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 كلية التربية                                   

 قسم اللغة العربية

 الدراسات البحثية لقسم اللغة العربية وروابطها 

 مواد الفرقة األولي    
   أ( جدول أولي عام

 

 االستمارةرابط 

 البحثية

 البحث
 عنوان موجز عن البحث

اسم أستاذ   المادة الشعبة

  المادة

 

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEINl8yg8Roml

Kq60WX1y0FzJU

ME9QTU43SkRD

QjBXNkRRN0o0

QUIzWlc3VS4u 

 فن المديح خصائصه وأبرز شعرائه.  .1

 فن الرثاء أنواعه ودور المرأة في ازدهاره. .2

 . فن الغزل أنواعه وخصائصه .3

 رحلة األدب من الميالد حتي وقتنا الحاضر. .4

 أشكال الشعر الجاهلي. .5

 أنواع الشعر وخصائص كل نوع. .6

 الجاهلي.الخطابة في العصر  .7

 سجع الكهان أنواعه وأبرز رجاله.  .8

 فن المقامة في األدب العربي.  .9

 الحياة االجتماعية في العصر الجاهلي. .10

 القصيدة الجاهلية بداياتها وخصائصها. .11

 الشعراء المخصرمون وخصائصهم الشعرية. .12

ةلغة عربي مدخل إلى   

األدب 

2العربي      

أد/ بهلول 

  سالم

د/ سامح 

 داود
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 الشعراء الصعاليك نشأتهم وخصائص شعرهم. .13 

 الخطابة في صدر االسالم. .14

 ي.أولية الشعر الجاهل .15

 ***************** 

 فن المقالة في األدب العربي ، مع التدليل بأمثلة لكل نوع  . .16

 دراسة المفردات كأحد مقاييس نقد األسلوب بالشعر العربي ، مع التمثيل بالشواهد . .17

 تعدد مفاهيم األدب العربي وتطوره عبر العصور ،وأهم عناصره ، وتقسيماته المختلفة.  .18

 ربي مع التمثيل برواد كل فن قصصي .فن القصة في األدب الع .19

 فن المسرحية في األدب العربي .    .20

 فن الخطابة : التعريف ، أقسام الخطبة ، مع بيان أهم خصائص األسلوب الخطابي. .21

 مفهوم الشعر، مع بيان أبرز تقسيمات الشعر. .22

 شعر الفخـــر في األدب العربي. .23

 العربي. شعر االستعطـاف واالعتـذار في األدب  .24

 شعر الشَّكوى في األدب العربي. .25

 والقوة والوضوح عند دراسة النص الشعري . التالؤم بين اللفظ والمعني .26

 الفرق بين الطبع ، والصنعة ، والتكلف عند دراسة النص الشعري . .27

الفرق بين األسلوب الجزل ، واألسلوب السهل ، واألسلوب السوقي ، واألسلوب الحوشي ،   .28

 اذج لكل أسلوب . مع التمثيل بنم

 وحسن التخلص والختام عند دراسة بنية القصيدة .  مطلع القصيدة .29

 معالجة نقاد العرب للوزن الشعرى وللقافية عند تحليل القصيدة .  .30

 

 

         

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIA2GmXd

تناول بالبحث أراء النحاة في تعريف المبتدأ والخبر وأنواع المبتدأ وشكل التركيب في كل  .1

 نوع وإعرابه.

 النحوية التي تنفرد بها كان عن أخواتها.اعرض األحكام  .2

 . المبتدأ عارمن العوامل اللفظية .3

النحو   لغة عربية
والصرف 
والتطبيق

ات  
  النحوية

د. بسيمة  

 محمد أحمد 

  

د. محمود  
  حسن
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dFFdJpFP68sg

Tt0ZUQlJTV1d

ON1c3SDdLR0

ZSSlEwUjRYN

ERTVy4u 

  

 .المبتدأ اسم يشمل الصريح و المؤول .4

 المبتدأ الوصف يعتمد على نفى أو استفهام. .5

 .الفرق بين المبتدأ الصريح  والمبتدأ الوصف .6

 .التطابق فى المبتدأ الوصف .7

 .الخبر الجملة  وأنواع الرابط .8

 .رةاالبتداء بالنك .9

 معنى النسخ فى اللغة و االصطالح. .10

 كان الزائدة و مواضعها . .11

 مواضع تقديم الخبر جوازا ومواضع تقديمه وجوبا. .12

 مواضع امتناع تقديم الخبر. .13

 تعدد الخبر. .14

 حذف المبتدأ و الخبر. .15

مفصال ثم هات المصدر  من سورة اإلسراء أعرب اآليات اعرابآ 3إلى  1اآليات من رقم  .16

 اتخذ(.  -آتى  -واسم الفاعل من األفعال )أسري 

من سورة اإلسراء أعرب النص اعرابا مفصال ثم هات المصدر واسم الفاعل  5و 4اآليات  .17

 بعث(. -عال -واسم والمفعول من األفعال ) قضى

ة التجرد و أعرب اآلية اعرابا مفصال ثم أذكر نوع الفعل رددنا و امددنا من ناحي 6آية  .18

 الزيادة.

 اعرابا مفصال و هات اسم الفاعل من الفعل جاء و علوا. 7. أعرب اآلية  .19

 واستخرج اسم فاعل من فعل ثالثى.  8.  أعرب اآلية  .20

 وهات اسم الفاعل والمفعول من الفعل يهدى و يبشر. 9. أعرب اآلية  .21

 وهات اسم الفاعل من الفعل يؤمنون و اعتدنا . 10أعرب اآلية  .22
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 دعاءه. –و حدد العالقة الصرفية بين يدع  11ب اآلية أعر .23

و استخرج اسم   13أعرب اآلية . 10و استخرج فعال مزيدا بحرفين.  12. أعرب اآلية  .24

 مفعول.

 و استخرج فعال مهموزا.  14.  أعرب اآلية  .25

 تزر.   -ضل -وهات اسم الفاعل من األفعال اهتدى 15. أعرب اآلية  .26

 و استخرج مصدرين. 16.  أعرب اآلية  .27

 وهات اسم الفاعل من الفعل كفى . 17. أعرب اآلية  .28

 مفعول . جواستخرج اسم  18. أعرب اآلية 

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIHlH5UV8

h-FBhSr-

U2nhF0dUN1Y

1OURQVzUzUj

BSUVEwVVlP

VDlJMlM0Ni4

u 

 

 -_  مخارج األصوات اللغوية مع عرض للتقسيمات المختلفة لها من خالل كتابي ) الكتاب لسيبويه ١

 العين للخليل بن أحمد ( .

العين للخليل  -األصوات اللغوية و تقسيماتها المختلفة من خالل  كتابي ) الكتاب لسيبويه  _  صفات٢

 بن أحمد ( .

 _  علم الفوناتيك و علم الفونولوجي بين النظر و التطبيق .٣

 الصوت غير اللغوي (  مع ذكر أمثلة تطبيقية . -اللغوي  نشأة األصوات اللغوية ) الصوت -4

 مراحل ظهور الصوت اللغوي في الدراسات العربية و الغربية . -5

 وسائلها (  مع التطبيق . -فروع علم األصوات ) أهدافها  -6

 أهمية علم األصوات اللغوية مع التطبيق في الدراسات العربية و الغربية . -7

 -اللغوية مع عرض للتقسيمات المختلفة لها من خالل كتابي ) الكتاب لسيبويه مخارج األصوات -8

 سر الفصاحة البن سنان الخفاجي( .

 النمو اللغوي للطفل في الدراسات العربية و الغربية .-9

سر الفصاحة  -صفات األصوات اللغوية و تقسيماتها المختلفة من خالل  كتابي ) الكتاب لسيبويه -10

 الخفاجي( .البن سنان 

 ظاهرة اإلدغام عند سيبويه ، و الخليل .  -11

 مظاهر نشأة الدراسات الصوتية في كتب العلوم غير المتخصصة ) نموذجين ( . -12

مخارج األصوات اللغوية مع عرض للتقسيمات المختلفة لهامن خالل كتابي ) سر صناعة   -13

 ان ( .مخارج الحروف وصفاتها البن الطح-اإلعراب البن جني 

 دراسة تطبيقية .-الجوانب الصوتية في كتابي القانون في الطب ، و الموسيقى الكبير للفارابي  -14

 مظاهر نشأة الدراسات الصوتية في كتب العلوم المتخصصة ) نموذجين ( .-15

د/محمد    

 رشاد

د/أماني 

 عبدالكريم

  األصوات

  العربية
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صفات األصوات اللغوية و تقسيماتها المختلفة من خالل  كتابي ) سر صناعة اإلعراب البن جني -16

 خارج الحروف وصفاتها البن الطحان ( .م-

***** 

 _النظام المقطعي للغة العربية مع التطبيق  على قصيدة ابن الوردي في الطاعون.17

 _اإلبدال الصوتي ونظرية االنسجام الصوتي مع التطبيق  من القرآن الكريم .18

 واالختالف( ._ الدراسة الصوتية من الخليل إلى الفارابي )االتفاق 19

 جهود الخليل في الدراسة الصوتية من خالل معجم العين. -20

 جهود سيبوية في الدراسة الصوتية من خالل كتاب سيبويه.-21

 جهود ابن جني في الدراسة الصوتية من خالل كتاب سرصناعة اإلعراب. -22

 المصطلح الصوتي عند القدماء دراسة تحليلية.-23

 والتنغيم وأثره في المعنى دراسة في القرآن الكريم.النبر  -24

 المقطع الصوتي بين العربية والفرنسية.-25

 الكتابة الصوتية والكتابة العروضية قاسم مشترك -26

 إدغام المتقاربين دراسة في قراءة حفص-27

 إدغام المتماثلين دراسة في قراءة حفص -28

 قراءة حفصإدغام المتجانسين دراسة في  -29

 اإلدغام بين الصرف واألصوات-30

 جهود كمال بشر في الدراسات الصوتية. -31

https://forms.offi
ce.com/Pages/Res
ponsePage.aspx?i

d=137-
GcoB5kqctD11tSZ
EIJhUKXBP5ABNsi

ZHM-
eUMSJUQk5MTz

M3N1BKTlBSMTg
yMFNONU9OVUk

1My4u 

 أهم القضايا النقدية في كتاب الشعر والشعراء البن قتيبة.-1

 نشأة النقد األدبي عند العرب.-2

 اإلسالم.النقد عند األدباء في صدر -3
 أهم القضايا النقدية في كتاب عيار الشعر البن طباطبا العلوي.-4
 القضايا النقدية في كتاب الشعر والشعراء البن قتيبة. أهم-5

 أهم القضايا النقدية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ-6

 أهم القضايا النقدية في كتاب طبقات الشعراء البن سالم.-7
 قضية االنتحال-9قضية القدم والحداثة-8

 أهم القضايا النقدية في كتابي قدامة بن جعفر)نقد الشعر،نقد النثر(-10

 مالمح النقد األدبي من القرن األول للثالث الهجري-11
 أهم القضايا النقدية في كتابي قدامة بن جعفر)نقد الشعر ونقد النثر(-12
 قضية الطبع والتكلف في الشعر العربي-13

 يره في النقد العربيابن عتيق وتأث-14
 مفهوم النقد األدبي وصفات الناقد األدبي -15

************* 

دأسماء    
 شنقار

دسماح 
  فريد

مدخل إلى 
البالغة 
  والنقد
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 قضية اإلعجاز القرآني وأثرها في البالغة16

نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني موضًحا موقفه من النحو ، ومن ثنائية اللفظ والمعنى ، -17 

 ومن التعبير العاري والتعبير المزخرف
 يان والتبيين للجاحظ وكتاب البديع لعبد هللا بن المعتز          كتاب الب-18
 الدراسات الحديثة ونظرية النظم         مراحل تطور-19

 البالغة من العصر الجاهلي حتى العصر الحديث         -20 
 القضاياالبالغية في كتاب أسرارالبالغة لعبد القاهر الجرجاني         -21

 والكالم مع تحليل الشواهد المتنوعة بأسلوبك الشخصي          فصاحة الكلمة -22

 كتاب الصناعتين ألبي هالل العسكري         -23

الجهودالبالغية ألبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن موضًحا أهمية الكتاب والدافع إلى تأليفه مع -24

 مراعاة تحليل الشواهد  بأسلوبك         
 المفردة والمنظومة عند ابن سنان الخفاجي       شروط فصاحة اللفظة -25

 جهود ابن سنان الخفاجي في علم البيان من خالل كتابه سر الفصاحة       -26 
 الفصاحة عند الجاحظ         -27  

مفتاح والتذوق ممثال بكتاب لكل اتجاه مع ذكر الشواهد المتنوعة وتحليلها ،  البالغة بين المنطق-28

 موضًحا رأيك في االتجاهين مع التعليل        
 كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن األثير        -29 

في البالغة موضًحا رأيك جهود السكاكي في كتابه العلوم ، واآلراء المختلفة حول أثر السكاكي -30

 عليل .الشخصي في ذلك مع الت

  

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIFwG40SE

GWtMrY13yex

Uh6JUN0NKVz

g1WVYySFM3

V1NRRUJZSE

dRUzFBTC4u 
  

 

 فلسطين في عيون أدباء الطفل .  .1
 اللغة واألسلوب في أدب فلسطين للطفل .2
 جهود سليمان العيسي في ادب الطفل  .3
 أهم السمات اللغوية في شعر سليمان العيسى لألطفال .4
 تباين األدباء و النقاد حول نشأة أدب األطفال .5
 الشخصية العمرية في أدب الطفل  .6
 المرأة في أدب الطفل  .7
 السيرة النبوية في أدب الطفل .8
 قصص السيرة النبوية لألطفال  .9
 شعر السيرة النبوية لألطفال  .10
 مسرحيات السيرة النبوية لألطفال  .11
 صورة المحتل في عيون أدباء الطفل  .12

أولى عام 

وجي بيول

 إنجليزي

  

اللغة 

 العربية

د/ محمد 

  توفيق

د/ سامح 

   داود
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIFwG40SEGWtMrY13yexUh6JUN0NKVzg1WVYySFM3V1NRRUJZSEdRUzFBTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIFwG40SEGWtMrY13yexUh6JUN0NKVzg1WVYySFM3V1NRRUJZSEdRUzFBTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIFwG40SEGWtMrY13yexUh6JUN0NKVzg1WVYySFM3V1NRRUJZSEdRUzFBTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIFwG40SEGWtMrY13yexUh6JUN0NKVzg1WVYySFM3V1NRRUJZSEdRUzFBTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIFwG40SEGWtMrY13yexUh6JUN0NKVzg1WVYySFM3V1NRRUJZSEdRUzFBTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIFwG40SEGWtMrY13yexUh6JUN0NKVzg1WVYySFM3V1NRRUJZSEdRUzFBTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIFwG40SEGWtMrY13yexUh6JUN0NKVzg1WVYySFM3V1NRRUJZSEdRUzFBTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIFwG40SEGWtMrY13yexUh6JUN0NKVzg1WVYySFM3V1NRRUJZSEdRUzFBTC4u
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 الشهيد في عيون أدباء الطفل .13
 الطفلالمقاومة في عيون أدباء  .14
 المرأة في أدب الطفل  .15

******** 

 فن المقال في األدب العربي. .16
 الكلمة و الجملة والفقرة  في اللغة العربية . .17
 فن القصة في األدب العربي مع التمثيل بنماذج . .18
 أهم الفروق بين مهارة االستماع والتحدث والقراءة. .19
 التمثيل بنماذج .  فن الطباق في اللغة واالصطالح ، أضربه، صوره ، أنواعه ، مع .20
 فن المقابلة في اللغة واالصطالح، أبرز صور المقابلة ، مع التمثيل بنماذج . .21
 فن التورية في اصطالح رجال البديع ، أنـواع التوريـة ، مع التمثيل بنماذج. .22
 فن المبالغة ،التعريف ، أقسام المبالغة، مع التمثيل بنماذج. .23
 دراسة المفردات كأحد معايير نقد األسلوب ، مع التمثيل بنماذج شعرية . .24
أهم صفات األسلوب الجيد ، مبيناً الفرق بين األسلوب الجزل ، واألسلوب السهل ،  .25

واألسلوب السوقي ، واألسلوب الحوشي في دراسة الشعر العربي ، مع التمثيل بنماذج مما 

 درست.
تعريف ، أبرز المعاجم التي سارت على هذا نهج هذه المدرسة مدرسة التقليبات الصوتية ، ال .26

 ،موضحاً منهج صاحب معجم ،  مع التمثيل بنماذج لكل معجم.
مدرسة القافية ، التعريف ، أبرز المعاجم التي سارت على هذا نهج هذه المدرسة ،موضحاً  .27

 منهج صاحب معجم ،  مع التمثيل بنماذج لكل معجم.
ي ، التعريف ، أبرز المعاجم التي سارت على هذا نهج هذه المدرسة مدرسة الترتيب األبجد .28

 ،موضحاً منهج صاحب معجم ،  مع التمثيل بنماذج لكل معجم.
 إسناد الفعل الصحيح إلى الضمائر، مع التمثيل بنماذج لكل فعل. .29
 إِسناد األفعال المعتلة إلى الضمائر، مع التمثيل بنماذج لكل فعل . .30

  

 

  

 

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

 

 العصور األدبية وأولية الشعر .1

 أنواع الشعر العربي .2

 األشكال الشعرية وتقاليد بناء القصيدة .3

 البالغة العربية وأقسامها .4

األولى عام 

كيمياء 

 انجليزي

رياضيات  +

انجليزي + 

اللغة 

  العربية

أد بهلول 

  سالم

د/ 

عبدالغفار 

 عطية
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SZEIE9FG_Nk

hwlHvlI2YWp

WiOtUMjJRT

EVCNFFENkJI

TjM4RldKRjZ

WR1YyRi4u 

 األجناس األدبية وخصائصها .5

 فنون النثر الجاهلي .6

 الفنية في شعر ظافر الحدادأنماط المفردات اللغوية في الصورة  .7

 المقال ـــــ أنواعه ـــــ أساليبة  .8

 األسلوب وظواهرة في الصورة الفنية في شعر ظافر الحداد .9

 التفاوت بين السهولة والجزالة في الصورة الفنية في شعر ظافر الحداد-10

 الفروسية في الشعر العربي-11

 وحديثاً فن المقامة في االدب العربي قديماً -12

 المشتقات في الصرف العربي-13

 المرفوعات في النحو العربي-14

 القيم السياسية في شعر أبي تمام-15

  

  

  

  

 

 

أولى عام 

    تعليم زراعي

د/ محمود 

  حسن

  

  ب( جدول أولي أساسي

  

رابط اإلستمارة 

 البحثية

 البحث
 عنوان موجز عن البحث

اسم أستاذ   المادة الشعبة

  المادة

https://forms.
office.com/Pa
ges/Response
Page.aspx?id=

137-
GcoB5kqctD11

 موضًحا رأيك فيها وناقشها العربيةتناول مشكلة من مشكالت الكتابة  .1
 دور أبي األسود الدؤلي ونصر بن عاصم في الحفاظ على الكتابة العربية  .2
 العالقة بين الصورة الصوتية والصورة الخطية في الكتابة العربية بالشرح والتوضيح .3
 اعرض لمفهوم الكتابة وأنواعها وأهميتها   .4
 اختالف العلماء حول بدء الكتابة   .5
 تأثيراالنباط علي العرب في الكتابة- .6
 وضع الحركات القصار وأثره في الحفاظ علي الكتابة العربية  - .7

مهارات لغوية   اللغة العربية

  "تحرير وتعبير

بسيمة أحمد د.  

النجارمحمد  د.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
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tSZEIHdKckBH
BftLo_4leRCTO
oFUN1NMS1V
PMk45V1FKT0
5OTDFISUJSSD

NWOC4u  

 تناول بالعرض والتوضيح نفط االعجام ونشأته في الكتابة العربية  - .8
 فيم الخطيتعدد الوظيفة اللغوية للجرا  .9

 جهود علماء العرب قديما في الحفاظ علي الكتابة العربية  -10
 الكتابة بين كونها توقيفية بوحي من هللا  وكونها من اختراع اإلنسان  -11
 رأي بعض العلماء في كون عالمة السكون تمثل مشكلة في الكتابة 12
 االختالف في قواعد اإلمالء يمثل مشكلة في الكتابة -13
 أخطاء الكتابة عند القدماء -14
 يأخطاء الكتابة العربية في المستوي النحوي والدالل -15

**************  

في فن القصة بوصفها فنًا من  درسته ماتحليل قصة " الجوع" لنجيب محفوظ بناًء على  -16

 فنون التعبير اإلبداعي

 تحليل مقالة :قتيلة الجوع "لمصطفى لطفي المنفلوطي من حيث النوع والبناء الفني -17

 تحليل خطبة " حجة الوداع" لسيد المرسلين من حيث البناء الفني والنوع واألسلوب-18

 االتجاهات العامة للقصة -19

م" لمصطفى صادق الرافعي من كتابه وحي القلم من حيث النوع "موت أ تحليل مقالة -20

 والبناء الفني

 فن التلخيص: األهمية والخطوات والمبادئ-21

مراعيا  الخاطر” بالتلخيصتناول مقال" الرأي والعقيدة" ألحمد أمين من كتابه "فيض  -22

 خطواته ومبادئه

عنترة بن شداد" لألستاذ محمد فريد أبي حديد من حيث  -حلل قصة " أبو الفوارس 23

 عناصر الفن القصصي

أراد توفيق الحكيم من كتابة مسرحية " أهل الكهف" إدخال عنصر التراجيديا في  -24

 المسرحية العربية وضح من خالل تحليل مسرحية أهل الكهف

السلطان الحائر" إلى صيغة مثالية تصالحت  لقد توصل توفيق الحكيم في مسرحية " -25

فيها قيم التراث العربي واإلسالمي بتقاليد الدراما العربية فاستقر فن المسرحية آمنا مطمئنا 

 في بيئة األدب العربي وضح من خالل تحليل المسرحية

" يعد هيكل أول من ألف قصة اجتماعية عربية خالصة اكتب في هذا المضمار من خالل -26

 " ليلك للبناء الفني لقصة "زينبتح

 حلل قصة " األرض " لعبد الرحمن الشرقاوي من حيث النوع والبناء الفني-27

 فن اإللقاء أنواعه وعناصره -28

 وسائل الربط بين أجزاء الكالم -29

 عناصر البناء التعبيري -30

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUN1NMS1VPMk45V1FKT05OTDFISUJSSDNWOC4u
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https://forms.

office.com/Pa

ges/ResponseP

age.aspx?id=1

37-

GcoB5kqctD1

1tSZEIHlH5U

V8h-FBhSr-

U2nhF0dUOE

QzR09UWlY2

NlVNWTY1

MEkwU1FQS

k1PSS4u  

 دراسة صرفية . -صوغه ( في القرآن الكريم  -_   اسم الفاعل )عمله ١

 فية .دراسة صر -صوغه ( في القرآن الكريم  -_ صيغ المبالغة )عمله ٢

 دراسة تطبيقية صرفية  . -_ المشتقات في سورة البقرة ٣

 عمل المصدر و إعرابه في سورة البقرة . -4

 دراسة تطبيقية . -اسم الفاعل واسم المفعول في صحيح البخاري  -5

 دراسة تطبيقية في سورة يونس  . -أنواع المصادر في اللغة العربية -6

 اسة تطبيقية في مسند اإلمام أحمد  .در-اسم الفاعل و اسم المفعول   -7

 دراسة تطبيقية في مسند اإلمام أحمد . -الصفة المشبهة  و صيغ المبالغة   -8

 دراسة تطبيقية في مسند اإلمام أحمد  . -اسما الزمان و المكان  -اسم التفضيل -9

 دراسة صرفية . -المصادر األصلية في صحيح البخاري  -10

 داللة المصدر ) سورة األنبياء أموذجاً ( .-11

 دراسة في القرآن الكريم و الشعر  .-المصدر الميمي في اللغة العربية  -12

 دراسة في القرآن الكريم و الشعر  . -اسم الفاعل بين التذكير و التأنيث في اللغة العربية  -13

 دراسة صرفية . -صوغه ( في القرآن الكريم  -الصفة المشبهة )عمله -14

 دراسة صرفية . -صوغه ( في القرآن الكريم  -اسم المفعول )عمله -15

***** 

 ضوابط االختالف بين أنواع الكلم مع التطبيق  .-16

 _المبتدأ  .17

 _ الخبر .18

 االسم في النحو العربي دراسة تطبيقية  -19

 الفعل في النحو العربي دراسة تطبيقية -20

 الحرف في النحو العربي دراسة تطبيقية -21

 اإلسناد في النحو العربي دراسة مقارنة مع أي لغة أخرى-22

 االبتداء بالنكرة دراسة في القرآن الكريم-23

 الكريمالخبر الجملة دراسة في القرآن -24

 نواسخ الجملة االسمية دراسة داللية -25

 نشأة النحو العربي األهداف واألسس -26

 عالقة النحو بعلوم اللغة دراسة تحليلية-27

 اإلعراب والمعنى دراسة داللية-28

 قيود اإلسناد في الجملة االسمية دراسة داللية -29

 الصرف والتصريف دراسة في المصطلح واالستعمال-30

 .  

 النحو والصرف  

  

 دمحمد رشاد

دأماني 

  عبدالكريم
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https://forms.

office.com/Pa

ges/ResponseP

age.aspx?id=1

37-

GcoB5kqctD1

1tSZEIHlH5U

V8h-FBhSr-

U2nhF0dUMk

dNOFgwN01

VQk1ORTk0

UzRRWTZQ

UzIyOC4u  

 _  الخط العربي وتطوره عبر العصور المختلفة  .١

 النظريات التي أّصلت للخط العرب و أطوار تطوره . _  أبرز٢

_ دور أبو األسود الدؤلي في تشكيل المصحف الشريف، مع بيان دور الخليل بن أحمد ٣

 الفراهيدي في موضوع الشكل واإلعجام

 أنواع الخطوط العربية مع التمثيل بنماذج . -4

 نبية .أهم ما يمتاز به الخط العربي عن غيره من الخطوط األج - 5

 البدايات األولى في تـحسين الـخط العربي وإصالحـه. -6

 المواد التي استعملت في الكتابة )قبل عصر الورق(   -7

 الورق وأثره في الحركة الفكرية . -8

 مواد الكتابة العربية قديمـاً. -9

 صناعة الحبر مع بيان أهم أنواع األقالم المستخدمة في الكتابة . -10

 بين اللغة العربية والخط العربي ، مع بيان مكانة الخط والكتابة في نظر الدين.العالقة  -11

 الخط العربي  والنواحي االجتماعية،  عارضاً للتزوير الخطي وتقليد الخطوط. -12

 عناصر كتابة خط اليد وتشخيصها. -13

 العالقة القلم والكتابة ، مع بيان رتب األقالم. -14

 ابن البواب " كأحد أعالم الخط العربي. –وافية لـــ" ابن مقلة اكتب ترجمة -15

******  

 _ همزة الوصل ) مواضع الكتابة و الحذف ( مع التطبيق .16

 _ همزة القطع مع التطبيق .17

_ قواعد كتابة الهمزة المتوسطة مع توضيح كتابة الهمزة المتوسطة على الياء  مع 18

 التطبيق .

 التاء المربوطة ، و الهاء المربوطة مع التطبيق . -19

 قواعد كتابة الهمزة المتطرفة بأنواعها مع التطبيق . -20

األلف مع التطبيق قواعد كتابة الهمزة المتوسطة مع توضيح كتابة الهمزة المتوسطة على -21

. 

قواعد كتابة الهمزة المتوسطة مع توضيح كتابة الهمزة المتوسطة على الواو مع التطبيق -22

. 

قواعد كتابة الهمزة المتوسطة مع توضيح كتابة الهمزة المتوسطة على السطر و  -23

 المتطرفة على الواو مع التطبيق .

 األلف بعد الواو ، و كتابة الهمزة المتوسطة على الواو مع التطبيق . -24

 تنوين الهمزة في اللغة العربية و الهمزة المتوسطة على الياء مع التطبيق . -25

 دراسة مقارنة بين العربية و اإلنجليزية  . -عالمات الترقيم في اللغة العربية  -26

 دراسة تحليلية في كتب التراث . -ياء المخاطبة في اللغة العربية  -27

 د سامح داود  

د أماني عبد 

  الكريم

خطوط عربية و 

  إمالء
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مهارات اللغة العربية ، موضحاً ) مهارة الكتابة ( بالتفصيل من كتب التراث في اللغة  -28

 العربية .

 قواعد كتابة العدد بكل صوره بالتفصيل من كتب التراث مع التمثيل  . -29

 التمثيل . كنايات العدد و تعريفه و تأخيره بالتفصيل من كتب التراث مع -30

نصوص و مراجعات و تدريبات في النحو و  -للتطبيق نصين من كتاب : " نصوص عربية و

  اإلمالء " ، و نصين من كتاب : " شرح كتاب السير الكبير" .

https://forms.of

fice.com/Pages

/ResponsePage

.aspx?id=137-

GcoB5kqctD1

1tSZEIOFAyV

BoCZBIjP5ttv

9Ubq5UQ0NX

M0Y3R1VIUE

xITFEzTlhZR

UUwUVhEOS

4u  

 مراعاة المراحل العمرية للطفل الزمة لمن يكتب مسرحية لألطفال ( 1

 (  هناك فروق ينبغي إدراكها بين عناصر المسرحية لألطفال , وتقنيات عرضها وتنفيذها ,2

( هناك مسرحية نثرية بعنوان ) أبناء الجملة االسمية ( ألديب البحيرة أحمد شلبي . لخصها 3

 ثم اكتب أهم ماتراه فيها من عناصر وتقنيات  :

،اكتب مقالة تبين فيها الفوارق (أدب الطفل يحتوي فنونا ثالثة شعر وقصة ومسرحية4

 الرئيسة بين هذه الفنون األدبية.

( شهد المسرح في مصر تاريخا من الظهور والتطور , خاصة مسرح الطفل , أكتب مقالة  5

 بحثية في ذلك الموضوع .

( هناك من النقاد الغربيين من يفرق بين دراما الطفل ومسرح الطفل , اكتب مقالة في ذلك 6

 الموضوع 

( يعد الحوار المسرحي أصل أي عمل مسرحي للطفل , كيف يكون الحوار المسرحي ناجحا , 7

 للطفل وماهي أهم شروطه. 

( للغة المسرحية لألطفال قواعد ينبغي مراعاتها , اكتب مقالة بحثية حول عنصر اللغة في 8

 المسرحية مع االستشهاد بآراء النقاد 

 , يرجى تحديد عشر وظائف مختلفة لمسرحية الطفل.( لمسرح الطفل وظائف كثيرة ومتعددة 9

( عبد التواب يوسف من أشهر من كتبوا مسرحا للطفل , اختر نصا إلحدى مسرحياته وقم 10

 بتلخيصها , وتبيان عناصرها .

( يعد الديكور تقنية اليمكن االستغناء عنها , اكتب في معنى الديكور وأصله وأنواعه 11

 خشبة المسرح بالتفصيل , ووظائفه على 

( تعد الشخصية عنصرا رئيسيا من عناصر مسرح االطفال , ماهي أنواع الشخصية 12

 وشروطها , قياسا بعمر الطفل , اكتب مقالة .

هل تستطيع تلخيص آراء النقاد عن  ( اختلف الباحثون حول مفهوم الحبكة في المسرحية ,13

 تعريف الحبكة , اكتب من واقع مايتاح لك من مراجع عبر شبكة االنترنت .

( أهم األعالم من الكتاب والنقاد المصريين الذين تطور على أيديهم مسرح الطفل في مصر 14

 , من هم وما دورهم اكتب بالسنوات.

األولى 

أساسي علوم 

   باللغة العربية

محمد  \أ.د  أدب الطفل

 عبدالحميد

أ.م.د عبد الغفار 

  عطية
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أو مسرحة المناهج اكتب مقالة تشرح فيه المقصود  ( هناك مايسمى بالمسرح التعليمي ,15

 . منه , وفوائده للطفل

*********************** 

 تجاه تبسيط التراث لألطفال( ا16

 ( اتجاه تبسيط األعمال األدبية في األدب العربي للطفل.17 

 ( اتجاه تبسيط األعمال الفكرية للطفل: 18

 مسرحيات أنس داود لألطفال. -19

 مسرحيات أحمد سويلم لألطفال. -20

 قصص األطفال بين الواقع والخيال. 21

 أناشيد األطفال بين الفكر والفن. 22-

 صورة المرأة في أدب األطفال.  -23

 عبد التواب يوسف وأدب األطفال. -24

 شعر أحمد شوقي لألطفال. -25

 محمد الراوي وأدب األطفال. -26

 األطفال.محمد عثمان جالل وأدب  -27

 كامل كيالني وأدب األطفال. -28

 -29اتجاه تبسيط المالحم والسير الذاتية

 سليمان العيسى وأدب األطفال-30

  

  

  

  ج( جدول أولي طفولة

  

رابط اإلستمارة 

 البحثية

 البحث

 عنوان موجز عن البحث

  اسم أستاذ المادة  المادة الشعبة

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

 مراعاة المراحل العمرية للطفل الزمة لمن يكتب مسرحية لألطفال . .1

هناك فروق ينبغي إدراكها بين عناصر المسرحية لألطفال , وتقنيات عرضها  .2

 وتنفيذها .

أولى طفولة 

   باللغة العربية

  أد/ محمد خليفة   أدب األطفال

د/ سامح         

 داود

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUNlNCTUgxMjQxS0hONzFEUUNOOE4yMkcxSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUNlNCTUgxMjQxS0hONzFEUUNOOE4yMkcxSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUNlNCTUgxMjQxS0hONzFEUUNOOE4yMkcxSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUNlNCTUgxMjQxS0hONzFEUUNOOE4yMkcxSi4u
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GcoB5kqctD11t

SZEINl8yg8Roml

Kq60WX1y0FzJU

NlNCTUgxMjQx

S0hONzFEUUNO

OE4yMkcxSi4u 

  

هناك مسرحية نثرية بعنوان ) أبناء الجملة االسمية ( ألديب البحيرة أحمد شلبي  .3

 ب أهم ما تراه فيها من عناصر وتقنيات .. لخصها ثم اكت

شهد المسرح في مصر تاريخا من الظهور والتطور , خاصة مسرح الطفل ,   .4

 أكتب مقالة بحثية في ذلك الموضوع .

هناك من النقاد الغربيين من يفرق بين دراما الطفل ومسرح الطفل , اكتب مقالة  .5

 في ذلك الموضوع 

مسرحي للطفل , كيف يكون الحوار يعد الحوار المسرحي أصل أي عمل   .6

 المسرحي ناجحا , للطفل وماهي أهم شروطه.  

اكتب مقالة بحثية حول عنصر  للغة المسرحية لألطفال قواعد ينبغي مراعاتها ,  .7

 اللغة في المسرحية مع االستشهاد بآراء النقاد 

لمسرح الطفل وظائف كثيرة ومتعددة , يرجى تحديد عشر وظائف مختلفة   .8

 لمسرحية الطفل.

عبد التواب يوسف من أشهر من كتبوا مسرحا للطفل , اختر نصا إلحدى  .9

 مسرحياته وقم بتلخيصها , وتبيان عناصرها .

الديكور تقنية ال يمكن االستغناء عنها , اكتب في معنى الديكور وأصله  يعد .10

 وأنواعه بالتفصيل , ووظائفه على خشبة المسرح 

تعد الشخصية عنصرا رئيسيا من عناصر مسرح االطفال , ماهي أنواع    .11

 الشخصية وشروطها , قياسا بعمر الطفل , اكتب مقالة . 

المسرحية , هل تستطيع تلخيص آراء  اختلف الباحثون حول مفهوم الحبكة في  .12

النقاد عن تعريف الحبكة , اكتب من واقع ما يتاح لك من مراجع عبر شبكة  

 االنترنت .

أهم األعالم من الكتاب والنقاد المصريين الذين تطور على أيديهم مسرح الطفل   .13

 في مصر , من هم وما دورهم اكتب بالسنوات.

هناك ما يسمى بالمسرح التعليمي , أو مسرحة المناهج اكتب مقالة تشرح فيه   .14

 المقصود منه , وفوائده للطفل .

15.  *********************** 

 وأهداف رواية القصة.  الطفلتعريف القصة في أدب  .16

 عناصر بناء القصة في أدب األطفال. .17

 أنواع شعر األطفال، مع االستشهاد بنماذج . .18

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUNlNCTUgxMjQxS0hONzFEUUNOOE4yMkcxSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUNlNCTUgxMjQxS0hONzFEUUNOOE4yMkcxSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUNlNCTUgxMjQxS0hONzFEUUNOOE4yMkcxSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUNlNCTUgxMjQxS0hONzFEUUNOOE4yMkcxSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUNlNCTUgxMjQxS0hONzFEUUNOOE4yMkcxSi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUNlNCTUgxMjQxS0hONzFEUUNOOE4yMkcxSi4u
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 أشكال قصص األطفال .  .19

منهج كامل الكيالني في دراسة قصص األطفال ، مبيناً المقومات الفنية لقصة  .20

 "عنقود العنب " .

 خصائصه . أهميته وأبرزو مفهوم شعر األطفال .21

 مكونات شعر األطفال األساسية. ، مع بيان أهم  اختيار الشعر لألطفالمعايير  .22

 مفهوم أدب الطفل ونشأته قديماً وحديثاً . .23

موضحاً دراسة حول رواد أدب الطفل "محمد الهراوى" و " كامل الكيالني " . .24

 .أدب الصغار وأدب الكبار الفرق بين 

 أهداف أدب الطفل .و أهمية .25

 مع التمثيل بشواهد لكل أسلوب وتحليلها .،  خصائص أسلوب أدب الطفل .26

 دراسة حول أناشيد األطفال. .27

 أناشيد األطفال وأغانيهم عند أحمد شوقي. .28

 شعر " أحمد شوقي  "عن الطفولة. .29

أبرز الظواهر الفنية واألسلوبية في الحكاية على لسان الحيوان  في شعر  .30

 شوقي.

  

 

 

  

   ج( جدول أولي طفولة انجليزي

  

رابط اإلستمارة 

 البحثية

 البحث
 عنوان موجز عن البحث

  اسم أستاذ المادة  المادة الشعبة

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

 فن القصة في األدب العربي مع التمثيل بنماذج . .1
 أهم الفروق بين مهارة االستماع والتحدث والقراءة. .2
دراسة المفردات كأحد معايير نقد األسلوب ، مع التمثيل بنماذج   .3

 شعرية . 

األولى طفولة 

باللغة 

   اإلنجليزية

  د/ سامح داود    اللغة العربية والتربية الدينية

 د/سماح فريد

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUMFZMRk1KNEJLTzQ3MEM5Mkg0Nk1CMDFINS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUMFZMRk1KNEJLTzQ3MEM5Mkg0Nk1CMDFINS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUMFZMRk1KNEJLTzQ3MEM5Mkg0Nk1CMDFINS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUMFZMRk1KNEJLTzQ3MEM5Mkg0Nk1CMDFINS4u
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 إسناد الفعل الصحيح إلى الضمائر، مع التمثيل بنماذج لكل فعل. .4
فن الطباق في اللغة واالصطالح ، أضربه، صوره ، أنواعه ،   .5

 مع التمثيل بنماذج . 
 فن المقال في األدب العربي. .6
 الكلمة و الجملة والفقرة  في اللغة العربية .  .7
فن المقابلة في اللغة واالصطالح، أبرز صور المقابلة ، مع   .8

 التمثيل بنماذج .
اع التوريـة ، مع  أنـوالتورية في اصطالح رجال البديع ،  فن .9

 التمثيل بنماذج.
 فن المبالغة ،التعريف ، أقسام المبالغة، مع التمثيل بنماذج.  .10
أهم صفات األسلوب الجيد ، مبيناً الفرق بين األسلوب الجزل ،  .11

في  واألسلوب السهل ، واألسلوب السوقي ، واألسلوب الحوشي
 . دراسة الشعر العربي ، مع التمثيل بنماذج مما درست

الصوتية ، التعريف ، أبرز المعاجم التي سارت  ة التقليباتمدرس .12
على هذا نهج هذه المدرسة ،موضحاً منهج صاحب معجم ،  مع  

 التمثيل بنماذج لكل معجم.
التعريف ، أبرز المعاجم التي سارت على هذا  ، مدرسة القافية .13

نهج هذه المدرسة ،موضحاً منهج صاحب معجم ،  مع التمثيل 
 بنماذج لكل معجم.

، التعريف ، أبرز المعاجم التي سارت  مدرسة الترتيب األبجدي .14
على هذا نهج هذه المدرسة ،موضحاً منهج صاحب معجم ،  مع  

 التمثيل بنماذج لكل معجم.
 فعال المعتلة إلى الضمائر، مع التمثيل بنماذج لكل فعل .إِسناد األ .15

 ******************** 
 أسباب االنحراف عند األبناء وطرق معالجتها . .16
 األسلوب الوعظي في تربية األبناء مع االستشهاد والتحليل.  .17
 حقوق الزوج على الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج. .18
آداب الحوار مع التطبيق على نماذج من الحوار من القرآن  .19

 الكريم .
 رعاية األبناء وحقوقهم قبل الوالدة وبعدها . .20
 تربية األبناء بالقدوة وبالمالحظة .  .21
 حكم بيع أواني الذهب والفضة ، وحكم استعمالها واقتنائها. .22

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUMFZMRk1KNEJLTzQ3MEM5Mkg0Nk1CMDFINS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUMFZMRk1KNEJLTzQ3MEM5Mkg0Nk1CMDFINS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUMFZMRk1KNEJLTzQ3MEM5Mkg0Nk1CMDFINS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUMFZMRk1KNEJLTzQ3MEM5Mkg0Nk1CMDFINS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUMFZMRk1KNEJLTzQ3MEM5Mkg0Nk1CMDFINS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUMFZMRk1KNEJLTzQ3MEM5Mkg0Nk1CMDFINS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUMFZMRk1KNEJLTzQ3MEM5Mkg0Nk1CMDFINS4u
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الوالية في النكاح مع توضيح ما يلي : معنى الوالية والنكاح  .23
ة مشروعيتهما، االستئذان في النكاح لكل من البكر البالغ وحكم

 والثيب البالغ .
 شروط الولي في النكاح وأسباب الوالية .  .24
موقف الدين اإلسالمي من قطيعة الرحم ، واإلشاعة ، وأكل   .25

حقوق اآلخرين ، والكذب ، مع االستشهاد بما يتاح من القرآن 
 والسنة . 

لزور ، والقذف ، والتجسس موقف الدين اإلسالمي من شهادة ا .26
، والسخرية واالستهزاء ، مدعمة بحثك بما يتاح من القرآن 

 والسنة . 
تعريف الوصية مع توضيح حكمها، وبيان أركانها، وشروط كل  .27

 من ) الموصي، الموصى له ، الموصى به (.
الفرق بين الوصية والهبة والعطية ، مع بيان مبطالت الوصية  .28

 ، الموصى له ، الموصى به (. من جهة كل من ) الموصي 
مفهوم الطهارة ومفهوم النجاسة وأنواع كل منهما مع بيان )  .29

أركان الوضوء  ، سنن الوضوء ، نواقض الوضوء ، ما 
 يستحب له الوضوء (.  

الغُْسل مع توضيح شروطه، وموجباته، وما يُمنع منه الجنب،  .30
 وما يستحب له الغسل.
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 مواد الفرقة الثانية   

     )أ( جدول تانية عام

 

 

رابط اإلستمارة 

 البحثية

 البحث
 عنوان موجز عن البحث

  اسم أستاذ المادة  المادة الشعبة

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIIgiy8ZFR

TVAua9d2F1y3

y5UNVBBNkw

zSFBITDgxSzV

MOTBDMkpP

TTM3Vy4u  

 المصطلح _ نشأة هذا العلم _ مراحل التدوين (    )تعريفتدوينه  ومراحلعلوم القرآن  _ نشأةا 

 كل منهما . وخصائصمن القرآن الكريم  والمدنيالمكي  - 2

 علم التّجويد - 3

  والمنسوخالناسخ  - 4

 علم القراءات السبع - 5

 اسباب النزول  - 6

 جمع القرآن الكريم - 7

 مقاصد السور القرآنية  - 8

 علم غريب القرآن - 9

 ضوابط و شروط التفسير بالمعقول - 10

 مناهج المفسرين  - 11

 األمثال في القرآن الكريم  - 12

 المكي و المدني من السور القرآنية  - 13

 فضائل القرآن الكريم  - 14

 الكريم خصائص القرآن  - 15

************ 

_ المعّرب و الدخيل في ألفاظ القرآن الكريم،من القضايا التي شغلت العلماء ،وضح ذلك مع 16

 االستشهاد والترجيح بين األقوال.

تتبع األلفاظ المعّربة الواردة في النصف األول من القرآن الكريم،مع بيان معانيها ومن أي -17

 اللغات جاءت.

 حكم اآليات المتشابهات الواردة في الصفات.-18

 توجيه القراءات في القرآن الكريم وبيان وجه ما ذهب إليه كل قارئ. -19

 -د / ابتسام حسين    علوم قرآن   لغة عربية

  د / رحاب سمير 
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ن القرآن الكريم،ورأي العلماء فيها، وبيان األلفاظ المعّربة الواردة في النصف الثاني م -20

 من أي اللغات جاءت؟

 علم الوجوه والنظائر مع االستشهاد.-21

 تتبع ما وقع في القرآن الكريم من غير لغة أهل الحجاز من قبائل العرب.-22

 أهمية علم المتشابه في تفسير القرآن الكريم. -23

 ماء فيها.تأويالت المفسرين آليات الصفات،ورأي العل-24

 الرد على منكري الصفات اإللهية من خالل دراستك لعلم المتشابه.-26

 الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم دراسة تحليلية. -27

أقسام المتشابه، ومعنى قوله تعالى )فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه  -28

 ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله(.

 وم القرآن يؤدي إلى الخطأ في فهم كتاب هللا، وضح ذلك مع االستشهاد.جهل المفسر بعل-29

عدم رد بعض المتشابهات لآليات المحكمات يؤدي إلى الخطأ في فهم اآلية ،وضح ذلك مع -30

   االستشهاد.

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIHlH5UV8

h-FBhSr-

U2nhF0dUOE

QzR09UWlY2N

lVNWTY1MEk

wU1FQSk1PSS

4u  

 دراسة تطبيقية صرفية  . -_ المشتقات في سورة البقرة ١

 لقرآن الكريم  . دراسة تطبيقية في الحزب األخير من ا -_ أنواع المصادر في اللغة العربية ٢

 دراسة تطبيقية . -_  اسم الفاعل و الصفة المشبهة في صحيح البخاري ٣

 دراسة تطبيقية  . -أبنية المصادر في سورتي البقرة و يوسف  -4

 دراسة تطبيقية في ديوان حسان بن ثابت .-اسما الزمان و المكان  -اسم التفضيل- 5

 رآن الكريم و الشعر العربي .دراسة في الق -صيغ المبالغة القياسية  -6

 المصادر المخالفة للقياس في اللغة العربية مع التمثيل . -7

 المصدر الصناعي في اللغة العربية بين االستخدام و الداللة . -8

 دراسة تطبيقية في القرآن الكريم و الشعر العربي . -األبنية غير القياسية السم الفاعل  -9

 ية و الثالثية المزيدة في صحيح مسلم .مصادر األفعال الرباع -10

دراسة تطبيقية في الكافية الشافية في االنتصار للفرقة الناجية  -اسما الزمان و المكان  -11

 البن القيم الجوزيه .

 دراسة تطبيقية في ديوان حسان بن ثابت .-اسما الزمان و المكان  -اسم التفضيل  -12

 دراسة في القرآن الكريم و الشعر  . -تأنيث صيغ المبالغة في اللغة العربية  -13

دراسة في القرآن الكريم و  -اسم الفاعل بين اإلفراد و التثنية و الجمع في اللغة العربية  -14

 الشعر  .

 دراسة تطبيقية في ديوان حسان بن ثابت .-اسم الفاعل و اسم المفعول  -15

 دراسة تطبيقية في ديوان حسان بن ثابت -الصفة المشبهة و صيغ المبالغة   -16  

******. 

 _النداء و أحكامه مع التطبيق  .16

د محمد    

 رشاد

د أماني 

 عبدالكريم

  النحو والصرف
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 _الندبة و االستغاثة  مع التطبيق   .17

 _ االشتغال في النحو مع التطبيق.18

 أسلوب التعجب في النحو العربي دراسة في القرآن الكريم.-19

 المدح والذم دراسة في القرآن الكريم.أسلوب -20

 االختصاص دراسة في الحديث النبوي الشريف.-21

 الجمل التي لها محل من اإلعراب دراسة في سورة النحل.-22

 الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب دراسة في سورة النحل. -23

 أحكام االستغاثة دراسة تطبيقية في شعر المتنبي.-24

 التنازع في النحو العربي دراسة في القرآن الكريم.-25

 سورة النبأ دراسة نحوية.-26

 التحليل الصرفي لسورة النبأ. -27

 شواهد الندبة في ألفية ابن مالك دراسة تحليلية. -28

 شواهد االختصاص في كتاب سيبويه دراسة تحليلية. -29

  )األساليب النحوية أنموذًجا(.العامل النحوي دراسة في باب المنصوبات  -30

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEINf1ozSEA

3JMp9ms7Ei-

g1FURjJRUUl

US0lRVVNPV0

tET0VSRUM5

NFlUTy4u  

 بحر الوافر: تقطيع ستة أبيات من شعر أحمد شوقي أو المتنبي -1

 بحر الرمل: تقطيع ستة أبيات من شعر أحمد شوقي أو المتنبي  -2

 بحر الطويل: تقطيع ستة أبيات من شعر أحمد شوقي أو المتنبي -3

 تفعيلة "فعولن"؛ بيان زحافاتها وعللها مع التمثيل -4

 تفعيلة "فاعلن" ؛ بيان زحافاتها وعللها مع التمثيل -5

 تفعيلة "فاعالتن" ؛ بيان زحافاتها وعللها مع التمثيل -6

 ع التمثيلتفعيلة "مستفعلن ؛ بيان زحافاتها وعللها م -7

 تفعيلة "مفاعيلن"؛ بيان زحافاتها وعللها مع التمثيل -8

 تفعيلة "مفاعلتن" ؛ بيان زحافاتها وعللها مع التمثيل -9

 تفعيلة "متفاعلن ؛ بيان زحافاتها وعللها مع التمثيل -10

 زحاف الخبن : التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل -11

 مع التمثيل اإلضمار: التفاعيل التي يقع فيها-12

 الطبي: التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل -13

 القبض : التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل -14

 العصب : التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل -15

**** 

 الكف : التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل -16

 التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل الترفيل : -17

 التذييل : التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل -18

موسيقى   

  الشعر

  أ.د أنور السنوسي
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 التسبيع : التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل -19

 الحذف : التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل -20

 القطف : التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل -21

 ا مع التمثيلالقطع : التفاعيل التي يقع فيه -22

 القصر : التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل -23

 الحذذ : التفاعيل التي يقع فيها مع التمثيل -24

 بحر الكامل: تقطيع ستة أبيات من شعر شوقي أو المتنبي  -25

 بحر الرجز: تقطيع ستة أبيات من شعر شوقي أو المتنبي  -26

 قي أو المتنبيبحر البسيط : تقطيع ستة أبيات من شعر شو -27

 بحر الخفيف : تقطيع ستة أبيات من شعر شوقي أو المتنبي. -28

 تعريف حروف القافية مع التمثيل -29

 استخراج القافية من ثالثة أبيات من كل بحر درسناه -30

  

 

https://forms.offi

ce.com/Pages/Re

sponsePage.aspx

?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIFwG40SE

GWtMrY13yex

Uh6JUNlBCTFF

MMzZWWlVB

NklCUDkwNTd

TQ1o0Mi4u  

 .الخضرمة لغة واصطالحا  -1

 أثر القرآن الكريم في الشعر. -2

 وسلم( في تطور النثر العربي.أثر البالغة النبوية الشريفة )أحاديثه وخطبه صلى هللا عليه  -3

 اكتب عن شاعر واحد من الشعراء الذين تأثروا باإلسالم لفظا ومعنى. -4

 اكتب عن فن الخطابة في صدر اإلسالم من خالل إحدى الخطب. -5

 األغراض الشعرية في ظل الدعوة اإلسالمية.  -6

 .ظاهرة انتشار الغزل في العصر األموي مع التركيز على شاعر واحد -7

 القصة الشعرية من خالل نموذج شعري. -8

اكتب عن أحد شعراء السياسة في العصر األموي مثل القطامي واألخطل وعبيد هللا بن  -9

 قيس الرقيات.

 اكتب ما تعرفه عن النقائض اإلسالمية.  -10

 اكتب ما تعرفه عن النقائض األموية.  -11

 ي الخطابة.اكتب عن دور الحجاج بن يوسف الثقفي وبراعته ف  -12

 األغراض الشعرية في العصر األموي مع التركيز على غرض واحد. -13

 شعر الفروسية في صدر اإلسالم مع التركيز على شاعر واحد. -14

 اكتب عن شعر الخوارج مع التركيز على شاعر واحد. -15

.................. 

 بآراء النقادـ قضية ضعف الشعر في صدر اإلسالم مع االستشهاد 1  

األدب   لغة عربية

اإلسالمي  

 واألموي

د زكي عابدين ، د 

   محمد توفيق
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 ـ التحديد في أدب صدر اإلسالم مع االستشهاد بنصوص أدبية2

 ـ لوحة الخيل في صدر افسالم3

 ـ األدب األموي بين الزهد ومجالس اللهو 4

 ـ الغزل بين صدر اإلسالم وبني أمية وبين الجاهلية 5

  ـ المديح بين عصر صدر اإلسالم وبني أمية وبين الجاهلية6

 و الفتوحات شعر المغازي  ـ7

 شعر المراثي النبوية  8

 ـ تناول قصيدة من شعر حسان بن ثابت بالتحليل و الدراسة  9

 ـ تناول قصيدة من شعر الفرزدق مع التحليل و الدراسة 10

 ـ أثر الحروب في الشعر اإلسالمي و األموي 11

 ـ األنا في شعر الفرزدق 12

  ـ أثر اإلسالم في شعر أبي ذؤيب الهذلي 13

 عناصر القصصية في شعر أبي ذؤيب الهذلي ،ال 14

  ـ العناصر القصصية في شعر عمر بن أبي ربيعة 15
   

  ـ 

https://forms.
office.com/Pa
ges/Response
Page.aspx?id=

137-
GcoB5kqctD11
tSZEIHdKckBH

BftLo_4leRCTO
oFURE44T0VS

QVYxRzRKRUd
CNUNTU0M3U

UY2Vi4u 
  

1. 1- 
 

 يحققها التي والوظائف التركيبي باالنزياح وعالقته إليه المسند علي المسند تقديم .1

 بأسلوبك وتحليلها الشعرية بالنصوص مستشهًدا والمتلقي للمبدع وفًقا التقديم هذا

. 

 يقتصر فال آلخر سياق من البالغي دورها يختلف متنوعة صور له اللفظي التكرار .2

 وفًقا للتكرار المتنوعة الوظائف موضًحا ذلك في اكتب ،  الموسيقي اإليقاع على

 .  والنص والمتلقي للمبدع

 ذلك في اكتب ، الفني الخطاب في التراكيب صور من صورة التركيبي التوازي يعد .3

 .  السياق بتنوع المتنوعة ووظائفه وأنواعه التركيبي بالتوازي المقصود موضحا

 . الكريم القرآن في والتأخير التقديم .4

 . الكريم القرآن في والذكر الحذف دواعي .5

 .الكريم القرآن في المتنوعة البالغية ووظائفه التكرار .6

 .الكريم القرآن في البالغية ووظائفة التركيبي التوازي صور .7

 د.سماح فريد  علم المعاني  لغة عربية

  د. محمد النجار

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFURE44T0VSQVYxRzRKRUdCNUNTU0M3UUY2Vi4u
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 . الكريم القرآن في وأغراضه الخبري األسلوب أنواع .8

 . الجاهلي الشعر في للتكرار النفسية الوظيفة .9

 . الجاهلي الشعر في للتكرار التأثيرية الوظيفة- 10

 . الشريف النبوي الحديث في المتلقي على التأثير في التكرار دور -11

 . المعاصرين الشعراء أحد عند الخبري األسلوب أغراض -12

 سور بعض على التطبيق مع ، أنواعه ، البالغية مزاياه ، معناه: التغليب أسلوب -13

 . الكريم القرآن

 . الشريف النبوي الحديث في والتأخير للتقديم البالغية القيمة -14

 الشريف النبوي الحديث في الحذف بالغة -15

************************************* 

 اإلطناب تعريف:  موضحا‘  البالغيين‘ البالغة علماء عند باالعتراض اإلطناب -16

 التعبيري والسياق اللغوية القرائن تحددها التي وأغراضه ، باالعتراض

 منه وتفهم االستفهام أسلوب إليها يخرج التي والمعاني المختلفة االستفهام صيغ -17

 بالقرائن

 شعر‘ قرآن‘ المتنوعة الشواهد بعض على التطبيق  مع  والوصل الفصل مواضع -18

 بأسلوبك الشواهد وتحليل ، نثر

 النساء سورة في الفعلية الجملة عناصر بين باالعتراض اإلطناب -19

 البقرة سورة في االسمية الجملة عناصر بين باالعتراض اإلطناب -20

 الكريم القرآن سور إحدى على التطبيق مع والوصل الفصل  أهمية -21

  الوصل تكأة العطف -22

  التأثير، قوة من األسلوب على يُضفيه لما وذلك القصر بأسلوب البالغيون ُعنى -23

 وطرقه القصر أقسام خالل من المضمار هذا في اكتب التعبير وجمال -24

 الشواهد وتحليل ، نثر شعر‘ قرآن‘ المتنوعة الشواهد خالل من القصر دواعي -25

 بأسلوبك

 مرادًفا البالغة أعدوا َحتَّى ؛ العربية اللغة خصائص أهم من  اإليجاز أسلوب يعد -26

 على التطبيق  اإليجازمع ألقسام تناولك خالل من ذلك وضح اإليجاز مرادفات من

 ‘  المتنوعة الشواهد بعض
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َعة  أغراًضا  ِليَُحقِّق ؛  كثيرة  بأمور    اإلطناب  يكون -27   ذلك وضح   السياق  من  تُْفَهم  ُمتَنَّوِ

 الشواهد وتحليل ، نثر شعر‘ قرآن‘ المتنوعة الشواهد بعض على التطبيق  مع

 بأسلوبك

 المعاني علم ونشأة الكريم القرآن إعجاز -28

 التمني  الطلبي،وإدخال  غير  اإلنشاء  في  الترجي  إدخال  على  البالغيين  من  عدد  درج -29

  التمني  ألسلوبي دراستك خالل من السابقة العبارة ناقش ، الطلبي اإلنشاء في

 ‘  المتنوعة الشواهد على التطبيق مع منهما لكل البالغية واألغراض والترجي

 بحسب الحقيقي معناه عن النهي أسلوب إليها يخرج التي البالغية المعاني تعددت -30

  المتنوعة الشواهد بعض على التطبيق خالل من وضح األحوال وقرائن السياق

 بأسلوبك الشواهد وتحليل ، نثر شعر‘ قرآن‘

 المختلفة السياقات تأمل خالل من النداء ألسلوب الفنية والدالالت المعاني تعددت -31

  المتنوعة الشواهد بعض على التطبيق خالل من ذلك وضح فيها يرد التي

 

 

  

  

  ب( جدول ثانية أساسي

  

رابط اإلستمارة 

 البحثية

 البحث
 عنوان موجز عن البحث

اسم أستاذ   المادة الشعبة

  المادة

https://forms.

office.com/Pa

ges/Response

Page.aspx?id=

137-

GcoB5kqctD11

 

 العقالنية واالجتهاد .1

 في حياة األسرة وأركانها الحضارية .2

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .3

 المساواة .4

 الزكاة .5

اللغة 

  اإلنجليزية

الدين 

وقضايا 

  العصر

 

 .دأ.م.

رزق 

 بركات

د. 

محمد 

 النجار

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNkRBTzNKNjRWWTlWV0RHSjRIWkRMNjFOOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNkRBTzNKNjRWWTlWV0RHSjRIWkRMNjFOOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNkRBTzNKNjRWWTlWV0RHSjRIWkRMNjFOOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNkRBTzNKNjRWWTlWV0RHSjRIWkRMNjFOOS4u
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tSZEIHdKckBH

BftLo_4leRCTO

oFUNkRBTzNK

NjRWWTlWV0

RHSjRIWkRMN

jFOOS4u 

  

 اإلسالم واألدب  .6

 فعل الخير .7

 الصدقة .8

 الحرية الدينية .9

 الحق-10

 الصدق-11

 األمانة -12

 التوسط-13

 الحلم-14

 المعايشة وقبول اآلخر-15

********** 

 اإليمان في مقابل اإللحاد-16

 العقل والنقل-17

 المرأة في اإلسالم -18

 وظيفة الدين -19

 حقوق اإلنسان في اإلسالم -20

 اإلسالم والتسامح الديني   -21

 القرآن والشبهات المعاصرة  -22
 األخالق في اإلسالم -23
 المال في اإلسالم -24
 الشباباإلسالم وقضايا  -25      

 اإلسالم والحضارة المعاصرة -26
 اإلسالم والمجتمع  -27
 اإلسالم والتجديد -28
 اإلسالم واالصالة -29
 اإلرهاب والتطرف -30

  

https://forms.offi

ce.com/Pages/Re
 دراما الطفل المفهوم والغاية1ـ

ثانية 

أساسي 

دراما 

  أطفال
  اد بهلول سالم
   د محمد توفيق

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNkRBTzNKNjRWWTlWV0RHSjRIWkRMNjFOOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNkRBTzNKNjRWWTlWV0RHSjRIWkRMNjFOOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNkRBTzNKNjRWWTlWV0RHSjRIWkRMNjFOOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNkRBTzNKNjRWWTlWV0RHSjRIWkRMNjFOOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNkRBTzNKNjRWWTlWV0RHSjRIWkRMNjFOOS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNkRBTzNKNjRWWTlWV0RHSjRIWkRMNjFOOS4u
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sponsePage.aspx

?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIFwG40SE

GWtMrY13yex

Uh6JUQ1ZRMk

1MSjcxTEtKU0

FCTDEwN05K

WTBNWC4u  

 . مسرح الطفل اهدافه ومقاصده٢

 . المسرح التعليمي خطواته وخصائصه وغاياته التربوية٣

 لعمرية خصائصها ومتطلباتها المسرحية. المراحل ا٤

 . قصص االطفال شروطها واهدافها٥

 ـ  نشأة مسرح الطفل واشهر مدارسه6

 ـ  لعب االدوار اهدافه واجراءاته7

 ـ عناصر بناء المسرحية ومقوماتها البنائية8

 ـ مسرحية الطفل وقيمها االنسانية9

 ـ المسرح التعليمي اسس بنائه ومقوماته 10

 ـ جهود محمد يوسف المحجوب في مسرح الطفل مع تحليل إحدي مسرحياته 11

 ـ جهود أحمد الشرباصي في كتابة مسرح الطفل مع تحليل إحدى مسرحياته 12

 ـ أهم كتاب مسرحيات السيرة النبوية لألطفال واتجاهاتهم الفنية  13

 ـ الفكاهة في مسرحيات السيرة النبوية وأهم رواد هذا الفن 14

 ـ جهود محمد محمود رضوان  في مسرح السيرة النبوية للطفل15

 ـ اللغة واألسلوب في مسرحيات السيرة النبوية لألطفال16

 ـ الشخصيات في مسرحيات السيرة النبوية لألطفال17

 لألطفال ـ السرد و الحوار في مسرحيات السيرة النبوية18

 ـ الحبكة في مسرحيات السيرة النبوية لألطفال19

 ـ الزمان و المكان في أدب السيرة النبوية للطفال 20

 ـ جهود مرزوق هالل في كتابة مسرحيات السيرة النبوية لألطفال21

 ـ جهود عبد المنعم مصطفي القباني في كتابة مسرحيات السيرة النبوية لألطفال22

 ـ مضمون مسرحيات السيرة النبوية لألطفال واسباب صعوبة كتابتها 23

 ـ تحليل مسرحية الهجرة األولى للشاعر محمد يوسف المحجوب24

ـ كان لمولد الرسول صلي هللا عليه وسلم أثر بارز على كتاب مسرح الطفل وضح ذلك مبينا 25

مع تحليل أحد األعمال المسرحية  مناط االختالف بين كل أديب في تناول موضوع الميالد مسرحيا 

 حول مولد الرسول

  

جميع 

   الشعب

https://forms.offi

ce.com/Pages/Re

sponsePage.aspx

?id=137-

 والقضايا اإلسالمية  1اإلمام محمد عبده، -1

 الشيخ محمد الغزالي ، وقضايا العصر-2

 آداب الدعوة اإلسالمية   -3

تانية  

أساسي 

    علوم

لدين ا

وقضايا 

  العصر
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GcoB5kqctD11t

SZEIP04Wzpz

WxNBodRSlTIx

ozpUM1E2UjFF

TFFCV0JXVkI3

RThZUDUxRV

hWVi4u  

 حقوق اإلنسان في اإلسالم -4

 الملكية في اإلسالم-5

 األنكحة الفاسدة من المنظور اإلسالمي  -6

 الشيخ محمد متولي الشعراوي ، وقضايا العصر -7

 اإلسالم وقضايا الشباب -8

 شبكات التواصل اإلجتماعي عبر اإلنترنت في ضوء اإلسالم -9

 لعقل من الخرافاتاإلسالم وتحرير ا -10

 اإلسالم وتنظيم سلوك اإلنساني -11

 دور الجامعات في التربية اإلسالمية -12

 الحديث الشريف بين الطعن وحجية التشريع -13

 سمات منهج التربية اإلسالمية   -14

 منهج التربية اإلسالمية بين المراحل والوسائل   -15

 *********** 

األدلة النقلية والعقلية علي عالقة الدين بالحياة، وتحديات العصر،والضوابط واآلداب التي  -16

 نظمها الدين اإلسالمي للمعامالت بين البشر ، في األخالق والعدل والعطاء واألمانة ، وبر الوالدين .

التى وضعها الدين األدلة النقلية والعقلية علي عالقة الدين بالحياة وتحديات العصر،والظوابط -17

 اإلسالمي آلداب الحوار

األدلة النقلية والعقلية علي عالقة الدين بالحياة، وتحديات العصر ،والضوابط التي نظمها الدين  -18

 اإلسالمي لبناء األسرة في اإلسالم

 قضايا المرأة المسلمة في واقعنا المعاصر  -19

 األمن في اإلسالم   -20

 دي لحركات اإللحاد الفكر اإلسالمي والتص -21

 البيوع في اإلسالم -22

 اإلسالم وتربية النشء-23

 دور األزهر الشريف في التصدي لحركات الطعن في اإلسالم -24

 تصدي الفكر اإلسالمي للتطرف   -25

 سبتمبر11اإلسالم في عيون الغرب بعد أحداث  -26

 اإلسالم والعمل وبناء األمم -27

 اإلسالمالمواريث في  -28

 د. عبد  

الغفار عطية       

 ديسراالعدوي 
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 الفكر اإلسالمي والتصدي للشائعات -29

  الهوية اإلسالمية في عصر العولمة-30

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIIgiy8ZFR

TVAua9d2F1y3

y5UN0MxRDR

TSzNHUDdVV

UNTQTVRQ0

RZRTlZUS4u 

و درجاته    و صفات أهل   ا _  اكتب في "  اليقين في العبادة " ملقياً الضوء على تعريفه و أهميته

 اليقين مع التمثيل .

 . باهلل وأقسامهالشرك  - 2

  وكيفيته   المقصود به في القرآن الكريم باألمثلةمنزلة الدعاء في االسالم موضحا  - 3

 الخبيثة  والكلمة  الكلمة الطيبة  - 4

 مكانة المرأة في االسالم - 5

 االسالم منه  وموقفالغش  - 6

 عن المنكر والنهياألمر بالمعروف - 7

 حجاب المرأة في االسالم  - 8

 المجتمع في ضوء التوجيهات االسالمية  - 9

 تربية االبناء  - 10

 صلة الجيران في االسالم  - 11

 حقوق الزوجين في االسالم    - 12

  واألبناءالنفقة على الزوجة  - 13

 حقوق اآلباء - 14

 النبوية والسنةالكريم صفات المتقين كما وردت في القرآن  - 15

*************  

 اإلمام محمد عبده و القضايا اإلسالمية .  - 16

 الشيخ محمد الغزالي و قضايا العصر . - 17

 آداب الدعوة االسالمية .  -18

 حقوق االنسان في االسالم  -19

 الملكية في االسالم - 20

 االنكحة الفاسدة من المنظور االسالمي  -21

 االسالم و قضايا الشباب -22

 الشيخ متولي الشعراوي و قضايا العصر  -23

 شبكات التواصل االجتماعي عبر االنترنت في ضوء االسالم - 24

 االسالم و تحرير العقل من الخرافات - 25

 انالسالم و تنظيم سلوك االنسا - 26

 دور الجامعات في التربية االسالمية - 27

 الحديث الشريف بين الطعن و حجية التشريع  - 28

علوم / لغة 

   انجليزية

الدين و 

قضايا 

   المعاصرة

د / ابتسام 

د / عبد  -حسين 

   الغفار عطية
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 سمات منهج التربية االسالمية  - 29

   . منهج التربية في االسالم بين المراحل و الوسائل - 30

  

https://forms.offi

ce.com/Pages/Re

sponsePage.aspx

?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIP04Wzpz

WxNBodRSlTIx

ozpUMDZVQlk

zRUo1VEpNRT

hKUUU3UVZH

M09NTy4u  

مفهوم النقد في اللغة واالصطالح،أهم سمات النقد األدبي  في العصور المختلفة،وبواكير التأليف  -1

رب، المنهج الذى اتبعه ابن سالم الجمحي في مؤلفه)طبقات فحول الشعراء( ،وأهم المنهجي عند الع

 قضايا المؤلف.

مفهوم النقد في اللغة واالصطالح، أهم سمات النقد األدبي في العصور المختلفة، وبواكير  -2

التأليف المنهجي عند العرب، المنهج الذى اتبعه ابن قتيبة في مؤلفه) الشعر والشعراء(، وأهم 

 قضاياه،وأوجه االختالف بينه وبين طبقات فحول الشعراء.

،أهم سمات النقد األدبي في العصور المختلفة،وبواكير التأليف مفهوم النقد في اللغة واالصطالح -3

المنهجي عند العرب، المنهج الذى اتبعه اآلمدي في كتابه الموازنة،بين أبي تمام والبحتري ،وعبد 

 العزيز الجرجاني في كتابه الوساطة بين المتنبي وخصومه، وأهم القضايا 

 التي تناولتها تلك المؤلفات

 قد في األندلس في القرن السادس والسابع الهجري.اتجاهات الن -4

 أثر الفكر اليوناني في نقد القرن الثالث والرابع الهجري. -5

 الجهود النقدية للجاحظ في مؤلفاته... البيان والتبيين والحيوان 6

 منهج ابن قدامة في كتابه نقد الشعر... وأهم قضاياه النقدية-7

 لجرجاني في كتابه دالئل اإلعجاز. الجهود النقدية لعبد القاهر ا-8

 الجهود النقدية في مؤلفات ابن خلدون. -9

 أهم الجهود النقدية لنقاد القرن الخامس والسادس الهجري. -10

 المنهج النقدي البن رشيق القيرواني في كتابه العمدة. وأهم قضايا. -11

 الجهود النقدية للمبرد في كتابه الكامل وأهم قضاياه. -12

 الجهود النقدية البن طباطبا  في مؤلفه عيار الشعر .وأهم قضاياه. -13

 أهم قضايا الخصومة حول المتنبي في القرن الرابع الهجري. -14

 أهم الجهود النقدية في كتاب يتيمة الدهر للثعالبي.-15

************** 

نظم عند عبد القاهر الجرجاني موضحا موقفه من النحو، ومن ثنائية اللفظ والمعني، نظرية ال -16

 ومن التعبير العاري ، والتعبير المزخرف

 كتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب البديع لعبد هللا ابن المعتز. -17

 الدراسات الحديثة ونظرية النظم. -18

 حتي العصر الحديثمراحل تطور البالغة من العصر الجاهلي -19

لغة 

  عربية
لبالغة ا

  والنقد 

د.          

العدوي  يسرا   

 د.سماح فريد 
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 القصايا البالغية في كتاب أسرار البالغة لعبد القاهر الجرجاني-20

 شروط فصاحة الكلمة والكالم مع تحليل الشواهد المتنوعة بأسلوبك الشخصي-21

 كتاب الصناعتين البي هالل العسكري. -22

ب والدافع إلي تأليفه مع الجهود البالغية ألبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن موضحا أهمية الكتا-23

 مراعاة تحليل الشواهد بأسلوبك. 

 شروط فصاحة اللفظ المفرد والمنظومة عند ابن سنان الخفاجي. -24

 جهود ابن سنان الخفاجي في علم البيان من خالل كتابه سر الفصاحة. -25

 الفصاحة عند الجاحظ. -26

اتجاه مع ذكر الشواهد المتنوعة وتحليلها البالغة بين المنطق والتذوق ممثال بكتاب لكل -27

 موضحا رأيك في االتجاهيين مع التعليل

 كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن األثير. -28

جهود السكاكي في كتابه مفتاح العلوم واآلراء المختلفة حول أثر السكاكي في البالغة موضحا -29

 ليل. رأيك الشخصي في ذلك مع التع

 الباقالني وقضية اإلعجاز.-30

  

https://forms.of

fice.com/Pages/

DesignPage.asp

x?fragment=Fo

rmId%3D137-

GcoB5kqctD11t

SZEIP04Wzpz
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xozpUNFlNTzA

0OFA4VjVFN

UExVjhZT1ZG

Vk42TC4u%26

Token%3Ddc5

7469c063845ff8

b7ac5da4da0f3e

7  

ضوابط واآلداب التي األدلة النقلية والعقلية علي عالقة الدين بالحياة، وتحديات العصر،وال .1

نظمها الدين اإلسالمي للمعامالت بين البشر ، في األخالق ،والعدل، والعطاء ،واألمانة ، 

 وبر الوالدين .

األدلة النقلية والعقلية علي عالقة الدين بالحياة وتحديات العصر،والظوابط التى وضعها  .2

 الدين اإلسالمي آلداب الحوار.

عالقة الدين بالحياة، وتحديات العصر ،والضوابط التي نظمها األدلة النقلية والعقلية علي  .3

 الدين اإلسالمي لبناء األسرة في اإلسالم. 

 قضايا المرأة المسلمة في واقعنا المعاصر  .4

 األمن في اإلسالم   .5

 اإلسالم وتحرير العقل من الخرافات  .6

 البيوع في اإلسالم .7

 اإلسالم وتربية النشيء  .8

 التصدي لحركات الطعن في اإلسالمدور األزهر الشريف في  .9

 تصدي الفكر اإلسالمي للتطرف  .10

 سبتمبر11اإلسالم في عيون الغرب بعد أحداث  .11

الدين و   لغة عربية

قضايا 

   المعاصرة

  

 د. يسرا العدوي

  د. محمد النجار
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 اإلسالم وقضايا الشباب .12

 المواريث في اإلسالم  .13

 الفكر اإلسالمي والتصدي للشائعات .14

 الهوية اإلسالمية في عصر العولمة  .15

********* 

 اإليمان في مقابل اإللحاد .16

 المرأة في اإلسالم   .17

 العقل والنقل  .18

 وظيفة الدين.  .19

 حقوق اإلنسان في اإلسالم .20

 اإلسالم والتسامح الديني.  .21

 وسطية اإلسالم.   .22

 القرآن والشبهات المعاصرة. .23

 المال في اإلسالم.  .24

 اإلسالم والحضارة المعاصرة.  .25

 اإلسالم والمجتمع.   .26

 اإلسالم واألدب.   .27

 اإلسالم والتجديد.  .28

 آلخر. اإلسالم وقبول ا .29

 موقف اإلسالم من الفلسفة. .30

  

https://forms.
office.com/Pa
ges/Response
Page.aspx?id=

137-
GcoB5kqctD11
tSZEIHdKckBH

BftLo_4leRCTO

 العقالنية واالجتهاد .1

 في حياة األسرة وأركانها الحضارية .2

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .3

 المساواة .4

 الزكاة .5

 اإلسالم واألدب  .6

 فعل الخير .7

 الصدقة .8

دراسات ال

  اإلجتماعية

الدين 

وقضايا 

معاصرةال   

د . 

رزق 

 بركات

د. 

محمد 

 النجار

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNzk2MFBaOEI0UTkzVjNPRlVNR0FZWk9SRC4u
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNzk2MFBaOEI0UTkzVjNPRlVNR0FZWk9SRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNzk2MFBaOEI0UTkzVjNPRlVNR0FZWk9SRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNzk2MFBaOEI0UTkzVjNPRlVNR0FZWk9SRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNzk2MFBaOEI0UTkzVjNPRlVNR0FZWk9SRC4u
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oFUNzk2MFBa
OEI0UTkzVjNP
RlVNR0FZWk9

SRC4u 
  

 الحرية الدينية .9

 الحق .10

 الصدق .11

 األمانة  .12

 التوسط .13

 الحلم .14

 المعايشة وقبول اآلخر .15

********* 

 مقابل اإللحاداإليمان في  .16

 العقل والنقل .17

 المرأة في اإلسالم  .18

 وظيفة الدين .19

 حقوق اإلنسان في اإلسالم .20

 اإلسالم والتسامح الديني .21

 القرآن والشبهات المعاصرة .22

 األخالق في اإلسالم .23

 المال في اإلسالم .24

 اإلسالم وقضايا الشباب .25

 اإلسالم والحضارة المعاصرة .26

 اإلسالم والمجتمع  .27

 اإلسالم والتجديد .28

 اإلسالم واالصالة  .29

 اإلرهاب والتطرف .30

 

 

  

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNzk2MFBaOEI0UTkzVjNPRlVNR0FZWk9SRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNzk2MFBaOEI0UTkzVjNPRlVNR0FZWk9SRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNzk2MFBaOEI0UTkzVjNPRlVNR0FZWk9SRC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIHdKckBHBftLo_4leRCTOoFUNzk2MFBaOEI0UTkzVjNPRlVNR0FZWk9SRC4u
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  ج( جدول ثانية طفولة عربي

  

رابط اإلستمارة 

 البحثية

 البحث
 عنوان موجز عن البحث

  أستاذ المادة   المادة الشعبة

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIIgiy8ZFR

TVAua9d2F1y3

y5UMlpTSEwx

UzlSVFZKT0E

wWjI1V0VEW

UhJVy4u  

 النظام المقطعي للغة الفصحى مع التطبيق على أبيات من قصيدة الطاعون البن الوردي .-1

 ضوابط االختالف بين أنواع الكلم مع التطبيق على قصيدة الطاعون البن الوردي .- 2

اإلسناد في النحو العربي وأثره في فهم المعنى دراسة تحليلية لقصيدة الطاعون البن -3

 الوردي.

 العالمات المعنوية لالسم وعللها النحوية دراسة تحليلية لقصيدة الطاعون البن الوردي .-4

ات اللفظية لالسم وعللها النحوية دراسة تحليلية لقصيدة الطاعون البن الوردي مع العالم-5

 التركيز على معاني)أل(.

 االسم المنقوص وأحكامه النحوية دراسة تطبيقية في شعر  ابن الوردي.-6

 التنوين في النحو العربي مع تقديم دراسة تطبيقية لتنوين الترنم  في الشعر العربي.-7

 لمختصة دراسة تحليلية لقصيدة الطاعون البن الوردي.الحروف ا-8

 الحروف غير المختصة دراسة تحليلية في سورة النحل.-9

 الحروف العاملة مع بيان عملها النحوي دراسة تحليلية لسورة اإلسراء. -10

 الحروف غير العاملة دراسة في سورة الكهف.-11

 البقرة.داللة حروف الزيادة في المعنى دراسة في سورة -12

 كسر همزة)إّن( دراسة  نحوية تحليلية في ألفية ابن مالك.-13

 معاني الحروف دراسة داللية في كتب المعاني)الجر والعطف (أنموذجين. -14

تخيري أربعين خطأً لغويًا وحلليه تحليالً لغويًا وافيًا مع بيان االستعمال اللغوي الصحيح -15

 لكل موقف

*****  

لغة عربية و   طفولة / عربي

   تربية دينية

محمد رشاد د  

ابتسام حسين د   
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حث اإلسالم على التحلي بمكارم  االخالق و قد مدح القرآن الكريم رسول هللا صلى هللا -16

عليه وسلم بهذا ... اكتبي في هذا الموضوع مع التركيز على صفتين اهتم بهما رسول هللا و 

 دعا للتحلي بهما .

ء _ حذر اإلسالم من سوء الخلق و سوء عاقبته و قد ذم القرآن الكريم من اتصف بسو17

الخلق كما نصت األحاديث الشريفة على مقتل هذة الصفات السيئة. .. تناولي هذا الموضوع 

 بالبحث مع التركيز على صفتين حذر منهما اإلسالم. 

_ قال تعالى )  ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقين ( من هم المتقين و ما هي صفاتهم و 18

 كيف وصفهم القرآن الكريم و السنة النبوية 

 الكلمة الطيبة و الكلمة الخبيثة  - 19

 مكانة المرأة في االسالم - 20

 الغش و موقف االسالم منه - 21

 األمر بالمعروف و النهي عن المنكر- 22

 حجاب المرأة في االسالم  - 23

 المجتمع في ضوء التوجيهات االسالمية  - 24

 تربية االبناء  - 25

 في االسالم  ومنزلتهالدعاء  - 26

 حقوق الزوج على زوجته - 27

 حقوق الزوجة على زوجها - 28

 حقوق االباء - 29

 خقوق االنسان في االسالم - 30

  

   ج( جدول ثانية طفولة انجليزي

  

رابط اإلستمارة 

 البحثية

 البحث

موجز عن البحثعنوان   

اسم أستاذ   المادة الشعبة

  المادة

https://form

s.office.co

m/Pages/Re

sponsePage

.aspx?id=1

 فلسطين في عيون أدباء الطفل  -1

 اللغة واألسلوب في أدب فلسطين للطفل-٢

 سليمان العيسي في ادب الطفل  ـ  جهود 3

 ـ أهم السمات اللغوية في شعر سليمان العيسى لألطفال 4

 ـ تباين األدباء و النقاد حول نشأة أدب األطفال5

تانية طفولة 

باللغة 

   االنجليزية

 اللغة العربية 

   والتربية الدينية

د رزق  

تابرك  

و دمحمد  

 توفيق
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37-

GcoB5kqct

D11tSZEIF

wG40SEG

WtMrY13y

exUh6JUN

klISklVUT

FCMEVC

M0E5WlhL

SjE0UkIyQ

y4u 

 ـ الشخصية العمرية في أدب الطفل 6

 ـ المرأة في أدب الطفل 7

 ـ القيم الوطنية في شعر سليمان العيسي لألطفال8

 عر سليمان العيسي لألطفالـ القيم االجتماعية في ش 9

 ـ شعر السيرة النبوية لألطفال 10

 ـ مسرحيات السيرة النبوية لألطفال11

 ـ صورة المحتل في عيون أدباء الطفل 12

 ـ الشهيد في عيون أدباء الطفل 13

 ـ المقاومة في عيون أدباء الطفل14

 ـ المرأة في أدب الطفل15

 ـ الحرية الدينية و التوسط  16

 ، الرحمة بإلنسان و الحيوان17

 ـ الوفاء بالعقود18

 ـ األمانة و الحلم و النصيحة 19

 صلي هللا عليه وسلم -ـ مظاهر خشية رسول هللا  20

 ـ مظاهر طول عبادته صلى هللا عليه وسلم 21

 ـ الشجاعة المحمدية  22

 ـ العفو المحمدي23

 ـ الكرم المحمدي  24

 ـ الحلم المحمدي25

 على البالءـ الصبر 26

 ـ التواضع المحمدي27

 ـ المزاح المحمدي28

 الفصاحة المحمدية  29

 ـ الرحمة المحمدية  30

  المحمديـ الوفاء  31

  

 مواد الفرقة الثالثة   

     )أ( جدول تالثة عام
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رابط اإلستمارة 

 البحثية

 البحث
 عنوان موجز عن البحث

اسم أستاذ   المادة الشعبة

  المادة

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEINl8yg8Roml

Kq60WX1y0FzJU

ODZBUTdLOFZ

MVFkzSjFCUUV

GUDBCOEoyTC4

u 

  

 التعبير عن الذات في نثر أبي حيان التوحيدي . .1

 موضوعات شعر بشار بن برد. .2

 الطبيعة في مقدمات قصائد أبي تمام المدحية .  .3

 األطالل في مقدمات قصائد أبي تمام المدحية .  .4

 صورة المجتمع في شعر أبي فراس الحمداني .  .5

 صورة المجتمع في شعر ابن الرومي .  .6

 صورة الطبيعة في شعر الصنوبري . .7

 السخرية في رسائل الجاحظ. .8

 الفروسية في الشعر العباسي .  .9

 الرسائل االخوانية في األدب العباسي . .10

 الغزل في شعر ابن الرومي .  .11

 الرحلة في الشعر العباسي .   .12

 رسائل سعيد بن حميد بين الفكر والفن . .13

 ديق في الشعر العباسي.الصداقة والص .14

 الشيب والشباب في الشعر العباسي .  .15

 ****************** 

ثالثة عام لغة 

   عربية

2األدب العباسي  د/ عبدالغفار    

  عطية

  د/ سامح داود

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUODZBUTdLOFZMVFkzSjFCUUVGUDBCOEoyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUODZBUTdLOFZMVFkzSjFCUUVGUDBCOEoyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUODZBUTdLOFZMVFkzSjFCUUVGUDBCOEoyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUODZBUTdLOFZMVFkzSjFCUUVGUDBCOEoyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUODZBUTdLOFZMVFkzSjFCUUVGUDBCOEoyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUODZBUTdLOFZMVFkzSjFCUUVGUDBCOEoyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUODZBUTdLOFZMVFkzSjFCUUVGUDBCOEoyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUODZBUTdLOFZMVFkzSjFCUUVGUDBCOEoyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUODZBUTdLOFZMVFkzSjFCUUVGUDBCOEoyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUODZBUTdLOFZMVFkzSjFCUUVGUDBCOEoyTC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEINl8yg8RomlKq60WX1y0FzJUODZBUTdLOFZMVFkzSjFCUUVGUDBCOEoyTC4u
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فن المقامة : التعريف والعناصر واألهداف ، مع التمثيل بنماذج لفن  .16
 المقامة . 

 قارن بين أسلوب مقامات بديع الزمان  الهمذاني والحريري.   .17

 شعر الحكمة في العصر العباسي. .18

والنشأة وعوامل االزدهار، وأبرز الموضوعات مع   التعريف فن المناظرة : .19
 التمثيل بنماذج .

 الزهد في الشعر العباسي مع التمثيل بالشواهد. .20

 الشكوى إلى هللا واإلنابة إليه في الشعر العباسي مع التمثيل بالشواهد. .21

 في الشعر العباسي مع التمثيل بالشواهد. التوبة واالستغفار .22

 الشعر التعليمي في العصر العباسي مع التمثيل بالشواهد . .23

 فاعلية النص القرآني في شعر المديح بالعصر العباسي . .24

 فاعلية النص القرآني في شعر الهجاء بالعصر العباسي . .25

 فاعلية النص القرآني في شعر الرثاء بالعصر العباسي . .26

 ص القرآني في شعر الغزل بالعصر العباسي .فاعلية الن .27

 فاعلية النص القرآني في شعر الوصف بالعصر العباسي . .28

 ، مع التمثيل بنماذج . اإليقـاع الداللي في الشعر العباسي  .29

 ، مع التمثيل بنماذج .موسيقـى المطالع والمقاطـع في الشعر العباسي  .30

 
  

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

 

 رثاء المدن في األندلس-1

 أبو البقاء الرندي شاعر رثاء المدن-2

أ.د أنور   األدب األندلسي  

 السنوسي

رزق بركاتد    
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spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEINf1ozSEA

3JMp9ms7Ei-

g1FUNktLVDZ

RQTdPVU9LM

0JQMjJROEtJ

UklDTS4u  

 أبو إسحاق اإللبيري شاعر الزهد والثورة-3

 رهانشأة الموشحات وتطو -4

 موجز لعصور األندلس-5

 ابن دراج والمتنبي دراسة مقارنة-6

 ابن زيدون وتجربته مع والدة-7

 ابن خفاجه،شعره في الطبيعة والغربة-8

 ابن جبير رحالة األندلس ومدح النبي صلى هللا عليه وسلم-9

 المدائح النبوية في األندلس-10

 التوابع والزوابع بادرة قصصية ونقدية-11

 طوق الحمامة دراسة نفسية ودينية-12

 االتجاه الزهدي في شعر األندلس-13

 شعر الطبيعة في األندلس-14

 أثر الشعر األندلسيي في الشعر األوربي-15

***** 

 بناء الرسالة األدبية عند ابن عبدون     -16   

 السمات اللغوية واألسلوبية في رسايل ابن عبدون     -17

 االقتباس والتضمين في رسايل ابن عبدون-18

 رسايل ابن زيدون الشكل والمضمون -19

 مصادر الصور الفنية في النثر األندلسي-20

 ظال الفعل المضارع في رسائل ابن عبدون-21

 النثر األندلسي في عصر الطوايف والمرابطين -22

 الرسائل الزرزورية عند ابن أبي الخصال -23

 الهزلية لبن زيدون دراسة فنيةالرسالة  -24

 رسائل ابن حزم ،اللغة واألسلوب-25

 الرسائل النبوية في األندلس26

 النثر األندلسي في عصر الخالفة-27

 ابن حزم ودوره في النثر األندلسي -28

 فن الرسائل في األندلس-29

 فن المقامات في األندلس. -30

  

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

اعرض لألحكام النحوية الخاصة بأسلوب التعجب. اعرض األحكام  .1

 النحوية الخاصة بأسلوب المدح و الذم.

النحو والصرف   لغة عربية
والتطبيقات 

  النحوية

د. بسيمة  

 محمد أحمد 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIA2GmXddFFdJpFP68sgTt0ZUMFIyTTZVSEpPOU9KUTJTMUxaUkowQzhNNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIA2GmXddFFdJpFP68sgTt0ZUMFIyTTZVSEpPOU9KUTJTMUxaUkowQzhNNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIA2GmXddFFdJpFP68sgTt0ZUMFIyTTZVSEpPOU9KUTJTMUxaUkowQzhNNC4u
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spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIA2GmXd

dFFdJpFP68sg

Tt0ZUMFIyTT

ZVSEpPOU9K

UTJTMUxaUk

owQzhNNC4u 

  

 الحذف فى أسلوب التعجب. .2

 الفصل فى أسلوب التعجب. .3

 بئس. -. األفعال التى تجر مجرى نعم  .4

 شروط فعل التعجب. .5

 حكم حذف المخصوص بالمدح و الذم. .6

 . صور أسلوب االختصاص. .7

 . جواز التعجب من البياض و السواد. .8

 . وجوه اعراب حبذا و ال حبذا. .9

 أنواع فاعل نعم و بئس. .10

 آراء النحاة فى اعراب ما التعجبية. .11

 التضمين فى حروف الجر. .12

 المعانى اللغوية لحرف الباء. .13

 اللغوية لحرف الالم. المعانى .14

********************  

 و استخرج األفعال و زنها. 2و  1أعرب اآلية  .15

 و هات اسم الفاعل و المفعول من كل فعل. 3أعرب اآلية  .16

 و حدد نوع األفعال من ناحية الصحة و االعتالل. 5و4أعرب اآلية  .17

 و زن األفعال بها. 7و  6أعرب  اآلية  .18

 واستخرج اسم فاعل من فعل ثالثى و غير ثالثى. 9و 8أعرب اآلية  .19

 و استخرج األفعال الصحيحة وبين نوعها.  10أعرب اآلية .20

 و هات المصدر من كل فعل. 11أعرب اآلية  .21

 و هات المصدر و اسم الفاعل من الفعل يركضون. 12أعرب اآلية  .22

محمود د. 

 حسن

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIA2GmXddFFdJpFP68sgTt0ZUMFIyTTZVSEpPOU9KUTJTMUxaUkowQzhNNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIA2GmXddFFdJpFP68sgTt0ZUMFIyTTZVSEpPOU9KUTJTMUxaUkowQzhNNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIA2GmXddFFdJpFP68sgTt0ZUMFIyTTZVSEpPOU9KUTJTMUxaUkowQzhNNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIA2GmXddFFdJpFP68sgTt0ZUMFIyTTZVSEpPOU9KUTJTMUxaUkowQzhNNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIA2GmXddFFdJpFP68sgTt0ZUMFIyTTZVSEpPOU9KUTJTMUxaUkowQzhNNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIA2GmXddFFdJpFP68sgTt0ZUMFIyTTZVSEpPOU9KUTJTMUxaUkowQzhNNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIA2GmXddFFdJpFP68sgTt0ZUMFIyTTZVSEpPOU9KUTJTMUxaUkowQzhNNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIA2GmXddFFdJpFP68sgTt0ZUMFIyTTZVSEpPOU9KUTJTMUxaUkowQzhNNC4u
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 13أعرب اآلية    .23

 و استخرج المشتقات. 14أعرب اآلية  .24

 خالدين.  -ذكر نوع المشتق فى كلمة ظالمين و أ 15أعرب اآلية  .25

 .17و  16أعرب اآلية  .26

 17هات وزن األفعال فى اآلية    .27

 و وضح نوع األفعال من حيث الصحة و االعتالل. 18أعرب اآلية  .28

 و زن األفعال بها 19أعرب اآلية  .29

 

https://forms.

office.com/P

ages/Respon

sePage.aspx?

id=137-

GcoB5kqctD

11tSZEIJhU

KXBP5ABN

siZHM-

eUMSJUNV

pWRks4Qko

zM1VTUE1

VWTVCQk

8zU1ZSWC

4u 
  

أطراف الخصومة ،أهم قضاياها ، قضية أغاليط الشعراء في اللفظ والمعني -1

والصورة بين ) عبد العزيز الجرجاني واآلمدي(.ومنهج كل منهما في تناول 

 2القضية 

أهم قضاياها ، قضية التعقيد، والغموض في اللفظ،  أطراف الخصومة ،-

 والمعني، والصورةعند نقاد القرن الثالث والرابع الهجري

أطراف الخصومة ، أهم قضاياها ، قضية لغة الشعر بين القدماء،والمحدثين -3 

 في النقد العربي القديم.

دماء أطراف الخصومة ، أهم قضاياها ، قضية عمود الشعر العربي بين الق-4

 والمحدثين في النقد العربي القديم 

  والتكلفقضية الطبع -5 

 قضية السرقات الشعرية -6

 الوحدة الفنية والعضوية في القصيدة العربية-7

 أثر الفكر اليوناني في النقد العربي القديم -8

 النقد اللغوي في القرن الرابع الهجري -9

 الهجريقضية االنتحال في نقد القرن الثالث -10

 قضية الذوق الفني في النقد العربي القديم-11

 النقد األدبي واإلعجاز القرآني -12

 نقد النثر في القرن الثالث ، والرابع ، والخامس-13

  

 قضية التفاوت بين الشعراء-14

 قضية الغلو والمبالغة في النقد العربي القديم-15

***** 

الفكر النقدي عند   لغة عربية

  العرب

 ديسرا العدوي

 دأسماء شنقار

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNVpWRks4QkozM1VTUE1VWTVCQk8zU1ZSWC4u%20
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 جري إلى الثالث الهجريمظاهر النقد األدبي من القرن األول اله-16

  

 آراء النقاد القدماء في قضية المطالع-17

 اآلمدي ورأيه في مطالع قصائد أبي تمام -18 

  

 مطالع وصف الطبيعة عند الشعراء -19

 آراء النقاد المحدثين في قضية المطالع -20

 العالقة بين المطالع الشعرية والعناوين في الروايات والكتب -21 

 الموازنة بين أبي تمام والبحتري في مطالعهما الشعرية -22

 أهم القضايا النقدية في كتاب عيار الشعر البن طباطبا العلوي -23

  

 القدماء في مطالع أبي تمام المدحية   آراء النقاد-24 

 آراء النقاد القدامى في مطالع أبي تمام الرثائية . -25

 مطالع الشيب والشباب عند الشعراء،وموقف النقاد منهم-26

 المطالع الطللية عند الشعراء ،وموقف النقاد منها  -27

 حازم القرطاجني وكتابه منهاج البلغاء وسراج األدباء-28

 العربنشأة النقد األدبي عند  -29               

 اآلمدي وكتابه الموازنة.-30

  

https://forms.offi

ce.com/Pages/Re

sponsePage.aspx

?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIHlH5UV8h

-FBhSr-

U2nhF0dUMjAz

WkpUSk9ERVB

MQURIUUQyN

DQ3WFVPOS4

u  

 _  من ، عن ، في مع َمْن الموصولة ، و ما الموصولة ، و ما االستفهامية .١

 و أخواتها مع ما الكافة . _  إن٢

 _  إن الشرطية و أين و حيث و كيف و أّي مع ما .٣

 المقطوع و الموصول في القرآن الكريم . -4

 التاء المفتوحة و المربوطة في الكتابة المعتادة . -5

 التاء المربوطة و المفتوحة في القرآن . -6

 مواضع حذف همزة الوصل . -7

 ة و آخرها .حذف األلف في وسط الكلم -8

 الحذف في رسم المصحف . -9

 زيادة األلف و الواو . -10

 زيادة األلف و الواو و الياء في رسم المصحف . -11

 األلف اللينة في االسم الثالثي و الرباعي فأكثر . -12

 األلف اللينة في الفعل الثالثي و الرباعي فأكثر . -13

دأنور   

 +السنوسي

دأماني عبد 

  الكريم

مهارات لغوية 

  ( )كتابة
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 األلف البديلة . -14

 التجويد . ضبط المصحف لقواعد -15

*****. 

 _ همزة الوصل ) مواضع الكتابة و الحذف ( مع التطبيق .16

 _ همزة القطع مع التطبيق .17

_ قواعد كتابة الهمزة المتوسطة مع توضيح كتابة الهمزة المتوسطة على 18

 الياء  مع التطبيق .

 التاء المربوطة ، و الهاء المربوطة مع التطبيق . -19

 قواعد كتابة الهمزة المتطرفة بأنواعها مع التطبيق . -20

قواعد كتابة الهمزة المتوسطة مع توضيح كتابة الهمزة المتوسطة على األلف -21

 مع التطبيق .

قواعد كتابة الهمزة المتوسطة مع توضيح كتابة الهمزة المتوسطة على الواو -22

 مع التطبيق .

قواعد كتابة الهمزة المتوسطة مع توضيح كتابة الهمزة المتوسطة على  -23

 السطر و المتطرفة على الواو مع التطبيق .

 . األلف بعد الواو ، و كتابة الهمزة المتوسطة على الواو مع التطبيق -24

 تنوين الهمزة في اللغة العربية و الهمزة المتوسطة على الياء مع التطبيق . -25

 دراسة مقارنة بين العربية و اإلنجليزية  . -عالمات الترقيم في اللغة العربية  -26

 دراسة تحليلية في كتب التراث . -ياء المخاطبة في اللغة العربية  -27

28-  ً ) مهارة الكتابة ( بالتفصيل من كتب التراث  مهارات اللغة العربية ، موضحا

 في اللغة العربية .

 قواعد كتابة العدد بكل صوره بالتفصيل من كتب التراث مع التمثيل  . -29

 كنايات العدد و تعريفه و تأخيره بالتفصيل من كتب التراث مع التمثيل .-30

تدريبات نصوص و مراجعات و  -للتطبيق نصين من كتاب : " نصوص عربية  و

  " .في النحو و اإلمالء " ، و نصين من كتاب : " شرح كتاب السير الكبير

  

  

  ب( جدول ثالثة أساسي
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رابط اإلستمارة 

 البحثية

 البحث

 عنوان موجز عن البحث

  اسم أستاذ المادة  المادة الشعبة

https://forms.offi

ce.com/Pages/Re

sponsePage.aspx

?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIIgiy8ZFRT

VAua9d2F1y3y

5UOTlCMUsxU

0pPV1Q4NkdT

QjZXUDNTVU

NIVi4u  

 المواريث ) مع توضيح الفرق بين أصحاب الفروض و من يرث بالتعصيب  ( ا _  أحكام

مكانته في االسالم _ الفرق بين الصوم في  -الصوم في الشريعة االسالمية ) معناه   - 2

 المفطرات (  -آدابه  -الشريعة االسالمية و في الشرائع السابقة 

مذاهب الفقهاء في حكم الوصية  الوصية ) تعريفها _ أحكامها _ أنواعها  _ تتبع  - 3

 بالحج ( 

 القضاء والشهادة  - 4

 احكام الجنايات  – 5

 العالقات بين الحاكم و المحكوم  - 6

 العالقات الدولية  - 7

 األحكام االقتصادية - 8

 أحكام العقود  – 9

 الزكاة – 10

 أحكام الطهارة  – 11

 أحكام السؤر  – 12

 أحكام النفقة  – 13

 ية البيع و الفرق بينه و بين الربا مشروع – 14

 أحكام الحدود   – 15

************** 

 ضوابط  لباس الرجل  وزينته. -16

 ضوابط لباس المرأة المسلمة وضوابط إظهار الزينة  .-17

اللباس والزينة للمرأة المسلمة مع بيان ما في هذا الباب من أحكام فقهية تتعلق -18

 بالعبادات .

 أحكام الخطبة ،ومسألة خطبة المعتدة ورؤية المخطوبة.-19

 أحكام المهر الفقهية في بابي النكاح والطالق.-20

 مشروعية النكاح وأحكامه وأركانه وشروطه.-21

 الستشهاد من القرآن والسنّة.المحرمات في النكاح مع ا-22

 مشروعية الطالق وألفاظه وأنواعه. -23

 رأي الشرع في مسألة وقوع طالق الحائض.-24

 الفرق بين الظهار واإليالء واللعان. مع االستشهاد وبيان الكفارة لما تلزمه . -25

 في ضوء دراستك لباب النكاح ،تناول أنواع األنكحة الفاسدة مع االستشهاد. -26

 الفرق بين الفقه وأصول الفقه، مع بيان مصادر استنباط األحكام الفقهية.-27

 و  العبادات   

 المعامالت

  د / ابتسام حسين 

سمير د / رحاب  
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 الفرق بين فقه العبادات وفقه المعامالت مع عرض مسألة فقهية لكل نوع.-28

أفعال المسلم التخلو من أحكام فقهية، وضح ذلك مستشهًدا لكل حكم من القرآن -29

 الكريم والسنّة النبوية.

  ت التجميل بأنواعها.حكم الشرع في عمليا-30

https://forms.offi

ce.com/Pages/Res

ponsePage.aspx?i

d=137-

GcoB5kqctD11tSZ

EIBhKhmeiDCtNl5

8hrZOr1eNUQVZR

NzVORUs2VlNaVE

pENlhZM1g4NU5

WVy4u 

  

 اللغة كعنصر هام كمدخل لفهم الشعر. -1

 الموسيقى الشعرية كأساس لفهم الشعر. -2

 الجوانب البالغية والنحوية في فهم الشعر. -3

 الجانب الديني في القصيدة الشعرية. -4

 شعر الطبيعة في القصيدة الشعرية مثل البحتري وغيره. -5

 الشعرية في اإلبداع الشعري.القصة  -6

 الشعر التعليمي. -7

 الشعر في قضية تعليم البنات. -8

 القيم العربية في الشعر مثل الكرم والفروسية وغير ذلك. -9

 الشعر والمرأة في فن الغزل. -10

 األغراض الشعرية مع التركيز على غرض واحد. -11

 أثر البيئة كمدخل لفهم القصيدة العربية. -12

 إشادة الشعر بالمعلم كما عند شوقي وغيره. -13

 شعر عنترة بن شداد كمدخل للفروسية العربية. -14

 الشعراألمثال في   -15

*********  . 

الرحلة في   18الفروسية في الشعر العربي. -17السخرية في الشعر العربي.  -16

 الصداقة والصديق في الشعر العربي.-19ى الشعر العرب

 الصنوبري بين الفكر والفن.الشعر  -20

 صورة المجتمع في شعر ابن الرومي.  -21

 صورة المجتمع في شعر أبي فراس الحمداني.  -22

 أنماط القيم في مديح أبي تمام. -23

 التعبير عن الذات في شعر المتنبي. -24

 المظاهر الحضارية في الشعر العباسي. -25

  العباسي.أنماط الرثاء في الشعر  -26

...  

خل الى االدب مد  

   العربى  )شعر

عابدين د زكى   

   دعبد الغفار 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIBhKhmeiDCtNl58hrZOr1eNUQVZRNzVORUs2VlNaVEpENlhZM1g4NU5WVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIBhKhmeiDCtNl58hrZOr1eNUQVZRNzVORUs2VlNaVEpENlhZM1g4NU5WVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIBhKhmeiDCtNl58hrZOr1eNUQVZRNzVORUs2VlNaVEpENlhZM1g4NU5WVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIBhKhmeiDCtNl58hrZOr1eNUQVZRNzVORUs2VlNaVEpENlhZM1g4NU5WVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIBhKhmeiDCtNl58hrZOr1eNUQVZRNzVORUs2VlNaVEpENlhZM1g4NU5WVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIBhKhmeiDCtNl58hrZOr1eNUQVZRNzVORUs2VlNaVEpENlhZM1g4NU5WVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIBhKhmeiDCtNl58hrZOr1eNUQVZRNzVORUs2VlNaVEpENlhZM1g4NU5WVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIBhKhmeiDCtNl58hrZOr1eNUQVZRNzVORUs2VlNaVEpENlhZM1g4NU5WVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIBhKhmeiDCtNl58hrZOr1eNUQVZRNzVORUs2VlNaVEpENlhZM1g4NU5WVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIBhKhmeiDCtNl58hrZOr1eNUQVZRNzVORUs2VlNaVEpENlhZM1g4NU5WVy4u
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https://forms.

office.com/P

ages/Respon

sePage.aspx?

id=137-

GcoB5kqctD

11tSZEIJhU

KXBP5ABN

siZHM-

eUMSJURE

xYQ0JSR0l

MSk04Q1Q

1T0M2TjhG

WVM1UC4

u 
  

مفهوم اتجاهات النقد األدبي الحديث، وجذورها عند العرب ، والغرب، أهم  -1 

القضايا التي طبق حولها النقاد في العصر الحديث االتجاه التاريخي ، والنفسي ، 

 والفني ، والتكاملي علي ابن الرومي.  

مفهوم اتجاهات النقد األدبي الحديث، وجذورها عند العرب ، والغرب، مفهوم  -2

 املية، تطبيق  نقاد العصر الحديث االتجاه التكاملي علي ابن الرومي ،والمتنبي. التك

مفهوم اتجاهات النقد األدبي الحديث ،وجذورها عند العرب ، والغرب ، أهم  -3

القضايا التي طبق حولها نقاد العصر الحديث االتجاه التاريخي ، واالتجاه الفني 

 عندابن الرومي وأحمد شوقي.

هوم اتجاهات النقد األدبيى الحديث ، وجذورها عند العرب ، والغرب، تطبيق مف    -4

 النقاد لالتجاه التاريخي ، واالتجاه النفسي علي ابن الرومي ، وأبو العالء المعري.

 االتجاه البنيوي و نقد النص األدبي. -5

 التفكيكية وتحليل النص األدبي. -6

 ا.الرمزية التعبيرية نشأتها ، ومبادئه -7

 االتجاه األسلوبي وتحليل النص األدبي. -8

 نشأة النقد األدبي الحديث في مصر. -9

 اتجاهات نقد الشعر في مصر في العصر الحديث. -10

 االتجاه الجمالي في نقد النص األدبي. -11

 المعيارية والوصفية في النقد األدبي. -12

 الروسية، نشأتها ، أعالمها ، أهم مبادئها. الشكالنية -13

 االتجاه التجريبي في نقد الرواية.  -14

 جمالية التلقي ، وقراءة النص األدبي. -15

  

  ******* 

 مفهوم السيميائية،إشكالية المصطلح،نشأة العلم. -16

 تطور مفهوم الشخصية الروائية ومناهج دراستها.-17

السقامات ليوسف السباعي وفقا لمنهج فيليب الشخصية الروائية في رواية -18

 هامون في دراسة الشخصية.

 سيميائية أسماء الشخصيات مع التمثيل.-19

 مفهوم الشخصية لغة واصطالحا-20

 الشخصية عند كلود بريمون في كتابه منطق الحكي-21

 نظرية العوامل عند غريماس-22

 السياسية واالجتماعيةيوسف السباعي حياته وأعماله الروائية -23

 اتجاهات نقد روايات يوسف السباعي-24

اتجاهات النقد األدبي   

  الحديث

 ديسرا العدوي

  دأسماء شنقار

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJURExYQ0JSR0lMSk04Q1Q1T0M2TjhGWVM1UC4u
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 منهج فيليب هامون في دراسة الشخصية،عيوبه ومميزاته -25

التصنيفات المختلفة للشخصية الروائية ،متخيرا إحداها ومطبقا إياها على رواية -26

 من روايات يوسف السباعي 

(ليوسف السباعي وفقا الشخصية الروائية في رواية )نحن النزرع الشوك -27

 لمنهج فيليب هامون

الشخصية الروائية في رواية )لست وحدك(ليوسف السباعي وفقا لمنهج فيليب -28

 هامون 

الشخصية الروائية في رواية) إني راحلة(ليوسف السباعي وفقا لمنهج فيليب -29

 هامون

ج فيليب الشخصية الروائية في رواية)أرض النفاق(و)نائب عزرائيل(وفقا لمنه-30

 هامون

 

 

 

  

  

  

  ج( جدول ثالثة طفولة عربي 

  

رابط اإلستمارة 

 البحثية

 البحث

 عنوان موجز عن البحث

  اسم أستاذ المادة  المادة الشعبة

 

https://forms.offi

ce.com/Pages/Re

sponsePage.aspx

?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIJhUKXBP5

ABNsiZHM-

eUMSJUOUtV

 المديح الجهادي في عصر الموحدين.-1

 وصايا المصريين القدماء.-2

 الوصايا العربية.-3

 األمثال والحكم العربية.-4

 معاملة الخطيب       -5

 آداب السلوك في الضيافة       -6

 إنك تفوز بالحياة بمساعدة الحق والصدق       -7

 كن أميناً في تبليغ الرسائل .       -8

 التخدير من النساء .       -9

  أ.د رزق العمري   اللغة العربية  

 د.أسماء شنقار

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUOUtVWDdQUFdJRk9TVjlYTTlZRkxUU0hRWS4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUOUtVWDdQUFdJRk9TVjlYTTlZRkxUU0hRWS4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUOUtVWDdQUFdJRk9TVjlYTTlZRkxUU0hRWS4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUOUtVWDdQUFdJRk9TVjlYTTlZRkxUU0hRWS4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUOUtVWDdQUFdJRk9TVjlYTTlZRkxUU0hRWS4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUOUtVWDdQUFdJRk9TVjlYTTlZRkxUU0hRWS4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUOUtVWDdQUFdJRk9TVjlYTTlZRkxUU0hRWS4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUOUtVWDdQUFdJRk9TVjlYTTlZRkxUU0hRWS4u%20
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WDdQUFdJRk9

TVjlYTTlZRkx

UU0hRWS4u 

 التحذير من الشراهة .     -10

 كن كريما ً مع أصدقائك .     -11

 ال تثقن بالحظ .     -12

 كن  حذراً في الكالم .     -13

 قيمة حسن الكالم والحكمة من الوصايا العربية .     -14

 فر .الوصايا في الس     -15

  

******** 

األدب وعالقته بالمجتمع محددا موقف كل من الكاتبة رضوى عاشور من هذه القضية في -16

كتاباتها السير ذاتية والروائية ،والكاتب عبد الواحد استيتو في روايته على بعد مليمتر واحد 

 فقط.

 العتبات النصية ودورها في األعمال األدبية التي درستها.-17

 سير ذاتي العربي مع التمثيل بكاتبين.السرد ال-18

 األدب الورقي واألدب الرقمي مع التمثيل . -19

  

 الزمن في السرد العربي مع التمثيل-20

 المكان وخصوصيته في السرد العربي،واالستراتيجيات المختلفة التي يتبعها الكتاب.-21

 التناص في األدب العربي-22

 المؤلفات فيهاألدب الرقمي في الغرب وأهم -23

 نظرية التلقي والتأويل واألدب الرقمي-24

 السرد النسوي العربي وأنماطه وخصوصيته مع التمثيل-25

 فيليب لوجون وتنظيره للسرد السير ذاتي -26

 المدارس األدبية المختلفة وموقفها من قضايا المجتمع مع التمثيل-27

 الرواية الفيسبوكية غربيا وعربيا-28

 عوامل تطور األدب العربي الحديث-29

 الرواية  العربية،المفهوم،النشأة،مكوناتها-30

 

  

https://forms.of

fice.com/Pages/

ResponsePage.a

spx?id=137-

GcoB5kqctD11t

                                  

 -دخول المسجد  -تعريف الحيض وأسمائه ،مع بيان موقف الحائض من كل من) الصالة -1

 مس المصحف والقراءة فيه(. -االعتكاف 

تعريف االستحاضة مع بيان أحوالها والفرق بينها وبين الحيض،وموقف المستحاضة من -2

 سائر العبادات.

الدين    
 والحياة

 د رحاب سمير 

سماح فريد د   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUOUtVWDdQUFdJRk9TVjlYTTlZRkxUU0hRWS4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUOUtVWDdQUFdJRk9TVjlYTTlZRkxUU0hRWS4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUOUtVWDdQUFdJRk9TVjlYTTlZRkxUU0hRWS4u%20
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SZEIGaycS1EB

ZJCranxXVi6a

5dUN004UDZR

WklHMVZGW

UlBV1VQV0xV

RldLQi4u  

 النفساء من العبادات.النفاس تعريفه وصفته ومدته،مع االستشهاد ،وبيان موقف -3

 العمرة( مع االستشهاد. -الحج  -موقف الحائض من )الصوم-4

 تعريف النوازل الفقهية مع بيان حكم الشرع في مسألة نقل األعضاء.-5

 حكم الشرع في تناول اللحوم المستوردة من بالد غير المسلمين.-6

 ناعي.تعريف النوازل الفقهية مع بيان حكم الشرع في التلقيح الص -7

 تعريف النوازل الفقهية مع عرض رأي الشرع في عمليات التجميل بنوعيها. -8

 صفات الحيض ووقته ومدته، ومدة الطهر وعالمته مع االستشهاد بما ورد في ذلك.-9

ضوابط اللباس والزينة للمرأة المسلمة مع بيان ما في هذا الباب من أحكام فقهية تتعلق -10

 بالعبادات.

 باس والزينة للرجالمع االستشهاد.ضوابط الل-11

ضوابط إبداء زينة المرأة للمحارم وغير المحارم،مع بيان حدود عورة المرأة للمحارم وغير -12

 المحارم.

 حكم الشرع في عمليات تقويم وتجميل األسنان مع االستشهاد.-13

ء في تلك شغلت قضية ارتداء النقاب جدال فقهًيا وضحي ذلك من خالل عرض آراء الفقها-14

 المسألة مع الترجيح بالدليل.

 -لبس الحرير وافتراشه-المشغوالت الذهبية-الطيب -االكتحال-فرقي بين كل من )الخضاب-15

 إسبال الثوب( لكل من الرجل والمرأة مع ذكر األدلة. 

********** 

 .    أسباب االنحراف عند األبناء وطرق معالجتها.16

 الزوجة وحقوق الزوجة على الزوج..    حقوق الزوج على 17

 .    آداب الحوار في اإلسالم مع التطبيق على نماذج من القرآن الكريم18

 األسلوب الوعظي في تربية األبناء مع االستشهاد والتحليل.     -19

 رعاية األبناء وحقوقهم قبل الوالدة وبعدها .    -20

 تربية األبناء بالقدوة وبالمالحظة .    -21

 حكم بيع أواني الذهب والفضة ، وحكم استعمالها واقتنائها.    -22

 الوالية في النكاح مع توضيح ما يلي : معنى الوالية والنكاح وحكمة مشروعيتهما،     -23

 االستئذان في النكاح لكل من البكر البالغ والثيب البالغ .           

 شروط الولي في النكاح ، وأسباب الوالية .    -24

موقف الدين اإلسالمي من قطيعة الرحم ، واإلشاعة ، وأكل حقوق اآلخرين ، والكذب ،     -25

 مع االستشهاد بما يتاح من القرآن والسنة .

موقف الدين اإلسالمي من شهادة الزور ، والقذف ، والتجسس ، والسخرية واالستهزاء     -26

 دعمة بحثك بما يتاح من القرآن والسنة .، م
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تعريف الوصية مع توضيح حكمها، وبيان أركانها، وشروط كل من ) الموصي، الموصى     -27

 له ، الموصى به (.

الفرق بين الوصية والهبة والعطية ، مع بيان مبطالت الوصية من جهة كل من )      -28

 الموصي ، الموصى له ، الموصى به (.

فهوم الطهارة والنجاسة ، وأنواع كل منهما مع بيان ) أركان الوضوء  ، سنن الوضوء م    -29

 ، نواقض الوضوء ، ما يستحب له 

 الوضوء (.              

  الغُْسل مع توضيح شروطه، وموجباته، وما يُمنع منه الجنب، وما يستحب له الغُْسل.    -30
 

 
  

   ج( جدول ثالثة طفولة انجليزي 

  

رابط اإلستمارة 

 البحثية

 البحث

 عنوان موجز عن البحث

  اسم أستاذ المادة  المادة الشعبة

https://forms.

office.com/Pag

es/ResponsePa

ge.aspx?id=13

7-

GcoB5kqctD1

1tSZEIJhUK

XBP5ABNsiZ

HM-

eUMSJUNkZ

UVUtKMEdN

S1QwVUFDT

1JIOE4xSlpN

RC4u 

  

 الفرق بين الشعر والنثر.  -1

 أغراض الشعر المختلفة مع التركيز على غرض واحد. -2

 أنواع النثر المختلفة مع التركيز على نوع واحد. -3

 القصة الشعرية -4

 القصة النثرية. -5

 أهمية األدب العربي لحفظ تراث األمة.  -6

 األساسية لتحليل النصوص األدبية في الشعر والنثر.القواعد  -7

 القواعد األساسية في كتابة لغة عربية صحيحة. -8

 قضية الوطن والمواطنة في قصيدة إليا أبو ماضي. -9

 أهمية المياه في قصيدة النيل للشاعر أحمد شوقي. -10

 قضية ضعف اللغة العربية في شعر حافظ إبراهيم. -11

 ربية كما في قصيدة عنترة بن شداد.الفروسية الع -12

 قضية الحب كما في شعر الغزل في قصيدة عمر بن أبي ربيعة وغيره. -13

 القيم العربية كما في شعر السموأل.  -14

 أثر البيئة في شعر الصعاليك كما في شعر عروة بن الورد. -15

اللغة   

  العربية

 أ.د زكي عابدين 

 د.أسماء شنقار

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=137-GcoB5kqctD11tSZEIJhUKXBP5ABNsiZHM-eUMSJUNkZUVUtKMEdNS1QwVUFDT1JIOE4xSlpNRC4u%20
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********** 

  

األدب وعالقته بالمجتمع محددا موقف كل من الكاتبة رضوى عاشور من هذه القضية في -16

كتاباتها السير ذاتية والروائية ،والكاتب عبد الواحد استيتو في روايته على بعد مليمتر واحد 

 فقط.

 العتبات النصية ودورها في األعمال األدبية التي درستها.-17

 التمثيل بكاتبين. السرد السير ذاتي العربي مع-18

 األدب الورقي واألدب الرقمي مع التمثيل . -19

 الزمن في السرد العربي مع التمثيل-20

 المكان وخصوصيته في السرد العربي،واالستراتيجيات المختلفة التي يتبعها الكتاب.-21

 التناص في األدب العربي-22

 األدب الرقمي في الغرب وأهم المؤلفات فيه-23

 تلقي والتأويل واألدب الرقمينظرية ال-24

 السرد النسوي العربي وأنماطه وخصوصيته مع التمثيل-25

 فيليب لوجون وتنظيره للسرد السير ذاتي -26

 المدارس األدبية المختلفة وموقفها من قضايا المجتمع مع التمثيل-27

 الرواية الفيسبوكية غربيا وعربيا-28

 الحديثعوامل تطور األدب العربي -29

 الرواية  العربية،المفهوم،النشأة،مكوناتها-30

  

https://forms.offi

ce.com/Pages/Re

sponsePage.aspx

?id=137-

GcoB5kqctD11t

SZEIP04Wzpz

WxNBodRSlTIx

ozpURUpKVlZJ

NURZNDZaSV

cyQU9XQVcyU

ExUQS4u  

  

األدلة النقلية والعقلية علي عالقة الدين بالحياة، وتحديات العصر،والضوابط واآلداب التي  -1

 ين البشر ، في األخالق والعدل والعطاء واألمانة ، وبر الوالدين .نظمها الدين اإلسالمي للمعامالت ب

األدلة النقلية والعقلية علي عالقة الدين بالحياة وتحديات العصر،والظوابط التى وضعها الدين -2

 اإلسالمي آلداب الحوار

نظمها الدين األدلة النقلية والعقلية علي عالقة الدين بالحياة، وتحديات العصر ،والضوابط التي  -3

 اإلسالمي لبناء األسرة في اإلسالم

  

 قضايا المرأة المسلمة في واقعنا المعاصر  -4

 األمن في اإلسالم   5

 اإلسالم وتحرير العقل من الخرافات  -6

 البيوع في اإلسالم -7

الدين   

  والحياة

 د يسرا العدوي

  د رحاب سمير
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 اإلسالم وتربية النشيء-8

 دور األزهر الشريف في التصدي لحركات الطعن في اإلسالم -9

 تصدي الفكر اإلسالمي للتطرف   -10

 سبتمبر11اإلسالم في عيون الغرب بعد أحداث  -11

 اإلسالم وقضايا الشباب-12

 المواريث في اإلسالم -13

 الفكر اإلسالمي والتصدي للشائعات -14

 الهوية اإلسالمية في عصر العولمة-15

  

******* 

 -دخول المسجد  -تعريف الحيض وأسمائه ،مع بيان موقف الحائض من كل من) الصالة -16

 مس المصحف والقراءة فيه(. -االعتكاف 

تعريف االستحاضة مع بيان أحوالها والفرق بينها وبين الحيض،وموقف المستحاضة من سائر -17

 العبادات.

 ف النفساء من العبادات.النفاس تعريفه وصفته ومدته،مع االستشهاد ،وبيان موق -18

 العمرة( مع االستشهاد. -الحج  -موقف الحائض من )الصوم-19

 تعريف النوازل الفقهية مع بيان حكم الشرع في مسألة نقل األعضاء.-20

 حكم الشرع في تناول اللحوم المستوردة من بالد غير المسلمين.-21

 يح الصناعي.تعريف النوازل الفقهية مع بيان حكم الشرع في التلق -22

 تعريف النوازل الفقهية مع عرض رأي الشرع في عمليات التجميل بنوعيها. -23

 صفات الحيض ووقته ومدته، ومدة الطهر وعالمته مع االستشهاد بما ورد في ذلك.-24

ضوابط اللباس والزينة للمرأة المسلمة مع بيان ما في هذا الباب من أحكام فقهية تتعلق -25

 بالعبادات.

 وابط اللباس والزينة للرجالمع االستشهاد.ض-26

ضوابط إبداء زينة المرأة للمحارم وغير المحارم،مع بيان حدود عورة المرأة للمحارم وغير -27

 المحارم.

 حكم الشرع في عمليات تقويم وتجميل األسنان مع االستشهاد.-28

ء الفقهاء في تلك شغلت قضية ارتداء النقاب جدال فقهًيا وضحي ذلك من خالل عرض آرا-29

 المسألة مع الترجيح بالدليل.

 -لبس الحرير وافتراشه-المشغوالت الذهبية-الطيب -االكتحال-فرقي بين كل من )الخضاب-30

 إسبال الثوب( لكل من الرجل والمرأة مع ذكر األدلة . 
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