
 

 
 والعلوم اإلنسانية/قسم التاريخ اآلدابكلية -طالب الماجستير

رقم وتاريخ قرار مجلس  ين/اسم المشرف األطروحةالرسالة/عنوان  اسم طالب الماجستير م
 الجامعة بالتسجيل 

رقم وتاريخ قرار مجلس 
 لمنحالجامعة با

العصور اإلسالمية في منطقة جبل العمارة اإلنشائية للمسجد في  خالد اليماني 1
 الزاوية ومعرة النعمان

 د. هدى العبسي رئيسا  
د. بالل الحاج علي 

 مشاركا  

 / 36رقم/
 3/2018/ 25تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

أهل الذمة في مدينة دمشق في العصر األموي دراسة في الحياة  أحمد نادر السوسي 2
 والثقافيةاالقتصادية واالجتماعية 

   /65رقم/  د. بالل الحاج علي 
 8/5/2018تاريخ   

 / 545/رقم
 4/2022  /18تاريخ  

العناصر الزخرفية في العمائر اإلسالمية في منطقة جبل الزاوية   عمر هربوك 3
 وحارم 

 /   68رقم/  د. هدى العبسي
 2018/ 5/ 8تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

الحياة االجتماعية لليهود والنصارى في جزيرة العرب من البعثة   عبد الرزاق الحمال 4
 هجري  21النبوية إلى 

د. عبد هللا الحاج عبد 
 هللا

   / 94رقم/
 2018/ 2/6تاريخ   

 /   396رقم/ 
 2022/  1 / 17تاريخ   

المؤسسة العسكرية في العصر السلجوقي ودورها في تدعيم السلطة  حياة حاج موسى 5
 هـ  465-385الفترة ما بين السياسية في 

 /   365رقم/  د. هدى العبسي
 12/2018/  23تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 /   37رقم/  د. هدى العبسي العمارة العسكرية والمدنية اإلسالمية في منطقة حارم علي زعيتر 6
 3/2018/  25تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

والصيدلة في جزيرة العرب وبالد الشام من البعثة النبوية إلى الطب  إبراهيم عاشق الصالح 7
 م 750_610نهاية العصر األموي 

 /   93رقم/  د. بالل الحاج علي 
 2018/ 6  /2تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

الحياة االقتصادية لليهود والنصارى في جزيرة العرب من البعثة   عبد هللا الرحال 8
 هـ 21النبوية إلى 

 هللا الحاج عبد عبدد. 
 هللا

 /   69رقم/ 
 2018/ 5  /8تاريخ   

   /324رقم/
 2019/ 9/ 22تاريخ   

التنظيمات العسكرية واالستخباراتية في الحجاز قبيل البعثة وبعدها  مصعب الحسين 9
 إلى نهاية العصر النبوي الشريف

 عبد هللا الحاج عبدد. 
 هللا

   / 39رقم/
 3/2018/ 25تاريخ   

 /   221رقم/
 2019/ 1/6تاريخ   

الحياة الثقافية في المدينة المنورة من عصر الرسول إلى نهاية   مصعب زريق 10
 العصر األموي 

 د. عبد هللا الحاج عبد
 هللا

   /110رقم/
 6/2018/  23تاريخ  

 /   6رقم/
 9/2021/ 27تاريخ   



 

الفتح اإلسالمي حتى نهاية الصناعات العسكرية في بالد الشام منذ  مصطفى الفرحات 11
 هـ132ه_13العصر األموي من 

/ تاريخ  46رقم / د. بالل الحاج علي 
11/4 /2018 

/ تاريخ  88رقم /
18/1 /2021 

الصراع بين آق سنقر قسيم الدولة السلجوقي وتتش وأثره على   إياد سالت 12
-479األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية في بالد الشام 

 م 1094_1086هـ/487

/ تاريخ  35رقم / د. هدى العبسي
25/3 /2018 

/ تاريخ  125رقم /
5/2/2020 

  كمال دراسيإ /ماجستير تاريخ 
م 1841_1831المتغيرات الدولية وأثرها في الصراع على سوريا  عبد الرزاق القدور 13

 ومقاربة تاريخية مع الثورة السورية 
/ تاريخ  241القرار/رقم  د. كمال عبدو

2/10 /2017 
/ تاريخ 60رقم القرار / 

4/3/2019 
إمارة انطاكية النورماندية في شمال بالد الشام حتى قيام الدولة  عبد الرحمن كنجو 14

 م 1174-1097هـ،569-491األيوبية 
د. عبد هللا الحاج عبد 

 هللا
تاريخ   /132رقم /

9/7/2018 
/ تاريخ  267رقم /

10/11/2018 
وأثرها على مصر وبالد الشام  العالقات العثمانية_ البريطانية  مهند عبد الرحمن 15

 م 1909_1876
 د. كمال عبدو رئيسا  

 د. منير األحمد مشرفا  
تاريخ  / 61رقم/ 

14/1 /2020 
/ تاريخ  507رقم /

30/8 /2021 
الشام من مطلع القرن  التغيير الديمغرافي والديني في بالد  أحمد رياض البكري  16

 1918الثامن عشر إلى 
/ تاريخ  113رقم / د. كمال عبدو 

26/3 /2019 
رقم /     / تاريخ     /     

/  
موقف أمراء الجزيرة الفراتية من الحمالت الصليبية والغزو المغولي  رضوان رحيل  17

في القرنين السادس والسابع الهجريين/الثاني عشر على بالد الشام 
 والثالث عشر الميالديين 

 د. نرجس كدرو رئيس 
د. بالل الحاج علي 

 مشارك 

تاريخ       / 446رقم / 
12/    7  /2021    

 

مـــــحـــــمـــــود  18 حســـــــــــــان 
 االسماعيل

دور العبادة في قرى جبل الزاوية من القرن األول إلى القرن السابع 
 الميالدي وتقييم الحالة الراهنة  

/ تاريخ  203رقم / د. أنس حاج زيدان
18/7 /2017 

/ تاريخ  177رقم /
7/5/2019 

 دكتوراه في التاريخ 
النورماندية من قيام الدولة العالقات الخارجية إلمارة أنطاكية  عبد الرحمن كنجو  1

- 569األيوبية إلى سقوطها على يد دولة المماليك البحرية 
 1268- 1174هـ/ 666

د. عبد هللا الحاج  
 هللا  عبد 

/ تاريخ  278رقم /
4/8 /2019 

/ تاريخ  189رقم /
22 /11 /2021 



 

م إلى  1841أهل الذمة في والية حلب العثمانية من عام   عبد الرزاق القدور  2
 م_دراسة تاريخية حضارية 1918عام  

د. سهام محمد 
 هنداوي رئيسا  

د. هدى العبسي  
 مشاركا  

/ تاريخ  246رقم / 
23 /6/2019 

 

التنظيمات العسكرية واالستخباراتية في بالد الشام من الفتح   مصعب الحسين  3
- 634ه/ 41- 13اإلسالمي إلى نهاية العصر الراشدي 

661 

د. عبد هللا الحاج  
 عبدهللا 

/ تاريخ  279/رقم 
29 /7/2019 

 

العبيد والموالي في جزيرة العرب ودورهم في الحياة الحضارية   عبد هللا رحال  4
ص( إلى نهاية العصر الراشدي  من عصر الرسول ) 

 م(   661هـ/41)

د. عبد هللا الحاج  
 عبد هللا 

/ 371قرار رقم /
 27/10/2019تاريخ 

قرار رقم / / تاريخ     
/   / 

نصارى نجران منذ مطلع القرن الرابع الميالدي حتى نهاية   خطيب مأمون  5
 دراسة تاريخية -م 644عهد عمر بن الخطاب  

د. عبد هللا الحاج  
 عبد هللا 

/   58قرار رقم / 
 3/2019  /4تاريخ  

 

 أحمد أسامة نجار  6
 إكمال دراسي//

_التعليم_التيارات 1987/ 1956الحياة الثقافية في تونس  
 الفكرية

د. محمد قنطار 
 رئيسا  

د. منير األحمد  
 مشارك

/ 296قرار رقم /
 2019/ 27/8تاريخ 

/ 204قرار رقم /
 4/2020/ 5تاريخ 

مصطفى عبد   7
 اللطيف

الزواج السياسي في العصرين الزنكي واأليوبي وأثره في  
 م 1157- 1127ه/ 655- 521خارطة األحداث السياسية 

د. عبد هللا الحاج  
 عبد هللا 

/ 284قرار رقم /
 2021/ 19/4تاريخ 

 

المؤسسات القضائية ودورها في الحياة السياسية واالقتصادية  عماد خليف الخليف  8
 هـ232- 132واالجتماعية في العصر العباسي األول 

/ 300قرار رقم / د. هدى العبسي 
 25/11/2018تاريخ 

 

 دكتوراه في اآلثار 



 

الزخارف النباتية في العمارة البيزنطية في منطقة شمال   أمل نصر حسين  1
)من بداية القرن الرابع الميالدي إلى نهاية  غرب سورية

 القرن السادس الميالدي( 

د. عدنان مامو  
 رئيس 

د. أنس حج زيدان  
 مشارك

/ 298قرار رقم / 
 20/12/2021تاريخ 

 

 الجغرافية دكتوراه في 
منطقة حارم دراسة إقليمية باستخدام نظم المعلومات  سليم سالمة  1

 الجغرافية 
/ تاريخ  15قرار رقم / د. حسن األحمد 

4/1 /2021 
 

 ماجستير في الجغرافية/ إكمال دراسي
محمد إبراهيم   1

 الصالح 
واقع خدمات التعليم المدرسي وآفاقها ودورها في التنمية 

 الشاملة
د. محمود صلوحة  

 البكور  
/ 303قرار رقم /

 20/12/2021تاريخ 
 

أسامة عبد الحميد  2
 الخضر

قرار رقم /    / تاريخ     د. حسن األحمد  دراسة الظواهر الجيومورفولوجية الكارستية في جبل الزاوية 
/     / 

 

 ماجستير في اللغة اإلنكليزية /إكمال دراسي 
أوفى حسين  د.  القدرية في نصوص قصصية مختارة لتومس هاردي محمد المحمد   1

 محمد الدوري رئيس
د. عبد الحميد 
 المعيكل مشارك

/ 407قرار رقم / 
 14/11/2020تاريخ 

 

د. أوفى حسين   صورة المحبوبة في سلسلة السونيتا في العصر اإليليزابيثي محمد نجدت بكداش 2
 الدوري 

/ 320قرار رقم /
 2019/ 22/9تاريخ 

/ 348قرار رقم /
 2020/ 20/9تاريخ 

أثر استراتيجيات االستماع على مهارة االستماع لدى متعلمي  غياث الشيخ ابراهيم  3
 اللغة اإلنكليزية السوريين 

/ تاريخ  117قرار رقم/ د. فادي حيالني
31 /3/2019 

/ تاريخ  317رقم /
9/9 /2019 



 

الغزو األميركي للعراق في القصة  أدب الصدمة ما بعد  حسام وليد شمة  4
 القصيرة العراقية واألميركية )دراسة مقارنة( 

د. أوفى حسين  
 محمد رئيس 

د. عبد الحميد 
 معيكل مشارك 

/ تاريخ  583رقم /
9/5 /2022 

 

 

 

 

 2019/2020اآلداب /قسم التاريخ كلية -الماجستيرطالب 
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف عنوان األطروحة اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
وأثره على الصراع بين عقبة بن نافع وكسيلة في المغرب العربي  محمد االبراهيم 1

 األوضاع السياسية والحضارية في العصر األموي 
 / 504رقم/  د. بالل الحاج علي 

 8/2021/ 30تاريخ   
 رقم/    / 

 تاريخ  /  / 
األوضاع السياسية والحضارية في األندلس في عهد األمير هشام  محمد شعبان عكوش 2

 بن عبد الرحمن
 رئيسا   د. جميل الحجي

 د. بالل الحاج علي
 مشاركا  

   / 5رقم/ 
 9/2021/ 27تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

وأثرها على المجتمع خالل عصر المرافق والخدمات العامة في حلب  نويرات القدور 3
 م(1383-1260هـ/784-658المماليك البحرية )

د. عبد هللا الحاج 
 عبدهللا

 /   61رقم/ 
 10/2021/ 25تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 



 

 2017/2018كلية اآلداب /قسم اللغة العربية -الماجستيرطالب 
رقم وتاريخ قرار مجلس  المشرفاسم  عنوان األطروحة اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
 بتول جندية رئيسد.  م 2017م و1990تطور نظرية األدب اإلسالمي ما بين عامي  سامر كيالي 1

د. محمود تركي الداؤد 
 مشاركا  

 / 173رقم/ 
 8/2018/ 29تاريخ   

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

 محمود تركي الداودد.  االتجاه اإلسالمي في أدب محمد منال الغزيل  السلطانفضل  2
 

   /366رقم/ 
 23/12/2018تاريخ  

 رقم/    / 
 تاريخ  /  / 

إلى نهاية الدعوة للسلم والحرب في الشعر من العصر الجاهلي  زاهر خالد خانشيخوني 3
 العصر األموي 

 /   116رقم/  عبد الكريم ضاهر د. 
 3/2019/ 31تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 شذا جعفر الشردوب 4
قـيـــــد_تـقـريـريـن   )تـرقـيـن 

 سلبيين(

حتى نهاية العصر  دراسة فنية في ديوان شعر الدعوة اإلسالمية 
 األموي 

   /277رقم/  د. محمود تركي الداؤد
 2019/ 4/8تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

الـحـكـيـم  5 عـبـــــد  طـــــارق 
  أمهان

قـيـــــد_تـقـريـريـن   )تـرقـيـن 
 سلبيين(

د. أحمد محمد العمر   داللة التراكيب في خطب الخوارج السياسية دراسة أسلوبية 
 رئيس

د. محمود تركي الداؤد 
 مشارك 

 /   159رقم/ 
 8/2018/ 29تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 د. محمد أحمد العمر  الكريمالترخص في القرائن اللفظية في القرآن  حسين عبد هللا الوهوب 6
 د. أنس عيروط

   /171رقم/ 
 2019/ 7/5تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

ــ مون   7 مــ ــد  محمــ لميس 
 أخرس

أثر الوعي الجمالي في تطور قصيدة المدح حتى نهاية العصر  
 األموي_ دراسة جمالية مقارنة  

   /277رقم/  د. عبد الكريم ضاهر 
  11/   10تاريخ 

/2018 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

  /25/تاريخ  301رقم/ د. عبد الكريم ضاهر  الشخصيات في الرواية التدمرية  براءة باطوس 8
11  /2018 

   /89رقم/ 
 2021/  1/  18تاريخ  



 

/ تاريخ  64رقم / د. عبد الكريم الضاهر  شعر االستعطاف من العصر الجاهلي إلى نهاية صدر اإلسالم هاني وهبة 9
4/3/2019 

/ تاريخ  529رقم /
20/9 /2021 

 2019/2020ماجستير لغة عربية  
/ تاريخ  388رقم / د. عبد الكريم ضاهر  المبارك وأبي العتاهيةالرؤية الجمالية بين عبد هللا بن   أحمد حسن صلوح 10

17/1 /2022 
 

/ تاريخ  523رقم / د. محمود تركي الداؤد الواقعية بين روايتي "قصة عن الحب والظالم" و"عائد إلى حيفا"   عمار مغامس 11
20/9 /2021 

 

/تاريخ  522رقم / الكريم ضاهر د. عبد  شعر الحروب في صدر اإلسالم )دراسة فنية( ريم برادعي 12
20/9 /2021 

 

 ماجستير إكمال دراسي/لغة عربية 
دالالت أحرف الجر )الباء والالم ومن( بين الدر المصون للسمين  عبد الواحد حاج حسين 1

 الحلبي وعمدة القاري للعيني_ دراسة نحوية مقارنة  
  د. أحمد محمد العمر

 رئيس
 د. شادي محمود مشارك

/ تاريخ  174رقم /
3/9/2018 

/ تاريخ  391رقم /
10/11/2019 

 د. محمد رياض وتار والتخييل الروائي _مدارات الشرق نموذجا  الفن الروائي بين التاريخ  باسل الحسن 2
 رئيس

  د. محمود تركي الداؤد

/ تاريخ  59رقم /
22/4 /2018 

/ تاريخ  500رقم /
31/12/2019 

د. فاروق إسماعيل  _دراسة لغوية مقارنة بين العبرية والعربيةحروف المعاني  درغام العمر 3
 رئيس

د. عبد الكريم ضاهر 
 مشارك 

/ تاريخ  243رقم /
23/6 /2019 

/ تاريخ  414رقم/ 
1/12 /2019 

 د. شادي محمود رئيس دراسة داللية أسلوبية من دقائق اختيار االسم في القرآن الكريم_ أسعد حوران العسكر 4
 د. محمود تركي الداؤد

/ تاريخ  296رقم /
20/12/2021 

 

/ تاريخ  242رقم / د. شادي محمود  إسماعيلدراسة داللية في شعر محمود حسن  كوثر مصطفى السايح 5
2/10 /2017 

/ تاريخ  8رقم / 
27/9 /2021 



 

د. أحمد محمد العمر   حروف المعاني الزائدة في صحيح البخاري _دراسة نحوية داللية إبراهيم عبد هللا 6
 رئيس

 د. محمود الداؤد مشارك 

/ تاريخ  499رقم /
 م 31/12/2019

 

 اآلداب والعلوم االنسانية كلية -دكتوراهطالب ال
رقم وتاريخ قرار مجلس  اسم المشرف عنوان األطروحة اسم طالب الماجستير م

 الجامعة بالتسجيل 
رقم وتاريخ قرار مجلس 

 لمنحالجامعة با
 /  165رقم/ د. محمود تركي الداؤد االتجاه السياسي في األدب العثماني في بالد الشام  نجوى قصاص 1

 2018/ 8 / 29تاريخ   
 /  333رقم/

 2020/ 9 /6تاريخ  
د. محمد رياض وتار  األسس المعرفية لنقد الشعر في القرنين الرابع والخامس الهجريين  أحمد صوفي 2

 رئيس
 د. عبد الكريم ضاهر 

 / 359رقم/ 
 10/2021/ 13تاريخ

 / 395رقم/
 2022/ 1  /17تاريخ  

الموروث الديني في الشعر العربي الحديث في النصف  توظيف  محمد سائد قدور 3
 الثاني من القرن العشرين

   /370رقم/ د. محمود تركي الداؤد
 2022/ 1/ 3تاريخ  

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

   /372رقم/  د. محمد رياض وتار المتلقي في الفكر النقدي الحديث الشعرية بين المبدع و  عالء أحمد الخطيب 4
 2022/ 1  /3تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

األلفاظ الدينية في التوراة دراسة داللية مقارنة في ضوء اللغات   درغام العمر 5
 السامية

 د. فاروق إسماعيل رئيس
 . عبد الكريم ضاهر مشارك د

  /18تاريخ /408رقم/
11  /2020 

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

د. محمود تركي الداؤد  ى في صحيح مسلم_ دراسة نحوية دالليةظاهرة الحمل على المعن عبد الواحد حاج حسين 6
 رئيس

 د. أحمد العمر مشارك

   /166رقم/
 2021/ 1/2تاريخ   

 رقم/    /  
 تاريخ   /  / 

 


