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 جامعة طرابلس
 كلية اللغات

 قائمة أبمساء املتحصلني على درجة املاجستري والدكتوراه
 (2022،  2021،  2020خالل السنوات )

 قسم اللغة العربيةأوال 
 املتحصلون على درجة املاجستري .  1 

 
 اتريخ املناقشة عنوان الرسالة  املشرف اسم الطالب ر
 شعر يف والتجسيد التشخيص ظاهرة نصر قريرة زرقون ابتسام ميالد فنري 1

 نعيمة ميخائيل
22  /2  /2020 

 2020/  8/  19 اللييب الشعر يف املوازي النص رضا حممد جربان فرحات أمحد املرغين 2
 2020/  8/  25 السوسي حسن شعر يف التناص نوري أمحد عبرييد عمر حسني أبو غرارة 3
 2020/  9/  2 املساليت حممد لقصص الفين البناء عبدالنيب سامل قدير حممد فرج بدر 4
 اللييب األدب يف السريالذاتية القصيدة فريدة األمني املصري آية الطاهر قدمور 5

 2000 ـ 1950
15  /9  /2020 

 2020/  12/  16 مسلم صحيح يف العاملة األمساء عبدالناصر رمضان شستاو سليمان حممد العريب 6
 2021/  1/  12 النسفي تفسري يف القراءات توجيه علي الطاهر الفاسي خليفة صاحل حممد 7
 االمسية بني األفعال عمل العاملة األمساء علي الطاهر الفاسي جناة فرج الشرقاوي 8

 والفعلية
21  /2  /2021 

 2021/  2/  21 للقراءات اإلعرابية األوجه فاطمة حممد األزهري عفاف حممد بن خلف 9
 بديع مقامات يف البيانية التشكيالت حممد علي البحباح إميان حممد العجيلي  10

 اهلمذاين الزمان
22  /6  /2021 

 مجعة اللييب األديب عند القصرية القصة فريدة األمني املصري أسامة حممد النائض 11
 نقدية دراسة بوكليب،

23  /6  /2021 

 املعاين حروف يف الداين اجلىن بني موازنة األزهريفاطمة حممد  لطفية عبد السالم اجلنش 12
 احلروف علم يف واألزهية للمرادي

 للهروي

11  /7  /2021 

 املعاين حروف يف الداين اجلىن بني موازنة حممد احممد الكيش أم اخلري عمر الشريف 13
 احلروف علم يف واألزهية للمرادي

 للهروي

14  /8  /2021 

 اهلوين علي شعر يف اإليقاعية البنية عمر حممد العامل صفاء علي اهلادي  14
 2012 إىل 2005 من املطبوع

10  /11  /2021 
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 تفسري على التمجيد ابن حاشية حممد عبد الواحد حممد عمر املهدي رمضان 15
 آخر إىل هود سورة أول من البيضاوي

 وحتقيق دراسة النحل، سورة

11  /11  /2021 

 والنيلي، اخلباز ابن بني معطي ابن ألفية علي الطاهر الفاسي حممد رمضان الثابيت 16
 موازنة حنوية دراسة

25  /11  /2021 

 إلبراهيم هللا انقة رواية يف السردية البنية عبد احلكيم شعبان الغرايين جنية عامر الفيتوري 17
 الكوين

30  /11  /2021 

 
*** 
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 املتحصلون على درجة الدكتوراه .  2

 
 اتريخ املناقشة عنوان األطروحة املشرف اسم الطالب ر
 2020/  2/  16 الغزايل حامد أيب عند اللساين التفكري حممد خليفة األسود وردة إبراهيم عمر 1
 اللباب تفسري يف املعاين علم مسائل أمحد يوسف أبو حجر وفاء أبو بكر حليفة الشويرف 2

 الدمشقي عادل البن
22  /11  /2020 

 الكربى، السنن يف الطلبية اجلملة شعبان عمارة ضو عائشة األمني حممد 3
 داللية حنوية دراسة

21  /1  /2021 

 ومآخذه خروف ابن اعرتاضات سامل علي شليبك مصباح عبدالسالم مفتاح 4
 اببشاد ابن على النحوية

27  /1  /2021 

 أمحد قصص يف املكان مشتمالت حممد مصطفى بن احلاج رجب عبدهللا خليفة 5
 عقيلة يوسف

7  /2  /2021 

 القرآن يف اإلفرادية الداللة معايري عبدهللا عبداحلميد سويد مسرية أمحد علي شهوب 6
 الكرمي

23  /12  /2020 

 عهد يف األندلسية الشعرية املقطعات عبدالنيب سامل قدير  فوزية مولود خفافة  7
 واملوحدين املرابطني

24  /2  /2021 

 احلميد عبد الدين حميي حممد تعليقات علي أبوالقاسم عون فؤاد الطاهر أمحد 8
 األلفية شراح على

14  /3  /2021 

 القرآن يف الكالمية األفعال تداولية أمحد اهلادي رشراش مارن ساسي احلاج 9
 الكرمي

19  /5  /2021 

 األعمال على وأثرها العبثية املدارس فريدة األمني املصري عبدالرزاق حممد املاعزي 10
 احلديثة الليبية السردية

2  /6  2021 

 والسري الذاتية السرية بني اخلطاب بنية ساسي سعيد رمضان حممد حممد خمتار عاشور 11
 الغريية

21  /6  /2021 

 رواايت يف وأمناطها السردية املفارقات ساسي سعيد رمضان  إمساعيل حممد الصابري 12
 أمنوذجا اخلسوف رابعية الكوين،

23  /6  /2021 

 اخلطاب يف املعىن وبناء املعىن بني إبراهيم أنيس الكاسح آمنة جربيل املساليت 13
 خالل من احلديث اإلسالمي األديب
 العريين هللا لعبد األنبياء قصص رواايت

24  /6  /2021 

 2021/  8/  28 واللزوم التعدي حيث من الفعل املربوك أمحد بلحاج أبوبكر مسعود العكاري 14
 2021/  11/  21 النواب مظفر شعر يف االنزايح عبدالسالم اهلمايل سعود أبو زيد منصور احلداد 15
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 لكتاب شرحه يف املرادي منهج علي الطاهر الفاسي عبدالسالم حممد املشبك 16
 مالك البن التسهيل

8  /12  /2021 

 املعاصرة، الليبية الرواية يف اخلطاب لغة الطيب علي الشريف عبد العزيز خليفة القماطي 17
 أمنوذجا الفقيه إبراهيم أمحد ثالثية

20  /12  /2021 

 يف دراسة ، مسلم صحيح يف الزمن علي عبدالسالم سالمة فوزي حممد هذلول 18
 والداللة الرتكيب

22  /12  /2021 

 التصريح يف النحوي اخلالف مسائل حممد احممد الكيش خالد عبدهللا حممد 19
 التوضيح مبضمون

12  /12  /2021 

 حاشييت بني عقيل البن األلفية شرح فاطمة حممد األزهري جناة السنوسي األشهب  20
 واخلضري السجاعي

9  /1  /2022 

 وابن سيبويه بني الشعري الشاهد ضوشعبان عمارة  زينب رمضان عبدهللا 21
 منظور

28  /3  /2022 

*** 
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