رسائل الماجستير التي تمت مناقشتها في العام األكاديمي 2015 - 2014م

ت
1

اسم الطالب
أحمد بن يحيى بن خميس اإلسماعيلي

2

شمسة بنت عبيد بن سالم الهنائية

3

عبدهللا بن ماجد بن خميس الهاشمي

4

صالح بن سالم بن السليماني

5

سليم بن سعيد بن سليم البدري

6

سعيد بن حمد بن حمود المحروقي

7

حميد بن علي خلفان الشهومي

تاريخ مناقشة الرسالة
عنوان الرسالة
الصورة الفنية في قصيدة  5مارس 2014م
التفعيلة عند سميح القاسم
مفهوم األدب في المدونات  6مارس 2014م
الفقهية العمانية"
األلفاظ اإلسالمية في  26فبراير 2015م
"ديوان أنوار األسرار
ومنار األفكار" للشيخ عامر
بن عبدهللا العبادي (دراسة
في الحقول الداللية)
التناص في شعر الشيخ  24فبراير 2015م
عبدهللا بن علي الخليلي ت
)( 2000-1421
المباحث الداللية في كتاب  17فبراير 2015م
(الجامع)البن بركة البهلوي
العُماني
البحث النحوي في كتب  26فبراير 2015م
الوقف واالبتداء المطبوعة
تحقيق مخطوطة "تقريب  16يونيو 2015م
األذهان في علمي المعاني
والبيان" للشيخ منصور بن
ناصر الفارسي

اسم المشرف
د.عيسى السليماني
د .أحمد حالو
د.إيهاب أبوستة

د.إسماعيل الكفري
أ.د.أحمد السامرائي
أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.سعيد الزبيدي

8

إسماعيل بن ناصر بن سعيد العوفي

9

محمد بن سالم بن خلفان المسلمي

10

إيمان خميس ناصر السناني

11

ريا بنت إبراهيم بن خميس اإلسماعيلي

12

سالم بن حمد بن محمد المحروقي

13

وفاء بنت بدر بن سليمان الشقصية

14

نعمة بنت خميس بن حليس البهلولية

15

محمد بن سالم بن علي المجرفي

موضوعات النحو بين
السؤال الشعري وجوابه في
عمان
التوجيه الصوتي للقراءات
السبع بين ابن خالويه وأبي
علي الفارسي "دراسة
وصفية تحليلية"
االغتراب في شعر سيف
الرحبي
تقنيات الترابط النصي في
خطابات صاحب الجاللة
السلطان قابوس في األعياد
الوطنية العمانية
النفي في الحديث الشريف-
مسند اإلمام الربيع بن
حبيب
"دراسة في التركيب
والداللة"
الشخصية في روايتي غالية
آل سعيد "سنين مبعثرة"
و"جنون اليأس":دراسة
تحليلية.
الجملة في لهجة والية
جعالن بعمان موازنة مع
العربية الفصيحة "دراسة
في البنى واألغراض".

 8يونيو2015م

أ.د.سعيد الزبيدي

 19فبراير 2015م

أ.د.سعيد الزبيدي

 19فبراير 2015م

د.إسماعيل الكفري

 25مايو 2015م

د.إيهاب أبوستة

 9مايو 2015م

د.إيهاب أبوستة

 16يونيو 2015م

د.محمد المحروقي

 14يناير 2015م

د.زينب الجميلي

 8يونيو 2015م

د.أحمد حالو

16

عبدهللا بن إبراهيم بن مبروك العجمي

17

عباس بن سالم بن حميد العجمي

18

مريم بن عبدهللا بن حمد الحتروشي

توهج الذات في شعر أبي  13يناير 2015م
فراس الحمداني دراسة
وصفية تحليلية
الترابط النصي في جهود  27مايو 2015م
مفسري القرآن في القرن
الخامس الهجري
 26مايو 2015م
"سورة الكهف أنموذجا

د.زينب الجميلي
أ.د.سعيد الزبيدي
د.خميس الصباري

رسائل الماجستير التي تمت مناقشتها في العام األكاديمي 2016 - 2015م
ت
1

اسم الطالب
زكريا بن يحيى بن سفيان الراشدي

تاريخ مناقشة الرسالة
 21فبراير 2016م

لجنة اإلشراف
د.محمد دقة

2

سعيد سليم صروخ النوتكي

 28فبراير 2016م

أ.د عبدالمجيد بنجاللي

3

إبراهيم بن عبدهللا بن سليمان الهنائي

 26يناير 2016م

د.سعيد الزبيدي

4

جمال بن خلفان بن علي الرواحي

 23ديسمبر 2015م

د.زينب الجميلي

5

جليله سعيد سليم القاسمية

 27يناير 2016م

د.صالح الدين بوجاه

عنوان الرسالة
الوصايا في األدب العماني
"اإلمامة الثانية أنموذجا(177
 280هــ)
مقامات أبي الحارث البرواني
تقديم األلفاظ وتأخيرها في القران
الكريم "دراسة تحليلية"
الماء واأللفاظ المتصلة به في
القرآن الكريم "دراسة في
الحقول الداللية
البعد الحجاجي في األعمدة
األدبية

6

خالصة بنت حامد بن عامر الخروصية

 13يناير 2016م

د.إسماعيل الكفري

7

هند بنت عبدهللا البلوشي

 22نوفمبر 2015م

د.صالح بو جاه

8

عبدهللا محمد حمد الحسيني

 14مارس 2016م

أ.د.أحمد السامرائي

9

حارث جمعه سعيد الحارثي

 3مارس 2016م

إيهاب أبوستة

10

حبيبه بنت عامر بن خلفان المفرجي

 27يناير 2016م

سعيد الزبيدي

11

حميد بن ناصر بن مسعود الحاتمي

 6مارس 2016م

زينب الجميلي

12

حميد بن مهنا بن سليم المعمري

 8مارس 2016م

د.إيهاب أبو ستة

13

زكريا ثاني سعيد الحسني

 7مارس 2016م

أ.د أحمد السامرائي

14

سامي محمد حامد السيابي

 25فبراير 2016م

د.إيهاب أبو ستة

(مجلة دبي الثقافية أنموذجا)
الصورة في شعر أبي مسلم
البهالني
االتجاه اللغوي في نقد الشعر
العماني من سنة  1970إلى سنة
2013م
الخالف في المعاني في كتب
الحروف المطبوعة "عرض
وتقويم"
البحث الصرفي في كتاب تيسير
لالمام القطب محمد بن يوسف
اطفيش
البحث النحوي في كتاب دقائق
التصريف للمؤدب
الزمن في ديوان أبي بكر أحمد بن
سعيد الخروصي الستالي (دراسة
لغوية)
جهود فاضل السامرائي -دراسة
وتحليل-
اللهجات العربية في تيسير
التفسير للشيخ يوسف بن محمد
الطفيش1333هــ
الخالف الداللي عند العالمة
خلفان بن جميل السيابي في كتاب
فصول األصول

الداللة النحوية وأثرها في
استنباط الحكم الشرعي عند
المحقق سعيد بن خلفان الخليلي
االختالف في معاني الحروف
األحادية في كتب الحروف
المطبوعة حتى نهاية القرن
الثامن الهجري
قضايا صرفية في تفسير الطبري
السور األربع األولى أنموذجا
البيئة البحرية والنهرية في
الشعر الجاهلي
اللهجات العربية في كتاب اإلبانة

15

سيف سليمان ناصر المعولي

 8مارس 2016م

أ.د سعيد الزبيدي

16

عبدهللا محمد حمد الحسيني

 14مارس 2016م

أحمد السامرائي

17

كذية بنت عيسى بن سليمان السعيدية

 1مارس 2016م

سعيد الزبيدي

18

محمود بن سعيد بن سيف الدَّرمكي

 13مارس 2016م

د.محمد دقة

19

سليمان اللمكي
محمود بن شامس بن ُ

 21فبراير 2016م

د .إيهاب أبو ستة

20

مصطفى محسن سعيد الريامي

 13مارس 2016م

د.محمد دقة

أدب الطفيليين

21

مصطفى حمد سعود أمبوسعيدي

 23فبراير 2016م

زينب الجميلي

22

بخيت محمد علي المقيمي

 29مايو 2016م

أحمد السامرائي

23

صالح بن محمد بن سالم الشعيلي

 26مايو 2016م

خميس الصباري

قضايا لغوية في تعليم العربية
للناطقين بغيرها دراسة تحليلية:
لألصوات ،الثروة اللفظية،
المحصلة الثقافية
كتاب التقييد في المعنى المهم
والمفيد للشيخ أحمد بن محمد بن
الرقيشي
بشير
من
األزكوي(حي1152:ه)
الجزء الرابع إلى الجزء التاسع
دراسة وتحقيق
القيم الخلقية في الشعر العماني
الحديث ديوان أبي مسلم البهالني
مثاال

24

فهد بن خميس بن علي العبري

 1يونيو 2016م

محمد كراكبي

25

خليل بن إبراهيم بن سعيد السعدي

 2يونيو 2016م

أحمد السامرائي

26

سليمان بن مصبح بن خلفان الجهنمي

 24مايو 2016م

سعيد الزبيدي

27

ماجد بن عبدهللا بن سليمان الجهضمي

 31مايو 2016م

أحمد السامرائي

28

علي بن سالم بن عبدهللا السالمي

 17مايو 2016م

إسماعيل الكفري

29

منى بنت عوض بن حميد الوحشية

 12إبريل 2016م

د.صالح الدين بوجاه

30

عباس بن سالم بن حميد العجمي

 27مايو 2015م

د.سعيد الزبيدي

31

حميد بن علي بن خلفان الشهومي

16يونيو 2015م

د.سعيد الزبيدي

32

إسماعيل ناصر بن سعيد العوفي
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د.إيهاب أبو ستة

33

فهد بن ناصر بن خلف العلوي

 10نوفمبر 2016م

د.إيهاب أبوستة

اعتراضات ابن والد النحوية على
المبرد في كتاب االنتصار
لسيبويه على المبرد دراسة
تحليلية لمسائل االسم
نظرية النحو القرآني عند ابن
يعيش
جماليات الذكر وعدمه في
المتشابه اللفظي في القرآن
الكريم دراسة وصفية تحليلية
صورة القصص دراسة لغوية في
ضوء علم المناسبة
الرومنسية في الشعر العماني
شخصية المثقف في الرواية
العمانية
مظاهر تيسير النحو العربي في
شروح األجرومية المطبوعة
تحقيق مخطوطة "تقريب األذهان
في علمي المعاني والبيان"
للشيخ منصور بن ناصر الفارسي
موضوعات النحو بين السؤال
الشعري وجوابه في عمان
شرح قصيدة تربية األطفال
بتصريف األفعال للشيخ محيي
الدين بن شيخ القحطاني البراوي
المتوفى ( 1286ه) دراسة
وتحقيق

34

شيخة بنت عبدهللا بن خصيف الفجرية

 7ديسمبر 2016م

أ.د.صالح الدين بوجاه

35

عمر أحمد الشيخ بالحاج

 14ديسمبر 2016م

أ.د.سعيد الزبيدي

36

سيف بن خلفان بن مصبح الحبسي

 25ديسمبر 2016م

د.محمد المحروقي

اإلذاعي
الدرامي
النص
والتلفزيوني العماني جنسا أدبيا
من العام  1970إلى العام 2015م
االسس اللسانسية في النظرية
الخليلية الحديثة عند عبدالرحمن
الحاج صالح دراسة وصفية
تحليلية
التناص في المقامات العمانية
مقامات أبي الحارث البرواني
أنموذجا

رسائل الماجستير التي تمت مناقشتها في العام األكاديمي 2017 - 2016م
ت
1

منال بنت سالم بن صالح باعبده

تاريخ مناقشة الرسالة
 28ديسمبر 2016م

اسم الطالب

2

عائشة بنت ناصر بن سالم القصابية

 29ديسمبر 2016م

3

ثرياء بنت علي بن صالح اليزيدي

 29ديسمبر 2016م

لجنة اإلشراف
أ.د.سعيد الزبيدي
د.زينب الجميلي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.أحمد السامرائي
د.زينب الجميلي
د.حسام الدين السيد محمد
د.صالح الدين بوجاه
د.عبدالمجيد بنجاللي
د.سامر رضوان

عنوان الرسالة
مناهج التأليف في فقه اللغة عند
المحدثين العرب دراسة تقويمية
مرويات أبي الفضل الرياشي
جمع ودراسة وتحقيق
مسرحية البئر آلمنة الربيع
دراسة سيميائية

4

أسمهان سعيد سالم الظاعني

 16يناير 2017م

5

عبدهللا خميس ناصر الغافري

 22يناير 2017م

6

فاطمه سالم محمد باعمر

 30يناير 2017م

7

سعيد ناصر حمد الحوسني

 31يناير 2017م

8

أحمد سالم خلفان الزكواني

 20فبراير 2017م

9

جمعه محمد سعيد الناصري

 21فبراير 2017م

10

سعيد بن خميس بن سالم الهاشمي

 21فبراير 2017م

11

سامي بن علي بن خلفان الكندي

 22فبراير 2017م

د .إسماعيل الكفري
د .محمد الغزي
د .عبد العزيز المعايطة
د .اسماعيل الكفري
د .أحمد حالو
د .عبد العزيز المعايطة
د .اسماعيل الكفري
د .محمد الغزي
د .عبد العزيز المعايطة
د.خميس الصباري
د.محمو د الصقري
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د .محمد كراكبي
د.إيهاب أبو ستة
د .عبدالرحمن السفاسفة.
د.زينب الجميلي
د.سعيد الزبيدي
د.محمود جاسم
أ.د.أحمد السامرائي
أ.د.محمد كراكبي
د.حسام الدين السيد محمد
أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.محمد كراكبي

التجربة الروائية عند محمد سيف
الرحبي
التناص في شعر ابن شيخان
السالمي
االنزياح في شعر جبران خليل
جبران
فن التخميس في الشعر العماني
الحديث دراسة فنية
ألفاظ السراء والضراء في الجزء
األول من كتاب الفرج بعد الشدة
للتنوخي دراسة معجمية
الجهود الصرفية العمانية بين
القرنين الحادي عشر والرابع
عشر دراسة تحليلية
داللة التناسب والتركيب في
سورة يونس
الجمل التي ال محل لها من
اإلعراب نقد وتوجيه

12

هيثم أحمد سليمان السالمي

 1مارس 2017م

13

زوينة بنت علي بن عيسى الحارثي

 9مارس 2017م

14

ناصر بن سعيد بن أحمد المحمودي

 16مارس 2017م

15

فهد بن مبارك بن طانف الحجري

 19مارس 2017م

16

مروان بن عامر بن مالك المالكي

 20مارس 2017م

17

فهد بن سعيد بن سيف العامري

 20مارس 2017م

18

كمال بن عبدهللا بن عبَّاس الهنائي

 21مارس 2017م

19

ماجد بن حمود بن سبيت المقيمي

 22مارس 2017م

د.عبدالرحمن السفاسفة
د.أحمد حالو
د.محمد دقة
د.محمد الجرايدة
أ.د.سعيد الزبيدي
د.إيهاب أبوستة
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.محمد كراكبي
د.إيهاب أبو ستة
د.عبدالرحمن السفاسفة
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

آراء الجاحظ النقدية في الخطابة
العربية ،البيان والتبيين نموذجا،
دراسة نقدية تحليلية
الدعوة إلى النحو القرآني دراسة
وصفية نقدية
العطف والجر والشرط بين كتابي
طلعة الشمس لإلمام السالمي
وفصول األصول للعالمة السيابي
دراسة داللية
حفر في رواية موشكا لمحمد
الشحري دراسة في نسق المعتقد
الثقافي
آراء الكوفيين النحوية في كتاب
معاني للنحاس ت 338ه دراسة
وصفية تحليلية
قصيدة مبارك العامري النثرية
(دراسة أسلوبية)

د.عبدالرحمن السفاسفة
د.إيهاب أبوستة
أ.د.أحمد السامرائي

الظواهر التركيبية في الخطب
العمانية( القرون الثالثة األولى
أنموذجا)

د.عبدالرحمن السفاسفة
د .إيهاب أبو ستة.

شرح بلوغ األمل في تفصيل
الجمل :دراسة وتحقيق

أ.د .أحمد السامرائي
د .محمد العاصي
20

محمد بن سيف بن حماد العبري

 22مارس 2017م

أ.د أحمد السامرائي
د.إيهاب أبو ستة
د.عبدالرحمن السفاسفة

كتاب التقييد في المعنى المهم
والمفيد للشيخ محمد بن أحمد
الرقيشي "دراسة وتحقيق
الجزأين (1و")2

21

فاطمة خميس حليس البهلولية

 3مايو 2017م

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

النزعة النفسية في شعر إيليا أبو
ماضي

22

حمد بن محمد بن مرهون السلماني

 4مايو 2017م

أ.د.أحمد هاشم السامرائي

دراسة وتحقيق كتاب دليل
المبتدي في علم اإلعراب للشيخ
الفقيه سليمان بن راشد
الجهضمي

23

سعد بن فايز بن خميس المحيجري

 10مايو 2017م

أ.د.أحمد السامرائي

دقائق الفروق اللغوية في
استعمال الجوارح في القرآن
الكريم -دراسة داللية

24

بدر بن نصير بن عبدهللا الصلتي

 17مايو 2017م

25

ياسر بن سليمان بن سيف الصباحي

 17مايو 2017م

26

بدر بن خميس بن راشد السعيدي

 30مايو 2017م

أ.د.سعيد الزبيدي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.أحمد هاشم السامرائي
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

سورة (ص) دراسة لغوية في
ضوء علم المناسبة
اإلحياء في الشعر العماني
الحديث في الفترة الزمنية
1970 -1870
البحث النحوي عند اإلمام
السالمي في كتابي شرح بلوغ

27

بدر بن ناصر بن خلف النوفلي

 15نوفمبر 2017م

28

نعمة بنت منصور بن ناصر الحارثية

 30نوفمبر 2017م

أ.د.محمد كراكبي
د.محمود الكندي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.محمد المحروقي
د.صالح الدين بوجاه
د.عبدالرحمن السفاسفة

األمل في تفصيل الجمل
والمواهب على الدرة البهية
أفعال الجمادات في القرآن الكريم
(دراسة داللية)
البنية السردية في تنزيه األبصار
واألفكار في رحلة سلطان زنجبار

رسائل الماجستير التي تمت مناقشتها في العام األكاديمي 2018 - 2017م

.1

أسمهان سعيد سالم الظاعني

تاريخ مناقشة الرسالة
 16يناير 2017م

اسم الطالب

ت

.2

عبدهللا خميس ناصر الغافري

 22يناير 2017م

.3

فاطمه سالم محمد باعمر

 30يناير 2017م

لجنة اإلشراف
د .إسماعيل الكفري
د .محمد الغزي
د .عبد العزيز المعايطة
د .اسماعيل الكفري
د .أحمد حالو
د .عبد العزيز المعايطة
د .اسماعيل الكفري
د .محمد الغزي

عنوان الرسالة
التجربة الروائية عند محمد سيف
الرحبي
التناص في شعر ابن شيخان
السالمي
االنزياح في شعر جبران خليل
جبران

.4

سعيد ناصر حمد الحوسني

 31يناير 2017م

.5

أحمد سالم خلفان الزكواني

 20فبراير 2017م

.6

جمعه محمد سعيد الناصري

 21فبراير 2017م

.7

سعيد بن خميس بن سالم الهاشمي

 21فبراير 2017م

.8

سامي بن علي بن خلفان الكندي

 22فبراير 2017م

.9

هيثم أحمد سليمان السالمي

 1مارس 2017م

.10

زوينة بنت علي بن عيسى الحارثي

 9مارس 2017م

.11

ناصر بن سعيد بن أحمد المحمودي

 16مارس 2017م

د .عبد العزيز المعايطة
د.خميس الصباري
د.محمو د الصقري
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د .محمد كراكبي
د.إيهاب أبو ستة
د .عبدالرحمن السفاسفة.
د.زينب الجميلي
د.سعيد الزبيدي
د.محمود جاسم
أ.د.أحمد السامرائي
أ.د.محمد كراكبي
د.حسام الدين السيد محمد
أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.أحمد حالو
د.محمد دقة
د.محمد الجرايدة
أ.د.سعيد الزبيدي
د.إيهاب أبوستة
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.محمد كراكبي
د.إيهاب أبو ستة
د.عبدالرحمن السفاسفة

فن التخميس في الشعر العماني
الحديث دراسة فنية
ألفاظ السراء والضراء في الجزء
األول من كتاب الفرج بعد الشدة
للتنوخي دراسة معجمية
الجهود الصرفية العمانية بين
القرنين الحادي عشر والرابع
عشر دراسة تحليلية
داللة التناسب والتركيب في
سورة يونس
الجمل التي ال محل لها من
اإلعراب نقد وتوجيه
آراء الجاحظ النقدية في الخطابة
العربية ،البيان والتبيين نموذجا ،
دراسة نقدية تحليلية
الدعوة إلى النحو القرآني دراسة
وصفية نقدية
العطف والجر والشرط بين كتابي
طلعة الشمس لإلمام السالمي
وفصول األصول للعالمة السيابي
دراسة داللية

.12

فهد بن مبارك بن طانف الحجري

 19مارس 2017م

.13

مروان بن عامر بن مالك المالكي

 20مارس 2017م

.14

فهد بن سعيد بن سيف العامري

 20مارس 2017م

.15

كمال بن عبدهللا بن عبَّاس الهنائي

 21مارس 2017م

.16

ماجد بن حمود بن سبيت المقيمي

 22مارس 2017م

.17

محمد بن سيف بن حماد العبري

 22مارس 2017م

.18

فاطمه خميس حليس البهلولية

 3مايو 2017م

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

حفر في رواية موشكا لمحمد
الشحري دراسة في نسق المعتقد
الثقافي
آراء الكوفيين النحوية في كتاب
معاني للنحاس ت 338ه دراسة
وصفية تحليلية
قصيدة مبارك العامري النثرية
(دراسة أسلوبية)

د.عبدالرحمن السفاسفة
د.إيهاب أبوستة
أ.د.أحمد السامرائي

الظواهر التركيبية في الخطب
العمانية(القرون الثالثة األولى
أنموذجا)

د.عبدالرحمن السفاسفة
د .إيهاب أبو ستة.
أ.د .أحمد السامرائي

شرح بلوغ األمل في تفصيل
الجمل :دراسة وتحقيق

د .محمد العاصي
أ.د أحمد السامرائي
د.إيهاب أبو ستة
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.صالح الدين بوجاه
د.محمد الغزي
د.سامر رضوان

كتاب التقييد في المعنى المهم
والمفيد للشيخ محمد بن أحمد
الرقيشي "دراسة وتحقيق
الجزأين (1و")2
النزعة النفسية في شعر إيليا أبو
ماضي

.19

حمد بن محمد بن مرهون السلماني

 4مايو 2017م

.20

سعد بن فايز بن خميس المحيجري

 10مايو 2017م

.21

بدر بن نصير بن عبدهللا الصلتي

 17مايو 2017م

.22

ياسر بن سليمان بن سيف الصباحي

 17مايو 2017م

.23

بدر بن خميس بن راشد السعيدي

 30مايو 2017م

.24

بدر بن ناصر بن خلف النوفلي

 15نوفمبر 2017م

.25

نعمة بنت منصور بن ناصر الحارثية

 30نوفمبر 2017م

.26

عايدة بنت سليم بن سالم العبرية

 6فبراير 2018م

أ.د.أحمد هاشم السامرائي

دراسة وتحقيق كتاب دليل
المبتدي في علم اإلعراب للشيخ
الفقيه سليمان بن راشد
الجهضمي

أ.د.أحمد السامرائي

دقائق الفروق اللغوية في
استعمال الجوارح في القرآن
الكريم -دراسة داللية

أ.د.سعيد الزبيدي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.أحمد هاشم السامرائي
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
أ.د.محمد كراكبي
د.محمود الكندي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.محمد المحروقي
د.صالح الدين بوجاه
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.سعيد الزبيدي
د.زينب الجميلي
د.عبدالرحمن السفاسفة

سورة (ص) دراسة لغوية في
ضوء علم المناسبة
اإلحياء في الشعر العماني
الحديث في الفترة الزمنية
1970 -1870
البحث النحوي عند اإلمام
السالمي في كتابي شرح بلوغ
األمل في تفصيل الجمل
والمواهب على الدرة البهية
أفعال الجمادات في القرآن الكريم
(دراسة داللية)
البنية السردية في تنزيه األبصار
واألفكار في رحلة سلطان زنجبار
التبويب الصرفي بين القدامى
والمحدثين – دراسة موازنة

.27

إسماعيل بن سالم بن يحيى الحضرمي

 6فبراير 2018م

.28

نصيرة بنت محمد بن راشد اليعربية

 13فبراير 2018م

.29

خليل بن محمد بن راشد الحوقاني

 13فبراير 2018م

.30

سعيد بن راشد بن سيف الشبيبي

 14فبراير 2018م

.31

بشرى بشير سيد بشير

 15فبراير 2018م

.32

علي بن سعيد بن خميس المعمري

 20فبراير 2018م

.33

جمال بن حسن بن كليب العمري

 8مارس 2018م

د.أحمد حالو
د.محمد دقة
د.عبد العزيز المعايطة
أ.د .محمد كراكبي
أ.د .أحمد السامرائي
د .عبد العزيز المعايطة
د.خميس الصباري
د.محمد الغزي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د سعيد جاسم الزبيدي
د .زينب الجميلي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.محمود الصقري
د.محمد الغزي
أ.د.سامر رضوان
د.محمود الكندي
أ.د.سعيد الزبيدي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د سعيد جاسم الزبيدي
د .زينب الجميلي
د.عبدالرحمن السفاسفة

شعر الشمردل بن شريك
اليربوعي – دراسة موضوعية
فنية
األنماط التركيبية ودالالتها في
آيات الناسخ والمنسوخ
البناء الفني في رسائل سماحة
الشيخ أحمد الخليلي

كتاب التقييد في المعنى المهم
والمفيد للشيخ أحم بن محمد بن
بشير الرقيشي اإلزكوي (حي:
1152هـ ،الجزء الثالث – دراسة
وتحقيق)
المقاومة الفلسطينية في شعر
عبد الرحيم محمود -دراسة
موضوعية فنية
أثر إختالف التوجيه اإلعرابي في
المعنى  ،دراسة تطبيقية في سور
الطواسين (الشعراء -النمل-
القصص) على رواية حفص عن
عاصم)
التوجيه الداللي لغريب القرآن في
مجمل اللغة البن فارس (395هـ)

.34

بخيت بن محمد بن بخيت الشبلي

 11مارس 2018م

.35

عبدهللا بن محمد بن سليمان البهالني

 11مارس 2018م

أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د سعيد جاسم الزبيدي
د .زينب الجميلي
د.عبدالرحمن السفاسفة

.36

عمر بن غابش بن عبيد النوفلي

 12مارس 2018م

.37

أحمد بن غابش بن غريب الرشيدي

 12مارس 2018م

.38

حسين بن علي البسامي

 12مارس 2018م

.39

عبدهللا بن مبارك بن سالم السعدي

 13مارس 2018م

د.أحمد حالو
د.محمد دقة
د.عبدالعزيز المعايطة
د.أحمد حالو
د.محمود الصقري
د.عبدالعزيز المعايطه
أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د .سعيد الزبيدي

.40

حمد بن محمد بن عبدهللا البوسعيدي

 13مارس 2018

.41

صالح بن خميس بن عبيد السنيدي

 14مارس 2018م

د.زينب الجميلي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.سعيد الزبيدي
د.زينب الجميلي

مرويات الخليل في كتاب
المخصص البن سيده األندلسي –
دراسة وتحقيق
مشكل إعراب الدعائم ألبي
العباس أحمد بن سعيد الشماخي
( ت 928ه) – دراسة وتحقيق (
من بداية الكتاب إلى آخر قصيدة
الجنائز)
التناص في رسالة الغفران ألبي
العالء المعري
المطالع في ديوان الكيذاوي-
دراسة فنية
موقف المحدثين من حركة تيسير
النحمو العربي – وصف وتحليل
آراء أبي بكر مبرمان (ت 345ه)
اللغوية – جمع ودراسة
المفقود من معاني القراء للفراء
الجزء األول من الفاتحة إلى
نهاية يونس

د.عبدالرحمن السفاسفة
د.محمد دقة
د.خميس الصباري
أ.د.سامر رضوان

وظيفة الشاعر اإلجتماعية في
العصر الجاهلي

.42

عدنان بن ناصر بن سعيد العوفي

 14مارس 2018م

أ.د سعيد جاسم الزبيدي
د .زينب الجميلي
د.عبدالرحمن السفاسفة

.43

الحسين بن علي بن سليمان العجمي

 15مارس 2018م

.44

إسحاق بن سيف بن سالم الجابري

 15مارس 2018م

.45

أحمد بن عبيد التمتمي

 11إبريل 2018م

.46

محمد بن سيف بن سليمان العبري

 12إبريل 2018م

.47

سعيد بن ناصر بن حميد الراشدي

 15إبريل 2018م

د.محمد دقة
د.أحمد حالو
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.محمد دقة
أ.د.سعيد الزبيدي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.أحمد حالو
أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.محمد دقة
د.خميس الصباري
أ.د.سامر رضوان
د.محمود الصقري

.48

خلفان بن محمد بن مسعود السيابي

 18إبريل 2018م

.49

سعود بن المر بن مطر الحضرمي

 1مايو 2018

د.محمد علي دقة
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د سعيد الزبيدي
د.زينب الجميلي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.إسماعيل الكفري
د.محمود الصقري
د.أحمد الفواعير

مشكل إعراب الدعائم ألبي
العباس أحمد بن سعيد الشماخي
( ت 928ه) – دراسة وتحقيق (
من بداية قصيدة الصوم إلى
قصيدة المكاتبة والوالء)
الشتاء في الشعر الجاهلي-
دراسة موضوعية فنية
كتاب تلقين األحباب معاني ملحة
اإلعراب -دراسة وتحقيق
تأليف الشيخ سعيد بن خلفان
الخليلي -دراسة وتحقيق
صورة العدو في شعر الفرسان
في العصر الجاهلي
رثاء الجواري
العباسي

في

العصر

العمانية
النحو
منظومات
المطبوعة -دراسة وتحليل
الصورة الشعرية في ديوان
الشيخ عبدهللا بن ماجد الحضرمي

.50

بدر بن عبدهللا بن علي الجلنداني

 7مايو 2018م

د.محمود الكندي
د.زينب الجميلي
د.عبدالرحمن السفاسفة

.51

راشد بن سعيد بن حافظ الحسني

 9مايو 2018م

أ.د.محمد كراكبي
د.محمود الكندي
د.عبدالرحمن السفاسفة

.52

أحمد بن حميد بن جبر المعمري

 16مايو 2018م

د.محمد الغزي

.53

عبدالعزيز بن مصبح بن سيف الراشدي

 17مايو 2018م

.54

مزنة بنت سيف بن راشد الضامرية

 21مايو 2018م

أنماط الجملة في الحديث الشريف
مسند اإلمام الربيع بن حبيب
الفراهيدي -دراسة تحليلية
إحصائية
ديوان الخنساء (ت 24ه) شرح
أبي العباس ثعلب ( ت 291ه) –
دراسة في ضوء نظرية الحقول
الداللية)
الصورة في شعر مريد البرغوثي

أ.د.صالح الدين
د.محمد الجرايدة
د.خميس الصباري
د.محمد الغزي

الحكاية الشعبية في عمان :بنيتها
ووظائفها

د.عبدالرحمن السفاسفة
د.محمد المحروقي
د.محمد الغزي
د.خلفان الحراصي

مالمح التجربة الشعرية في
منهاج البلغاء وسراج األدباء
لحازم القرطاجني -دراسة
وصفية مقارنة

رسائل الماجستير التي تمت مناقشتها في العام األكاديمي 2019 - 2018م
ت

اسم الطالب

تاريخ مناقشة الرسالة

 .1عبيد بن العبد بن حمود الوهيبي  4أكتوبر 2018م

لجنة اإلشراف
أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.محمد كراكبي

نتيجة
عنوان الرسالة
الرسالة
إسناد الفعل إلى غير فاعله الحقيقي في شعر أبي نواسB -
دراسة داللية

د.عبدالرحمن السفاسفة
 .2فاطمه سعيد سالم الهنائي

 4أكتوبر 2018م

أ.د.محمد كراكبي

األفعال المقترنة بالجنة في القرآن الكريم -دراسة داللية

B

أ.د.سعيد الزبيدي
د.عبدالرحمن السفاسفة
 .3محمد بن أحمد بن صالح الطوقي  11اكتوبر 2018م

 .4خالد بن علي بن هديب الخليلي
 .5أحمد بن حميد بن حمدون
السيابي

 18اكتوبر 2018م
18اكتوبر 2018م

أ.د.محمد كراكبي
د.محمود الكندي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.أحمد حالو
د.إيهاب أبوستة
د.عبدالعزيز المعايطة
د.أحمد حالو
د.خميس الصباري

مرويات أبي عبيدة معمر بن المثنى (ت 211ه) اللغوية في B
لسان العرب البن منظور ( ت 711ه) – دراسة في ضوء
نظرية الحقول الداللية.
ديوان الشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن عامر الريامي ( B
1374 -1309ه) -تحقيق الجزء األول
القصيدة السلوكية في شعر الشيخ خلفان بن جميل السيابيB -
دراسة وصفية تحليلية.

د.عبدالرحمن السفاسفة
 .6أحمد بن طالب بن خليفة  19ديسمبر 2018م
المعمري

د.أحمد حالو
د.خميس الصباري

صورة عمان في الشعر العربي القديم حتى نهاية العصر B
العباسي (656ه) -دراسة فنية

د.عبدالعزيز المعايطة
.7

عائشة بنت سالم بن عبدهللا  24يناير 2019م

.8

أسعد بن مقدم بن طالب الشقصي  4فبراير 2019م

الغافرية

 .9يوسف سيف سالم التوبي

 13فبراير 2019م

 .10أحمد محمد هالل السليماني

 17فبراير 2019م

 .11مبارك محمد مبارك الساعدي

 17فبراير 2019م

.12

بدر بن سليمان بن غالب  28فبراير 2019م

الراشدي

 .13يوسف بن
حمد السعيدي
.14

عبدهللا

بن  28فبراير 2019م

راشد بن سالم بن ثني الداؤودي  4مارس 2019م

 .15النضر سليمان ناصر الخنجري

 4مارس 2019م

د.خميس الصباري
د.محمد الغزي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.صالح الدين بوجاه
د.محمود الصقري
د.عبدالعزيز المعايطة
د.خميس الصباري
أ.د.صالح الدين بوجاه
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.أحمد حالو
د.محمد الغزي
د.علي خميس
أ.أحمد حالو
د.محمد الغزي
د.محمد الجرايدة
أ.د.صالح الدين
د.محمد الغزي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.خميس الصباري
د.محمود الصقري
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.أحمد حالو

العجائبية في قصص األطفال في األدب العماني -دراسة B
فنية.
أثر أسباب النزول في استعمال الفعل – دراسة تحليلية.

B

الصورة الفنية في األعمال النثرية القصصية لجبران خليل B
جبران -دراسة فنية.
الشعر التاريخي في ديوان وحي العبقرية لعبدهللا بن علي B
الخليلي ت ( 1421-2000م) -دراسة فنية.
أثر سوق المربد في تطور الموضوعات الشعرية في B
القرنين :االول والثاني الهجريين -شعر الهجاء نموذجا-
دراسة وصفية تحليلية.
أدب الرسائل في األندلس -عصر بني أمية -دراسة B
موضوعية فنية.
التناص في ديوان سيف الفارسي -دراسة فنية.

B

الرمز في شعر خليل حاوي.

B

ديوان بشير بن عامر الفزاري -دراسة موضوعية فنية.

A

 .16بدرية محمد حمود المنجية

 5مارس 2019م

د.محمود الصقري
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.محمود الصقري

الذاكرة الجماعية في شعر أبي فراس الحمداني.

B

د.أحمد حالو
د.عبدالرحمن السفاسفة
.17

محمد بن سالم بن عبد هللا الوائلي  6مارس 2019م

.18

مصعب بن هالل بن حمد  10مارس 2019م

المعمري

 .19سليمان بن صالح الراشدي
.20

 10مارس 2019م

يحيى بن سيف بن سعيد  10مارس 2019م

السليماني

 .21انتصار بنت هالل القريني

 11مارس 2019م

د.إسماعيل الكفري
د.أحمد حالو
د.عبدالعزيز المعايطة
أ.د.محمد كراكبي
د.محمود الكندي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.محمد كراكبي
د.محمود الكندي
د.عبدالرحمن السفاسفة
ا.د.صالح الدين
د.محمد الغزي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.محمود الصقري
د.خميس الصباري
د.عبدالرحمن السفاسفة

شعر سالم بن سعيد البوسعيدي -دراسة أسلوبية.

A

األفعال الكالمية في معجم األمثال العمانية الشعبية.

B

العنوان في كتب اللغة حتى نهاية القرن الرابع الهجري.

B

المقالة األدبية عند عبدهللا الطائي (  -)1924-1973دراسة B
تحليلية وصفية.
االتجاهات النقدية الجمالية عند شراح المعلقات -دراسة B
مقارنة.

رسائل الماجستير التي تمت مناقشتها في العام األكاديمي 2020 - 2019م
ت

تاريخ مناقشة الرسالة

اسم الطالب

 .1عائشة بنت سالم بن علي  4نوفمبر 2019م
السعيدية

لجنة اإلشراف

عنوان الرسالة

نتيجة
الرسالة

د.خميس الصباري

مراثي اإلمام ناصر بن مرشد اليعربي – دراسة نقدية.

B

د.محمد الغزي
د.عبدالرحمن السفاسفة

 6نوفمبر 2019م

 .2عبدالمنعم أحمد حالو

أ.د.محمد كراكبي

معايير الترابط النصي في األربعين النووية -دراسة نصيةB .

أ.د.سعيد الزبيدي
د.عبدالرحمن السفاسفة
 .3محمد بن
المزروعي

علي

بن

حمد  5ديسمبر 2019م

أ.د.محمد كراكبي
أ.د.سعيد الزبيدي

المرأة في ديوان الشاعر العماني سليمان النبهاني المتوفى B
عام (915ه 1510م) -دراسة تحليلية.

د.عبدالرحمن السفاسفة
 .4إبراهيم بن عبدهللا بن سالم آل  31ديسمبر 2019م
ثاني

د.محمود الكندي
أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن السفاسفة

التأويل عند الشيخ الخليلي في كتاب البرهان.

A

 .5ماجد بن محمد بن سالم الشبلي

 1يناير 2020م

أ.د.سعيد الزبيدي

الحجاج في كتب الخالف النحوي -موازنة ونقد.

A

أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن السفاسفة
 .6زهرة بنت عبدهللا بن سعيد  20يناير 2020م
البحرية

أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.محمد كراكبي

مسائل األصمعي ( ت 216ه)الصرفية ،ودالالتها في شرح B
ديوان العجاج ( ت 145ه).

د.عبدالرحمن السفاسفة
 .7طالل بن سليمان بن علي  21يناير 2020م
المعمري

أ.د.أحمد حالو

الصداقة والصديق في الشعر األموي والعباسي.

A

د.محمود الصقري
د.عبدالعزيز المعايطة

 .8أمل بن راشد بن عبدهللا  22يناير 2020
المغيزوية

د.محمد الغزي
د.خميس الصباري

الشخصية النسائية في رواية ( الموت يمر من هنا) لعبده A
خال).

د.عبدالرحمن السفاسفة
 .9خالد بن محمد بن خلفان الريامي  23يناير 2020م

د.محمود الصقري
أ.د.أحمد حالو
د.عبدالرحمن السفاسفة

الشعر العماني القديم ( الجاهلي وصدر اإلسالم).

A

 .10عمر بن مسعود بن عامر  17فبراير 2020م
المسكري

د.زينب الجميلي

مصطلحات قانون المعامالت المدنية.

B

أ.د.سعيد الزبيدي
د.عبدالرحمن السفاسفة

 .11أماني بنت عبدهللا بن محمد  18فبراير 2020م
الوهيبي

د.محمود الصقري

الرمز في شعر هالل الحجري.

A

د.محمد الغزي
د.عبدالرحمن السفاسفة

رسائل الماجستير التي تمت مناقشتها في العام األكاديمي 2021 - 2020م
اسم الطالب

التخصص

لجنة اإلشراف

لجنة المناقشة

عنوان الرسالة

ت

زهرة بنت محمد بن راشد السمرية

الدراسات اللغوية

1.

كاملة بن علي العامرية

الدراسات اللغوية

2.

هاجر بنت علي الغفيلية

النقد األدبي

أ.د.سعيد الزبيدي
أ.د.محمد كراكبي
د.عبدالرحمن السفاسفة
أ.د.سعيد الزبيدي
د.محمود الكندي
د.أحمد فواعير
د.محمود الصقري
د.محمد الغزي

د.عيسى الحوقاني
د.مسعود الحديدي
د.حمد الذهلي
د.مسعود الحديدي
د.يعقوب آل ثاني
د.خالد الكندي
أ.د.أحمد حالو

تداخل اللغات في أبنية األفعال.

نتيجة
الرسالة
A-

أثر سماع الفراء في األبنية الصرفية – B+
دراسة وصفية تحليلية.
وصايا اآلباء الشعرية من الجاهلية إلى B+
صدر اإلسالم – دراسة وصفية تحليلية.

د.عبدالرحمن السفاسفة

د.مريم البادية
د.علي الكلباني

3.

محمد بن علي بن خلفان المقبالي

4.

عزاء بنت ناصر بن علي المحرزية

5.

علي بن راشد بن سالم اليعقوبي

العربي د.إسماعيل الكفري
األدب
د.محمود الصقري
الحديث
د.أحمد فواعير
أ.د.محمد كراكبي
الدراسات اللغوية
أ.د.سعيد الزبيدي
د.محمد جرايدة
أ.د.أحمد حالو
النقد األدبي
د.إسماعيل الكفري
د.محمد جرايدة

6.

كمال بن سيف بن حمود الفهدي.

النقد األدبي

أ.د.عبدالمجيد بنجاللي
د.خميس الصباري
أ.د.سامر رضوان

7.

كاذية بنت ناصر بن سليم الوردية

األدب العربي القديم

د.محمود الصقري
د.خميس الصباري
د.عبدالرحمن السفاسفة

8.

محمد بن راشد بن سيف الغماري

الدراسات اللغوية

9.

منير بن محمد بن خميس السيفي

الدراسات اللغوية

أ.د.محمد كراكبي
أ.د.سعيد الزبيدي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.محمود الكندي
أزد.سعيد الزبيدي

أ.د.أحمد حالو
د.عيسى الحوقاني
د.علي المانعي
د.يعقوب آل ثاني
د.محمد الرواحي
د.زاهر الداؤودي
د.خميس الصباري
أ.د.عبدالرحمن
قيوش
د.زاهر الغسيني
د.محمود الصقري
د.عيسى الحوقاني
د.فاطمة الشيدية
أ.د.أحمد حالو
أ.د.عبدالرحمن
قيوش
أ.د.عيسى
السليماني
د.محمود الكندي
د.يعقوب آل ثاني
د.أحمد الرمحي
د.مسعود الحديدي
د.يعقوب آل ثاني

بنية الشخصية في قصص األطفال في A-
سلطنة عمان.
دالالت الجملة اإلنشائية الطلبية في B+
ديوان الغشري.
أثر االستشراق في منهج طه حسين B+
وآرائه النقدية.
دراسة أسلوبية في ديوان نفائي العقيان ترصد
للشاعر جاعد بن خميس الخروصي نتيجته
بعد
"رحمه هللا"
إجراء
التعديالت
Aصورة المعركة في الشعر الجاهلي.

األساليب اإلنشائية الطلبية وداللتها في B
شعر االستنهاض في ديوان أبي مسلم
البهالني.
ألفية مقاليد التصريف للشيخ المحقق B+
سعيد بن خلفان الخليلي (1287ه).

10.

أحمد بن عبدهللا بن علي المعولي

األدب
الحديث

11.

حمد بن راشد بن سالم الهطالي

األدب
الحديث

12.

أحمد بن سعيد بن ناصر األزكي

النقد األدبي

د.خليفة القصابي
العربي د.خميس الصباري
د.محمود الصقري
د.غسان الشاطر
العربي د.إسماعيل الكفري
أ.د.عبدالمجيد بنجاللي
د.عبدالرحمن السفاسفة
د.عيسى الحوقاني
د.محمد الغزي
د.خليفة القصابي

د.محمد العميري
د.عيسى الحوقاني
أ.د.عبدالرحمن
قيوش
د.سالم البوسعيدي
د.عيسى الحوقاني
د.خميس الصباري
د.حميد بن عامر
الحجري
د.إسماعيل الكفري
أ.د.أحمد حالو
د.حافظ بن أحمد
أمبوسعيدي

صورة المكان في القصة العمانية B+
القصيرة.
السرد في شعر هالل العامري.

A-

النزعة الدرامية في المعلقات العشر.

A

