قائمة بعناوين البحوث

اسم الباحث

رمز
1

وسن زينو حمد خليل

2

المعنصم بالله حسن محمد

3

محمد علي عبد الوهاب

4

يونس إبراهيم موسى

5

إبتسام عبد الكريم

6

شيماء ياسين الرفاعي

7

علي أمير المالكي

8

9

خطيطة محمد على

المبروك

د.أحمد عمران بن سليم

د .علي عياد محمد

عنوان البحث

التوجيه البالغي لمعاني االستعارات عند العز بن عبد السالم
اللهجات العربية بين األصالة والمعاصرة
لزوم المتعدي من نحو التقعيد إلى نحو األساليب دراسة تطبيقية في القرآن الكريم
وتطوره قراءة أدبيّة نقديّة حديثة
ّائي ّ
االنتماء في شعر حاتم الط ّ
حتميَّة التغيُّر اللغوي (نظرة في أهم األسباب والمظاهر)
علم العربية وأثره في العلوم الشرعية

دعوى التطور في أصوات اللغة العربية الفصحى عرض ونقد
قراءة نقدية حديثة لظواهر نقدية في كتاب المثل السائر لضياء الدين ابن األثير
أدب الطفل العربي _النشأة والتطور
النطقية تعدد الصور لألصوات األساسية  phonemeفي البيئات اللغوية المختلفة " أصوات ما بين األسنان

11

إسماعيل فرج التونسي

11

سعدية حسين البرغثي

الذوق الرفيع في الشعر الجاهلي

12

منى ضو الحويج ميالد

التعالق النَّصي بين التراث والحداثة

13

علي عبد الهادي الشركسي

14

د .سعد عمر عبد العزيز

15

عبد الباسط عباس العقوري

16
17

خالد عبد السلم خليفة

بنية اإليقاع في ديوان ديك الجن الطرابلسي لمفتاح العماري

إبراهيم محمد فضيل

18

عمر زهير علي

التجديد في النحو العربي بين علماء العربية قديما وحديث ًا

19

فاطمة علي محمد المرغني

21
21
22

عماد خالد عبدالنبي
محمد أحمد محمد السنوسي
أحمد محمد جادالله

فوزي إبراهيم صالح

أنموذجاً "

تطور منهج ابن مالك في االستدال ل بالحديث النبوي من خل ل كتابه:
(شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلت الجامع الصحيح)
النص األدبي واستراتيجية القراءة مقاربة في المنهجية

لراوي اللغوي في التراث اللغوي العربي بين التنظير والتطبيق من خلل
مبادئ علم اللغة الحديث

الحداثة في الفكر العربي واإلسلمي بين اإلبداع واإلتباع
الداللة الزمنية لصيغة (يفعل مفردة ومركبة) بعض آيات القرآن الكريم أنموذجا
المحور :الثاني أوال  :التطور في علوم النحو والتصريف

تطور النقد األدبي من المناهج السياقية إلى مناهج ما بعد الحداثة
" النص الموازي في القصيدة الليبية أنموذجا"

من الدراسات الصوتية عند علماء التجويد :المماثلة الجزئية (المضارعة) :أنواعها وأحكامها
مراجعات في شواهد البلغة العربية

رمز
23
24
25

اسم الباحث
حليمة محمد مختار عبد القادر
علي عبد الرحمن أحميدة
علي عيسى زيدان
أريج محمد خطاب
هالة إدريس إشلبي

26

رمضان جمعة سالم بن هندي

27

.مفتاح محمد السائح انبيه
عبد المولى منصور زيدان

28

فاطمة عمار غموقة
أ.تهاني جمعة البقار

29

محمد سالم قريميدة

31

بن يمينة زهرة.

13

رشيدة كوجيل

أشرف العسري

32

سالمة رمضان الغا

33

عبد السلم األزهري

34

فتحية الشعاب الفيتوري

13
13

37

فدوى إبراهيم ثابت
مريم علي سالم حجل
د.عبد العليم محمد إسماعيل
د .سالمة صالح العمامي

سمر محمد النويلتي

عنوان البحث
المعيار الديني في نقد شعر صدر اإلسلم – مدرسة زهير – نموذجا
أثر مصادر التشريع في تطور النقد في عصر الرسول عليه الصلة والسلم)
تطور مفاهيم السرد و آلياته "صورة المدينة عند كامل حسن المقهور
قراءة في كتاب تحليل الخطاب الروائي لسعيد يقطين
:التطور في علوم الصوت واللهجات
علقة األثر والتأثير بين علمي النحو والتفسير
تطور البلغة العربية وانتقالها من الملكة الفطرية إلى العلم الواصف من العصر الجاهلي حتى
العصر العباسي .

أدب الرحلة الحدبث وخصائصه ،ق ارءة في رحلت " أبي راس الناصري الجزائري "
المقاربة بالكفايات – مدخل نظري تطبيقي-
مدى تأثير أصوات القرآن الكريم في العوامل النفسية (سورة الناس أنموذجا) دراسة وصفية تحليلية
جهود علماء الحديث النبوي في العناية باللغة العربية في القرن الثاني الهجري

التداولية في تحليل الخطاب الشعري دراسة تطبيقية في شعر أبي فراس الحمداني
الدراسة األسلوبية وتفعيلها في دراسة النص األدبي (نص شعري قديم أنموذجا
فلسفة اللغة وموقع النحو العربي منها
نظرية التحليل المكوني بين األصالة والحداثة

38

عزة معاوي الشيباني

39

د .هلل محمد الجهاد

41

 .حليمة محمد عبد القادر

( المعيار الديني في نقد شعر صدر اإلسلم – مدرسة زهير – نموذجا )

41

دعبد الكريم محمد السعيدي

( البعد التداولي في تفسير التحرير و التنوير البن عاشور )

42

اللغة والكلم عند ابن جني ودي سوسير (دراسة بين األصالة والتجديد)
الصورة التشبيهية المبتكرة في الشعر الجاهلي من البلغة
إلى فلسفة الجمال الشعري

فالح صالح الجبوري

أثر التعلم االلكتروني في مهارات تعلم القراءة لغير الناطقين باللغة العربية وتنمية التذوق االدبي

جمعة حسين الجبوري

لديهم

راف الله بوشعراية الدرسي

43

اللغة العربية ومناهجها في مرحلة التعليم األساسيء

سالمة عطية بوغزالة

دراسة تحليلية آلراء عينة من معلمي اللغة العربية

44

سعد عمر عبد العزيز

النص األدبي واستراتيجية القراءة مقاربة في المنهجية

45

مريم بيد الله الحجازي
دارين سليمان عبد الحميد

46

سليم مفتاح عبدالعزيز

47

عائشة يوسف التركاوي

48

محمد حامد خالد نوح

49

حليمة موسى محمد الشيخي

51

نوارة منصور بلحوق

33

عبدالناصر ميلد عبدالله

35

د .إبراهيم عبدالله سويسي

31

حازم ذنون إسماعيل

35

رندا عبدالباسط جبر

33

الشيخ البار

33

وداد المبروك صالح أبوكليش

57

د.عاطف إسماعيل محيسن

58

فاطمة سالم الحاجي

59

رضوان عبدالكريم الطاهر

61

فاطمة نصر عمر بن ناجي

61

محمد بونجمه
عمر بوالت

تباين مستويات اللغة وأثره في صوغ القاعدة النحوية
العربية والفارسية من اللحن إلى تقعيد النحو

دور الحاسوب في دراسة البنى فوق المقطعية في اللغة العربية
دوافع وأسباب اكتساب اللغة العربية لغير الناطقين بها
نشأة مصطلح الخطاب في الدرس اللساني العربي بين التطور والتأثر
زمن التكلم بين الموروث العربي والدرس اللساني الحديث
تطور صناعة النثر في بلد األ ندلس( الكلعي "وإحكام صنعة الكلم )" أنموذ ًجا "
تطور التفكير النحوي عند علماء المدرسة األندلسية
أبو الفتح عثمان بن جني صرفياً دراسة في كتابه المقتضب
اتجاهات التجديد في النحو عند المحدثين

اللغة والكلم عند ابن جني ودي سوسير (دراسة بين األصالة والتجديد)
(دراسة أسلوبية في قصيدةأحبة قلبي لعبد المولى البغدادي )
دور المجتمع المدني في معالجة االنحراف اللغوي
في ضوء علم اللغة االجتماعي
النقد بين التقييم واالبداع
النقط و االعجام بين النشأة والتطور
أبو إسحاق إبراهيم بن األجدابي الليبي:أيقونة الفكر واألدب وعلوم اللغة العربية
التفكير النقدي وتطوير مناهج التعليم
الصورة التشبيهية المبتكرة في الشعر الجاهلي من البلغة إلى فلسفة الجمال الشعري

62

د .هلل محمد الجهاد

63

خالد إبراهيم فضيل سعد

إضافات اإلمام أبي محمد بن حزم الظاهري(533هـ) إلى الدرس اللغوي في األندلس

35

أحمد محمد محمود الميداني

رؤية منهجية لمراجعة المصطلحات النقدية الحديثة

