسة فنية
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 19سليامن بن صالح الراشدي

 10مارس 2019م

أ.د.محمد كراكبي العنوان يف كتب اللغة حتى
د.محمود الكندي .نهاية القرن الرابع الهجري
د.عبدالرحمن
السفاسفة

 20يحيى بن سيف بن سعيد
السليامين

 10مارس 2019م

ا.د.صالح الدين
د.محمد الغزي
د.عبدالرحمن
السفاسفة

املقالة األدبية عند عبدالله
- )1973-1924
.دراسة تحليلية وصفية

 21انتصار بنت هالل القريني

 11مارس 2019م

د.محمود الصقري االتجاهات النقدية الجاملية
د.خميس الصباري عند رشاح املعلقات -دراسة
.مقارنة
د.عبدالرحمن
السفاسفة

374

قامئة برسائل الدكتوراة واملاجستري

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

رسائل املاجستري التي متت مناقشتها يف العام األكادميي 2018/2017م:

ت

اسم الطالب

تاريخ مناقشة
الرسالة

 .1أسمهان سعيد سامل الظاعني

/16يناير2017 /م

 .2عبدالله خميس نارص
الغافري

/22يناير2017 /م

 .3فاطمة سامل محمد باعمر

/30يناير2017 /م

 .4سعيد نارص حمد الحوسني

/31يناير2017 /م

 .5أحمد سامل خلفان الزكواين

/20فرباير2017 /م

 .6جمعة محمد سعيد النارصي

/21فرباير2017 /م

لجنة اإلرشاف
د .إسامعيل الكفري
د .محمد الغزي
د .عبد العزيز املعايطة
د .إسامعيل الكفري
د .أحمد حالو
د .عبد العزيز املعايطة
د .إسامعيل الكفري
د .محمد الغزي
د .عبد العزيز املعايطة
د.خميس الصباري
د.محمو د الصقري
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عنوان الرسالة
التجربة الروائية عند
محمد سيف الرحبي

التناص يف شعر ابن
شيخان الساملي

االنزياح يف شعر
جربان خليل جربان

فن التخميس يف
الشعر العامين
الحديث دراسة فنية

د.عبدالرحمن السفاسفة
ألفاظ الرساء والرضاء
أ.د .محمد كراكبي
يف الجزء األول من
د.إيهاب أبو ستة
كتاب الفرج بعد
الشدة للتنوخي
د .عبدالرحمن
دراسة معجمية
السفاسفة.
الجهود الرصفية
د.زينب الجمييل
العامنية بني القرنني
د.سعيد الزبيدي
الحادي عرش والرابع
عرش دراسة تحليلية
د.محمود جاسم
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 .7سعيد بن خميس بن سامل
الهاشمي

/21فرباير2017 /م

 .8سامي بن عيل بن خلفان
الكندي

/22فرباير2017 /م

 .9هيثم أحمد سليامن الساملي

/1مارس2017 /م

 .10زوينة بنت عيل بن عيىس
الحاريث

/9مارس2017 /م

 .11نارص بن سعيد بن أحمد
املحمودي

 /16مارس2017 /م

 .12فهد بن مبارك بن طانف
الحجري

 /19مارس2017 /م

 .13مروان بن عامر بن مالك
املاليك

 /20مارس2017 /م

أ.د.أحمد السامرايئ
أ.د.محمد كراكبي
د.حسام الدين السيد
محمد
أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.محمد كراكبي

376

داللة التناسب
والرتكيب يف سورة
يونس

الجمل التي ال محل
لها من اإلعراب نقد
وتوجيه

د.عبدالرحمن السفاسفة
آراء الجاحظ النقدية
د.أحمد حالو
يف الخطابة العربية،
د.محمد دقة
البيان والتبيني
منوذجا ،دراسة
د.محمد الجرايدة
نقدية تحليلية
الدعوة إىل النحو
أ.د.سعيد الزبيدي
القرآين دراسة
د.إيهاب أبوستة
وصفية نقدية
د.عبدالرحمن السفاسفة
العطف والجر
أ.د.محمد كراكبي
والرشط بني كتايب
د.إيهاب أبو ستة
طلعة الشمس لإلمام
الساملي وفصول
د.عبدالرحمن السفاسفة
األصول للعالمة
السيايب دراسة داللية
أ.د.صالح الدين بوجاه حفر يف رواية موشكا
ملحمد الشحري
د.خميس الصباري
دراسة يف نسق
املعتقد الثقايف
د.عبدالرحمن السفاسفة
آراء الكوفيني
د.إيهاب أبو ستة
النحوية يف كتاب
أ.د سعيد الزبيدي
معاين للنحاس ت
338هـ  -دراسة
د.عبدالرحمن السفاسفة
وصفية تحليلية
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 .14فهد بن سعيد بن سيف
العامري

/20مارس2017 /م

 .15كامل بن عبدالله بن عبَّاس
الهنايئ

/21مارس2017 /م

 .16ماجد بن حمود بن سبيت
املقيمي

/22مارس2017 /م

 .17محمد بن سيف بن حامد
العربي

/22مارس2017 /م

أ.د.صالح الدين بوجاه
د.محمد الغزي

 .18فاطمه خميس حليس
البهلولية

/3مايو2017 /م

 .19حمد بن محمد بن مرهون
السلامين

/4مايو2017 /م

 .20سعد بن فايز بن خميس
املحيجري

 /10مايو2017 /م
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العامري النرثية
(دراسة أسلوبية)

د.عبدالرحمن السفاسفة
الظواهر الرتكيبية
د.إيهاب أبوستة
يف الخطب العامنية
أ.د.أحمد السامرايئ
(القرون الثالثة
األوىل أمنوذجا)
د.عبدالرحمن السفاسفة
رشح بلوغ األمل
د .إيهاب أبو ستة.
يف تفصيل الجمل:
أ.د .أحمد السامرايئ
دراسة وتحقيق
د .محمد العايص
أ.د أحمد السامرايئ

كتاب التقييد يف
املعنى املهم واملفيد
د.إيهاب أبو ستة
للشيخ محمد بن
احمد الرقييش
د.عبدالرحمن السفاسفة
"دراسة وتحقيق
الجزأين (1و")2
النزعة النفسية يف
د.صالح الدين بوجاه
شعر إيليا أبو مايض
د.محمد الغزي
د.سامر رضوان
أ.د.أحمد هاشم
السامرايئ

دراسة وتحقيق
كتاب دليل املبتدي
يف علم اإلعراب
أ.د.سعيد الزبيدي
للشيخ الفقيه
سليامن بن راشد
د.عبدالرحمن السفاسفة
الجهضمي
دقائق الفروق
أ.د.أحمد السامرايئ
اللغوية يف استعامل
أ.د.محمد كراكبي
الجوارح يف القرآن
الكريم -دراسة
د.عبدالرحمن السفاسفة
داللية
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 .21بدر بن نصري بن عبدالله
الصلتي

 /17مايو2017 /م

 .22يارس بن سليامن بن سيف
الصباحي

 /17مايو2017 /م

 .23بدر بن خميس بن راشد
السعيدي

 /30مايو2017 /م

 .24بدر بن نارص بن خلف
النوفيل

/15نوفمرب2017/م

 .25نعمة بنت منصور بن نارص
الحارثية

/30نوفمرب2017/م

 .26عايدة بنت سليم بن سالم
العربية

 /6فرباير2018 /م

 .27إسامعيل بن سامل بن يحيى
الحرضمي

 /6فرباير 2018 /م

أ.د.أحمد هاشم
السامرايئ
د.إيهاب أبوستة

378

سورة (ص) دراسة
لغوية يف ضوء علم
املناسبة

د.عبدالرحمن السفاسفة
اإلحياء يف الشعر
د.صالح الدين بوجاه
العامين الحديث يف
د.محمد الغزي
الفرتة الزمنية -1870
1970
د.عبدالرحمن السفاسفة
البحث النحوي عند
أ.د.سعيد الزبيدي
اإلمام الساملي يف
د.إيهاب أبوستة
كتايب رشح بلوغ
األمل يف تفصيل
د.عبدالرحمن السفاسفة
الجمل واملواهب
عىل الدرة البهية
أفعال الجامدات
أ.د.محمد كراكبي
يف القرآن الكريم
د.محمود الكندي
(دراسة داللية)
د.عبدالرحمن السفاسفة
البنية الرسدية
د.محمد املحروقي
يف تنزيه األبصار
د.صالح الدين بوجاه
واألفكار يف رحلة
سلطان زنجبار
د.عبدالرحمن السفاسفة
التبويب الرصيف بني
أ.د.سعيد الزبيدي
القدامى واملحدثني –
د.زينب الجمييل
دراسة موازنة
د.عبدالرحمن السفاسفة
شعر الشمردل بن
د.أحمد حالو
رشيك الريبوعي –
د.محمد دقة
دراسة موضوعية
فنية
د.عبد العزيز املعايطة

قامئة برسائل الدكتوراة واملاجستري

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

 .28نصرية بنت محمد بن راشد
اليعربية

 /13فرباير2018 /م

 .29خليل بن محمد بن راشد
الحوقاين

 /13فرباير2018 /م

 .30سعيد بن راشد بن سيف
الشبيبي

 /14فرباير2018 /م

 .31برشى بشري سيد بشري

 /15فرباير2018 /م

 .32عيل بن سعيد بن خميس
املعمري

 /20فرباير2018 /م

 .33جامل بن حسن بن كليب
العمري

 /8مارس2018 /م

 .34بخيت بن محمد بن بخيت
الشبيل

 /11مارس2018 /م

أ.د .محمد كراكبي
أ.د .أحمد السامرايئ
د .عبد العزيز املعايطة
د.خميس الصباري
د.محمد الغزي
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األمناط الرتكيبية
ودالالتها يف آيات
الناسخ واملنسوخ
البناء الفني يف
رسائل سامحة الشيخ
أحمد الخلييل

د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د سعيد جاسم الزبيدي كتاب التقييد يف
املعنى املهم واملفيد
د .زينب الجمييل
للشيخ أحم بن
محمد بن بشري
د.عبدالرحمن السفاسفة
الرقييش اإلزكوي (
حي1152 :هـ ،الجزء
الثالث – دراسة
وتحقيق)
املقاومة الفلسطينية
د.محمود الصقري
يف شعر عبد الرحيم
د.محمد الغزي
محمود -دراسة
موضوعية فنية
أ.د.سامر رضوان
أثر إختالف التوجيه
د.محمود الكندي
اإلعرايب يف املعنى
أ.د.سعيد الزبيدي
 ،دراسة تطبيقية
يف سور الطواسني
د.عبدالرحمن السفاسفة
( الشعراء -النمل-
القصص) عىل رواية
حفص عن عاصم)
أ.د سعيد جاسم الزبيدي التوجيه الداليل
لغريب القرآن يف
د .زينب الجمييل
مجمل اللغة البن
فارس (395هـ)
د.عبدالرحمن السفاسفة
مرويات الخليل يف
أ.د.سعيد الزبيدي
كتاب املخصص البن
أ.د.محمد كراكبي
سيده األندليس –
دراسة وتحقيق
د.عبدالرحمن السفاسفة

قامئة برسائل الدكتوراة واملاجستري

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

 .35عبدالله بن محمد بن
سليامن البهالين

 /11مارس2018 /م

 .36عمر بن غابش بن عبيد
النوفيل

/12مارس2018 /م

 .37أحمد بن غابش بن غريب
الرشيدي

/12مارس2018 /م

 .38حسني بن عيل البسامي

 /12مارس 2018 /م

 .39عبدالله بن مبارك بن سامل
السعدي

 /13مارس2018 /م

 .40حمد بن محمد بن عبدالله
البوسعيدي

 /13مارس2018 /

 .41صالح بن خميس بن عبيد
السنيدي

 /14مارس 2018 /م

أ.د سعيد جاسم الزبيدي مشكل إعراب
الدعائم أليب العباس
د .زينب الجمييل
أحمد بن سعيد
الشامخي (ت
د.عبدالرحمن السفاسفة
928هـ) – دراسة
وتحقيق (من بداية
الكتاب إىل آخر
قصيدة الجنائز)
التناص يف رسالة
د.أحمد حالو
الغفران أليب العالء
د.محمد دقة
املعري
د.عبدالعزيز املعايطة
د.أحمد حالو
د.محمود الصقري
د.عبدالعزيز املعايطه
أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.محمد كراكبي

موقف املحدثني من
حركة تيسري النحمو
العريب – وصف
وتحليل

د.عبدالرحمن السفاسفة
آراء أيب بكر مربمان
أ.د .سعيد الزبيدي
(ت 345هـ) اللغوية
د.زينب الجمييل
– جمع ودراسة
د.عبدالرحمن السفاسفة
املفقود من معاين
أ.د.سعيد الزبيدي
القراء للفراء الجزء
د.زينب الجمييل
األول من الفاتحة إىل
نهاية يونس
د.عبدالرحمن السفاسفة
وظيفة الشاعر
د.محمد دقة
اإلجتامعية يف العرص
د.خميس الصباري
الجاهيل
أ.د.سامر رضوان

380

املطالع يف ديوان
الكيذاوي  -دراسة
فنية

قامئة برسائل الدكتوراة واملاجستري

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

 .42عدنان بن نارص بن سعيد
العويف

 /14مارس2018 /م

 .43الحسني بن عيل بن سليامن
العجمي

/15مارس2018 /م

 .44إسحاق بن سيف بن سامل
الجابري

 /15مارس2018 /م

د.عبدالرحمن السفاسفة
كتاب تلقني األحباب
د.محمد دقة
معاين ملحة اإلعراب
أ.د.سعيد الزبيدي
 -دراسة وتحقيق

 .45أحمد بن عبيد التمتمي

 /11ابريل2018 /م

د.عبدالرحمن السفاسفة
تأليف الشيخ سعيد
د.أحمد حالو
بن خلفان الخلييل-
أ.د.محمد كراكبي
دراسة وتحقيق

 .46محمد بن سيف بن سليامن
العربي

 /12ابريل2018 /م

د.عبدالرحمن السفاسفة
صورة العدو يف شعر
د.محمد دقة
الفرسان يف العرص
د.خميس الصباري
الجاهيل

 .47سعيد بن نارص بن حميد
الراشدي

 /15ابريل2018 /م

 .48خلفان بن محمد بن مسعود
السيايب

/18ابريل2018 /م

أ.د سعيد جاسم الزبيدي مشكل إعراب
الدعائم أليب العباس
د .زينب الجمييل
أحمد بن سعيد
الشامخي (ت
د.عبدالرحمن السفاسفة
928هـ) – دراسة
وتحقيق (من بداية
قصيدة الصوم إىل
قصيدة املكاتبة
والوالء)
الشتاء يف الشعر
د.محمد دقة
الجاهيل -دراسة
د.أحمد حالو
موضوعية فنية

أ.د.سامر رضوان
د.محمود الصقري
د.محمد عيل دقة

د.عبدالرحمن السفاسفة
منظومات النحو
أ.د سعيد الزبيدي
العامنية املطبوعة-
د.زينب الجمييل
دراسة وتحليل
د.عبدالرحمن السفاسفة

381

رثاء الجواري يف
العرص العبايس

قامئة برسائل الدكتوراة واملاجستري

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

 .49سعود بن املر بن مطر
الحرضمي

 /1مايو2018 /

 .50بدر بن عبدالله بن عيل
الجلنداين

 /7مايو2018 /م

 .51راشد بن سعيد بن حافظ
الحسني

 /9مايو2018 /م

 .52أحمد بن حميد بن جرب
املعمري

 /16مايو2018 /م

 .53عبدالعزيز بن مصبح بن
سيف الراشدي

 /17مايو2018 /م

 .54مزنة بنت سيف بن راشد
الضامرية

 /21مايو2018 /م

د.إسامعيل الكفري
د.محمود الصقري
د.أحمد الفواعري
د.محمود الكندي

أمناط الجملة يف
الحديث الرشيف
د.زينب الجمييل
مسند اإلمام
الربيع بن حبيب
د.عبدالرحمن السفاسفة
الفراهيدي -دراسة
تحليلية إحصائية
ديوان الخنساء (ت
أ.د.محمد كراكبي
24ه) رشح أيب
د.محمود الكندي
العباس ثعلب ( ت
291هـ) – دراسة يف
د.عبدالرحمن السفاسفة
ضوء نظرية الحقول
الداللية)
الصورة يف شعر مريد
د.محمد الغزي
الربغويث
أ.د.صالح الدين
د.محمد الجرايدة
د.خميس الصباري
د.محمد الغزي

382

الصورة الشعرية
يف ديوان الشيخ
عبدالله بن ماجد
الحرضمي

الحكاية الشعبية
يف عامن :بنيتها
ووظائفها

د.عبدالرحمن السفاسفة
مالمح التجربة
د.محمد املحروقي
الشعرية يف منهاج
د.محمد الغزي
البلغاء ورساج األدباء
لحازم القرطاجني-
د.خلفان الحرايص
دراسة وصفية
مقارنة

قامئة برسائل الدكتوراة واملاجستري

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

رسائل املاجستري التي متت مناقشتها يف العام األكادميي 2017/2016م:
ت

تاريخ مناقشة
الرسالة

اسم الطالب

لجنة اإلرشاف

عنوان الرسالة

 1منال بنت سامل بن صالح /28ديسمرب2016 /م أ.د.سعيد الزبيدي
باعبده
د.زينب الجمييل

مناهج التأليف يف فقه
اللغة عند املحدثني
العرب  -دراسة تقوميية

د.عبدالرحمن السفاسفة
 2عائشة بنت نارص بن سامل /29ديسمرب2016 /م أ.د.أحمد السامرايئ
القصابية
د.زينب الجمييل

مرويات أيب الفضل
الريايش جمع ودراسة
وتحقيق

د.حسام الدين السيد محمد
مرسحية البرئ آلمنة
 3ثرياء بنت عيل بن صالح /29ديسمرب2016 /م د.صالح الدين بوجاه
اليزيدي
الربيع دراسة سيميائية
د.عبداملجيد بنجاليل
 4أسمهان
الظاعني

سعيد

د.سامر رضوان
د .إسامعيل الكفري

سامل /16يناير2017 /م

د .محمد الغزي
د .عبد العزيز املعايطة
د .إسامعيل الكفري

 5عبدالله خميس نارص /22يناير2017 /م
الغافري

 6فاطمه سامل محمد باعمر

د .أحمد حالو
د .عبد العزيز املعايطة
د .إسامعيل الكفري

/30يناير2017 /م

د .محمد الغزي
د .عبد العزيز املعايطة

383

التجربة الروائية عند
محمد سيف الرحبي

التناص يف شعر ابن
شيخان الساملي

االنزياح يف شعر جربان
خليل جربان

قامئة برسائل الدكتوراة واملاجستري

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

 7سعيد نارص حمد الحوسني /31يناير2017 /م

د.خميس الصباري
د.محمو د الصقري
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د .محمد كراكبي

 8أحمد سامل خلفان الزكواين /20فرباير2017 /م

د.إيهاب أبو ستة
د .عبدالرحمن السفاسفة.
 9جمعه
النارصي

محمد

سعيد /21فرباير2017 /م

د.زينب الجمييل
د.سعيد الزبيدي
د.محمود جاسم
أ.د.أحمد السامرايئ

 10سعيد بن خميس بن سامل /21فرباير2017 /م
الهاشمي

أ.د.محمد كراكبي

 12هيثم
الساملي

ألفاظ الرساء والرضاء
يف الجزء األول من
كتاب الفرج بعد
الشدة للتنوخي دراسة
معجمية
الجهود الرصفية
العامنية بني القرنني
الحادي عرش والرابع
عرش دراسة تحليلية
داللة التناسب والرتكيب
يف سورة يونس

د.حسام الدين السيد محمد
الجمل التي ال محل
أ.د.سعيد الزبيدي
لها من اإلعراب نقد
أ.د.محمد كراكبي
وتوجيه

 11سامي بن عيل بن خلفان /22فرباير2017 /م
الكندي

أحمد

فن التخميس يف الشعر
العامين الحديث دراسة
فنية

د.عبدالرحمن السفاسفة
د.أحمد حالو

سليامن /1مارس2017 /م

د.محمد دقة
د.محمد الجرايدة
أ.د.سعيد الزبيدي

 13زوينة بنت عيل بن عيىس /9مارس2017 /م
الحاريث

د.إيهاب أبوستة

 14نارص بن سعيد بن أحمد  /16مارس2017 /م
املحمودي

د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.محمد كراكبي
د.إيهاب أبو ستة
د.عبدالرحمن السفاسفة

384

آراء الجاحظ النقدية يف
الخطابة العربية ،البيان
والتبيني منوذجا ،دراسة
نقدية تحليلية
الدعوة إىل النحو القرآين
 -دراسة وصفية نقدية

العطف والجر والرشط
بني كتايب طلعة الشمس
لإلمام الساملي وفصول
األصول للعالمة السيايب
دراسة داللية

قامئة برسائل الدكتوراة واملاجستري

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

 15فهد بن مبارك بن طانف  /19مارس2017 /م
الحجري

 16مروان بن عامر بن مالك  /20مارس2017 /م
املاليك

 17فهد بن سعيد بن سيف /20مارس2017 /م
العامري

 18كامل بن عبدالله بن عبَّاس /21مارس2017 /م
الهنايئ

 19ماجد بن حمود بن سبيت /22مارس2017 /م
املقيمي

 20محمد بن سيف بن حامد /22مارس2017 /م
العربي

أ.د.صالح الدين بوجاه
د.خميس الصباري
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.إيهاب أبو ستة
أ.د سعيد الزبيدي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.صالح الدين بوجاه
د.محمد الغزي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.إيهاب أبوستة
أ.د.أحمد السامرايئ
د.عبدالرحمن السفاسفة
د .إيهاب أبو ستة.
أ.د .أحمد السامرايئ
د .محمد العايص
أ.د أحمد السامرايئ
د.إيهاب أبو ستة
د.عبدالرحمن السفاسفة

 21فاطمه خميس حليس /3مايو2017 /م
البهلولية

د.صالح الدين بوجاه
د.محمد الغزي
د.سامر رضوان

385

حفر يف رواية موشكا
ملحمد الشحري دراسة
يف نسق املعتقد الثقايف
آراء الكوفيني النحوية
يف كتاب معاين للنحاس
(ت 338هـ)  -دراسة
وصفية تحليلية
قصيدة مبارك العامري
النرثية (دراسة أسلوبية)

الظواهر الرتكيبية يف
الخطب العامنية(
القرون الثالثة األوىل
أمنوذجا)
رشح بلوغ األمل يف
تفصيل الجمل :دراسة
وتحقيق
كتاب التقييد يف
املعنى املهم واملفيد
للشيخ محمد بن
احمد الرقييش "دراسة
وتحقيق الجزأين
(1و")2
النزعة النفسية يف شعر
إيليا أبو مايض

قامئة برسائل الدكتوراة واملاجستري

ال�سنة السابعة .العدد الحادي عرش ٢٠٢٢م

 22حمد بن محمد بن مرهون /4مايو2017 /م
السلامين

أ.د.أحمد هاشم السامرايئ
أ.د.سعيد الزبيدي
د.عبدالرحمن السفاسفة

 23سعد بن فايز بن خميس  /10مايو2017 /م
املحيجري

 24بدر بن نصري بن عبدالله  /17مايو2017 /م
الصلتي

 25يارس بن سليامن بن سيف  /17مايو2017 /م
الصباحي

 26بدر بن خميس بن راشد  /30مايو2017 /م
السعيدي

أ.د.أحمد السامرايئ
أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.أحمد هاشم السامرايئ
د.إيهاب أبوستة
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.صالح الدين بوجاه
د.محمد الغزي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.سعيد الزبيدي
د.إيهاب أبوستة
د.عبدالرحمن السفاسفة

 27بدر بن نارص بن خلف /15نوفمرب2017/م
النوفيل

 28نعمة بنت منصور بن /30نوفمرب2017/م
نارص الحارثية

أ.د.محمد كراكبي
د.محمود الكندي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.محمد املحروقي
د.صالح الدين بوجاه
د.عبدالرحمن السفاسفة
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دراسة وتحقيق كتاب
دليل املبتدي يف علم
اإلعراب للشيخ الفقيه
سليامن بن راشد
الجهضمي
دقائق الفروق اللغوية
يف استعامل الجوارح يف
القرآن الكريم -دراسة
داللية
سورة (ص) دراسة
لغوية يف ضوء علم
املناسبة
اإلحياء يف الشعر
العامين الحديث يف
الفرتة الزمنية -1870
1970
البحث النحوي عند
اإلمام الساملي يف
كتايب رشح بلوغ األمل
يف تفصيل الجمل
واملواهب عىل الدرة
البهية
أفعال الجامدات يف
القرآن الكريم (دراسة
داللية)
البنية الرسدية يف تنزيه
األبصار واألفكار يف
رحلة سلطان زنجبار

