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 (ماجستيرال)العالمية رسائل قسم األدب 

 تاريخ المناقشة اسم الباحث عنوان الرسالة م

1 
صلة المناذرة والغساسنة بالشعراء ، وأثرها 

 في الشعر الجاهلي
هـ42/7/1911 عادل محمد أبو عمشة  

4 
من ) االتجاه اإلسالمي في األدب األندلسي 

بداية القرن السابع حتى سقوط مملكة 
(غرناطة   

هـ42/2/1244 عثمان بن ناصر اليمني  

بةالفكر السّني في أدب ابن قتي 9 هـ2/7/1244 عبد هللا بن سالم الخلف   

2 
البيئة والمجتمع في العصر الجاهلي من 

 خالل الشعر
هـ41/8/1242 علي بن عبد العزيز الحنايا  

حياته من شعره :البحتري  2 هـ42/4/1242 أحمد بن حمود الصبر   

(حياته ، وشعره ) عمير بن شبيم القطامي  2 هـ1/2/1242 محمد رقيب الدين حسين   

7 
االتجاه اإلسالمي في الشعر األندلسي عبر 

 القرنين الخامس والسادس الهجريين
هـ9/1/1242 علي بن ناصر الجماح  

8 
االتجاه اإلسالمي في الشعر األندلسي عبر 

 القرنين الثالث والرابع الهجريين
هـ12/2/1242 عبد هللا بن محمد بن حمّيد  

1 
 من قيام دولة) شعر النكبة في األندلس 

(إلى سقوط دولة بني األحمر  -الموحدين   
هـ1/4/1247 إبراهيم عبد وهيب  

(حياته ، وشعره ) أبو إسحاق األلبيري  14 هـ1/9/1247 عبد الرحمن بن عثمان الهليل   

11 
النقائض في الشعر في الجاهلية وصدر 

 اإلسالم
هـ12/2/1247 عبد العزيز بن محمد الخويطر  

14 
ه ، وآثاره الفكرية حيات) محمد محمد حسين 

(واألدبية   
هـ12/1/1247 عليان بن دخيل هللا الحازمي  

(حياته ، وشعره ) عروة بن أذينة  19 هـ42/9/1248 عبد الرحمن بن ناصر الداغري   

12 
: حياته ، وشعره ) عدي بن الرقاع العاملي 

(جمعاً ودراسًة   
هـ47/7/1248 عبد الرحمن بن محمد البّراك  

12 
 -ة في الرواية المصرية الحديثة دور البيئ

 الحّي القديم
هـ12/1/1248 عبد العزيز بن محمد الزير  

(حياته ، وأدبه ) عبد القدوس األنصاري  12 هـ2/11/1248 نبيل بن عبد الرحمن المحيش   

(حياته ، وشعره ) ابن حّيوس الدمشقي  17 هـ18/8/1241 عبد العزيز بن ناصر الصالح   
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18 
إلى آخر العصر  -ن الجاهلية م) شعر باهلة 

دراسة فنية ، وجمع مالم يُجمع ( األموي 
 من شعر القبيلة وتحقيقه

هـ12/11/1241 راشد بن سعد القير  

11 
منذ ) المقالة في األدب السعودي الحديث 

(هـ 1244هـ إلى عام 1929عام   
هـ42/14/1214 محمد بن عبد هللا العوين  

44 
الرابع عشر الشعر في األحساء في القرن 

 الهجري
خالد بن سعود بن عبد العزيز 

 الحليبي
هـ49/8/1211  

41 
شعر قبيلة مذحج في الجاهلية واإلسالم ، 

جمعاً ودراسةً  :إلى نهاية العصر األموي   
هـ1/1/1214 محمد بن عبد هللا منّور  

44 
الشعر في المربد والكناسة ، إلى نهاية 

 دراسة موضوعية -القرن الثاني الهجري 
 وفنية

قاسم بن أحمد بن عبد هللا آل 
 قاسم

هـ19/2/1214  

49 
حياته ، وشعره ) الشيخ سليمان بن سحمان 

) 
هـ4/2/1219 ناصر بن سليمان الصمعاني  

42 

الحماسة ) شرح حماسة أبي تمام المسّمى 
 -ألبي الرضا الراوندي ( ذات الحواشي 

من أول ) اني  موازنة وتحقيق القسم الث
(إلى نهاية باب الكتاب كتاب األدب   

هـ12/2/1219 عبد العزيز بن عبد هللا المقبل  

حياته ، وأدبه:إبراهيم بن هاشم فاللي  42 هـ8/1/1212 خالد بن سالم الدنياوي   

(حياته ، وأدبه ) شفيق جبري  42 هـ42/2/1212 عبد هللا بن سليم الرشيد   

47 
دراسًة  -شرح الواحدي لديوان المتنبي 

 وتقويماً 
هـ47/7/1212 إبراهيم بن محمد البطشان  

48 
دراسة  :كتاب االعتبار ألسامة بن منقذ 

 موضوعية وفنية
هـ48/11/1212 سامر بن محمد البارودي  

(حياته ، وشعره ) محمد بن علي السنوسي  41 هـ44/14/1212 محمد بن سليمان القسومي   

(حياته وشعره ) عبيد مدني  94 المطّوعإبراهيم بن عبد الرحمن   هـ44/2/1212   

حياته ، وشعره :ابن الدّهان الموصلي  91 هـ2/8/1212 خالد بن محمد الجديع   

94 
حياته ، وشعره ) محمد بن ِحْمَير الهمداني 

) 
هـ14/8/1212 مجدي بن محمد خواجي  

99 
التيارات األدبية في شعر المهجر الجنوبي 

 في الربع الثاني من القرن العشرين
ى العويسموسى بن عيس هـ14/11/1212   

 السيرة الذاتية في النثر السعودي 92
عبد هللا بن عبد الرحمن 

 الحيدري
هـ14/1/1217  
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92 
دراسة  -أدب عبد العزيز الرفاعي 
 موضوعية وفنية

هـ42/1/1217 إبراهيم بن محمد الشتوي  

92 

شرح حماسة أبي تمام المسّمى الحماسة 
 -ذات الحواشي ألبي الرضا الراوندي 

دراسة وتحقيق القسم األول  من أول الكتاب 
 إلى نهاية باب المراثي

هـ1/4/1217 صالح بن عبد هللا الشهراني  

97 
من الجاهلية حتى آخر العصر ) نثر المرأة 

دراسة وجمعاً وتحقيقاً  -( األموي   
هـ17/4/1217 عبد الحي بن علي الحوسني  

98 
من الجاهلية إلى آخر العصر ) شعر كنانة 

دراسة ، وجمع ما لم ُيجمع من  -( ألموي ا
 شعر القبيلة وتحقيقه

هـ8/7/1217 فهد بن صالح الجربوع  

هـ48/8/1217 رائد بن عادل شراب األندلس في الشعر المسرحي العربي 91  

24 
لغة القصة القصيرة في المملكة العربية 

دراسة تحليلية أدبية :السعودية   
هـ2/11/1217  صفية بنت محمد سعيد الوعيل  

21 
روض ) شهاب الدين الحجازي وكتابه 

دراسته وتحقيق الباب األول منه -( اآلداب   
محمود بن سعود بن عبد العزيز 

 الحليبي
هـ12/4/1218  

24 
حياته ، ) الحسين بن أحمد عاكش الضمدي 

وتحقيق ديوانه( وشعره   
هـ17/4/1218 حسن بن أحمد النعمي  

29 
دراسًة  -جندي شرح نجديات األبيوردي لل

 وتقويماً 
سلطان بن سعد بن عبد الرحمن 

 السلطان
هـ41/2/1218  

(حياته ، وشعره ) بدر الدين الحامد  22 هـ42/14/1218 عبد الرحمن بن إبراهيم العتل   

حياته  وشعره: شرف الدين األنصاري   22 هـ4/14/1218 حمود بن عبد هللا الزنيدي   

المعاصرالجهاد في الشعر الفلسطيني  22 هـ44/14/1218 عبد هللا بن محمد القرني   

ناثراً  -عبد السالم هاشم حافظ  27  
عبد الملك بن عبد العزيز آل 

 الشيخ
هـ12/7/1211  

حياته وشعره: ابن غلبون الصوري  28 هـ14/8/1211 صافي بن عبيد الدوسري   

21 
المدن والمعالم الحضارية السعودية في 

 الشعر السعودي المعاصر
ل بنت عز الدين حسينأم هـ49/1/1244   

هـ17/4/1244 عبد الرحمن بن أحمد الشقير أبو الفضل الوليد شاعراً  24  

21 
هـ 1928-1487) حسين بن علي النفيسة 

حياته وشعره وصناعة ديوانه(   
هـ2/2/1244 بدرية بنت عبد الرحمن النفيسة  

هـ17/2/1244 محمد بن علي الحسونحياته ، وشعره وآثاره ) محمد علي مغربي  24  
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(األدبية   

29 
اإلسعاف في شرح شواهد القاضي والكشاف 

دراسة وتحقيق القسم األول من  -للموصلي 
 بداية الكتاب إلى نهاية الشاهد الثمانين

هـ42/2/1244 أحمد بن محمد اليحيى  

22 
الكفاح الجزائري ضد االستعمار الفرنسي 

دراسة موضوعية  -في الشعر السعودي 
نيةوف  

هـ19/4/1241 عبد هللا بن عودة العطوي  

22 
هـ 1978-1941) عمر بن إبراهيم البري 

دراسة موضوعية وفنية -حياته وشعره ( :   
هـ41/7/1241 عبد الرحمن بن أحمد السبت  

هـ4/8/1241 إبراهيم بن علي الدغيري الحج في الشعر السعودي 22  

27 
ت ) كتاب اآلداب لجعفر بن شمس الخالفة 

دراسًة وتحقيقاً  -( هـ 244  
هـ2/11/1241 عبد الرحمن بن ناصر السعيد  

28 
الرسول صلى هللا عليه وسلم في الشعر 

 -( هـ 1217-1921) السعودي من عام 
 دراسة موضوعية وفنية

هـ42/14/1241 عبد العزيز بن عبد هللا أبا الخيل  

(حياته ، وأدبه ) أحمد فرح عقيالن  21 التويجريصالح بن عبد هللا   هـ17/1/1244   

24 
الشعر السعودي في قضية البوسنة 

 والهرسك
هـ1/4/1244 هاجد بن دميثان الحربي  

21 
) قصص األطفال في األدب السعودي 

دراسة موضوعية  -( هـ 1214-1244
 وفنية

هـ44/4/1244 وفاء بنت إبراهيم السبيل  

(حياته ، وشعره ) الملك األمجد  24 هـ2/9/1244  العتيقإبراهيم بن عبد هللا   

29 
شعر عبد القادر حداد دراسته وجمع ما لم 

 يجمع منه
هـ12/9/1244 محمد بن ناصر الخليف  

22 
( هـ 1144-1424) ابن معصوم المدني 

دراسة موضوعية وفنية -حياته وشعره   
هـ11/9/1244 حمد بن سعود البليهد  

22 
( هـ 1211-1924) إبراهيم خليل العالف 

هحياته وشعر  
هـ14/7/1244 خالد بن عايش الحافي  

(حياته ، وشعره ) حسين العشاري  22 هـ41/8/1244 منيرة بنت سعد السعران   

27 
دراسة موضوعية  -شعر عبد هللا شرف 

 وفنية
هـ49/14/1244 فواز بن عبد العزيز اللعبون  

) شعر يوسف بن عبد اللطيف أبي سعد  28
دراسة موضوعية ( هـ 1211 -1922

هـ48/14/1244 صالح بن عبد العزيز المحمود  
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ةوفني  

هـ1/11/1244 علي بن محمد الجديع المسرحية في أدب الشيخ إبراهيم األحدب 21  

74 
دراسة  -اللزوميات في الشعر األندلسي 

 موضوعية وفنية
هـ12/11/1244 خالد بن عبد العزيز الخرعان  

دراسة أدبية: الحوار في سورة البقرة  71 ت عبد هللا الدريهمإيمان بن  هـ12/11/1244   

74 
شعر الجهاد في األدب العربي في نيجيريا 

) هـ 1972هـ إلى عام 1411من عام 
(م 1121 -1842  

هـ47/11/1244 إبراهيم إمام شئت  

79 
الحياة االقتصادية في الشعر العربي حتى 

 نهاية عصر بني أمية
هـ1/1/1249 أحمد بن عبد هللا التيهاني  

72 
ألحان السواجع بين ) انيات في كتاب اإلخو

) لخليل بن أيبك الصفدي ( البادي والمراجع 
دراسة أدبية -(هـ 722ت   

هـ19/9/1249 محمد بن إبراهيم الدوخي  

72 
صورة المجتمع في النثر الفني في العصر 

دراسة موضوعية وفنية -المملوكي   
هـ12/9/1249 نوال بنت عبد الرحمن المجاهد  

72 
( هـ 1424ت )  بن النحاس الحلبي فتح هللا

حياته ، وشعره:   
هـ1/8/1249 عبد هللا بن خليفة السويكت  

حياته ، وشعره( : هـ 222 -…) َصّر ُدّر  77 هـ19/1/1249 عبد هللا بن إبراهيم الجريفاني   

78 
دراسة  -القدس في الشعر العربي المعاصر 

 موضوعية وفنية
هـ44/1/1249 محمد بن عمر مفتي زاده  

71 
( م  1481 -1428) ابن النقيب الحسيني 

حياته وشعره:   
هـ41/14/1249 وليد بن عبد هللا الزير  

84 
عصر ) رثاء المرأة في الشعر األندلسي 

دراسة  -( ملوك الطوائف والمرابطين 
 موضوعية وفنية

هـ42/11/1249 منى بنت عبد هللا المفلح  

81 
العصر فن المنافرة والمفاخرة النثرية من 
دراسة  -الجاهلي إلى نهاية العصر األموي 

 موضوعية وفنية

عبد الكريم بن عبد هللا العبد 
 الكريم

هـ42/14/1249  

ناثراً : عزيز ضياء  84 هـ7/4/1242 أحمد علي األخشمي   

89 
دراسة  -القصة القصيرة عند الكيالني 

 موضوعية وفنية
هـ47/9/1242 أحالم بنت عبد العزيز الوصيفر  

82 
دراسة موضوعية  -شعر أحمد الجندي 

 وفنية
هـ7/2/1242 عبد هللا بن سليمان السعيد  
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82 
شعر بني عمرو وبني تميم حتى منتصف 

 القرن الثاني الهجري
هـ42/2/1242 عبد العزيز بن محمد آل عبد هللا  

82 
الملك فيصل بن عبد العزيز في شعر شعراء 

دراسة موضوعية وفنية: مصر والشام   
ن صالح الملحمفهد ب هـ11/8/1242   

87 
 -1924) شعر محمد بن سعد المشعان 

دراسة موضوعية وفنية ( 1244  
هـ14/1/1242 أحمد بن عبد العزيز المهوس  

حياته وشعره:إسماعيل صبري  أبو أمية   88 هـ1/11/1242 رفعة بنت محمد الكلثم   

هـ44/11/1242 علي بن إبراهيم العتيبي الشعر السعودي في حرب الخليج 81  

هـ47/14/1242 فهد بن مناحي العتيبي محمد حسين زيدان ، ناثراً  14  

11 
صوت الذات وصوت القبيلة في الشعر 

 الجاهلي
هـ9/4/1242 رسمية بنت فهد العيباني  

14 
حياته ( هـ 1244-1942) محمد المجذوب 

 وشعره
هـ44/4/1242 سعد بن زيد بن علي الجليميد  

19 
في الملك فيصل بن عبد الشعر السعودي 
اتجاهاته وسماته الفنية: العزيز آل سعود   

هـ44/9/1242 عامر بن مقحم محمد المطيري  

حياته وأدبه: هـ 1184جعفر البيتي ت 12 هـ44/8/1242 سالم بن وصيل السميري   

12 
 -األمومة في الشعر السوري المعاصر 

 دراسة موضوعية وفنية
هـ44/8/1242 نسيبة بنت فيصل الحجي  

12 
المختارات الشعرية في مصنفات الفقهاء 

 -األندلسيين في القرن الخامس الهجري 
 غاياتها الموضوعية ، وسماتها الفنية

عبد الرحمن بن عبد العزيز 
 التميمي

هـ14/11/1242  

(حياته وشعره ) محمود عارف  17 هـ42/11/1242 عبد هللا بن حمود الفوزان   

18 
حياته  -المال  عبد الرحمن بن أبي بكر
 وشعره

الحليبيعبد العزيز بن سعود  هـ7/1/1242   

11 
( هـ 1211-1949) شعر أحمد العربي 

 جمعاً وتوثيقاً ودراسةً 
هـ12/1/1242 خالد بن صالح التويجري  

144 
شعر عبد العزيز العلجي وظاهرة تنازع العلم 

 والفنّ 
هـ12/1/1242 طارق بن محمد المقيم  

141 
حياته  (هـ 1244-1921)  داود معلّى 

 وشعره
هـ41/1/1242 بسمة بنت سعيد الحربي  

) شهر رمضان في الشعر السعودي  144
دراسة موضوعّية  -( هـ 1241 -1921

عبد هللا بن محمد بن علي 
 الغفيص

هـ42/1/1242  
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 فنّية

 عبدهللا بن خميس ناثرا 149
هيا بنت عبدالرحمن بن محمد 

 السمهري
هـ1/4/1242  

142 
في الشعر السعودي بين عامي  الزمن

دراسة تحليلية: هـ 1244 -1244  
هـ14/2/1242 أسماء بن عبد العزيز الجنوبي  

هـ12/2/1242 فهد بن الفي العظامي حسين سراج أديبا 142  

142 
دراسة  -شعر الشكوى في العصر العباسي 

 موضوعية وفنية
هـ17/2/1242 نورة بنت عبد هللا الغفيلي  

147 
-1921) صيح لمطلق الثبيتي الشعر الف

دراسته وجمع ما لم يجمع منه -( 1212  
هـ1/2/1242 أحمد بن سعود العويس  

148 
نثر الخلفاء في العصر العباسي األول جمعاً 

(هـ 494-194) وتوثيقاً ودراسة   
خالد بن محمد بن صالح 

 الخرعان
هـ17/8/1242  

 المقالة عند محمود شاكر 141
بدالكريم إبراهيم بن محمد بن ع

 أبانمي
هـ42/11/1242  

حياته وشعره: أبو حية النميري 114 هـ12/1/1247 أسماء بنت صالح المبارك   

حياته وشعره: علي حافظ  111  
ناصر بن راشد بن ناصر 

 الشيحان
هـ12/1/1247  

حياته وشعره: عبدهللا الزامل  114 هـ48/9/1247 حمود بن محمد بن حمود  النقاء   

دراسة أدبية -السور المدنية الوعظ في  119 هـ2/2/1247 أشرف صالح المهداوي   

هـ42/2/1247 خالد بن عبدالعزيز الدخيل حمد الحجي شاعرا 112  

هـ4/2/1247 هيفاء بنت راشد الحمدان رسائل بديع الزمان الهمذاني 112  

112 
 -1481) عبد العزيز بن حمد المبارك 

حياته وشعره( هـ  1924  
د الخرازفاطمة بنت محم هـ1/2/1247   

(حياته وشعره ) أحمد بن مشرف  117 هـ14/2/1247 ليلى بنت سعد المغنم   

118 
دراسة : شعر محمد بن فهد العيسى 
 موضوعية وفنية

هـ11/2/1247 جبر بن ضويحي الفحام  

111 
ظاهرة حديث الشعر عن الشعر من العصر 

دراسة : الجاهلي حتى نهاية العصر األموي 
 أدبية

العزيز بن عبد هللا الخراشي عبد هـ11/2/1247   

144 
: الوصف في القصة القصيرة السعودية 

 دراسة أدبية
هـ11/2/1247 هيفاء بنت محمد الفريح  
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141 
دراسة -المقالة في أدب محمود عارف

 موضوعية وفنية
منيرة بنت ناصر بن عبدالعزيز 

 المبدل
هـ12/11/1247  

144 
ة من توظيف الحلم في القصة القصير

هـ1244 -1244  
هـ47/14/1247 تهاني بنت عبد هللا المبرك  

 عبدهللا بن زيد آل داود أديبا 149
شريفة بنت إبراهيم بن محمد آل 

 طالب
هـ14/4/1248  

142 
-271)شعر أبي الفضل ابن الخازن 

جمعا وتوثيقا ودراسة( هـ218  
هـ1/9/1248 محمد بن عبدالواحد المسعود  

142 
د بن عبدالعزيز آل سعود شمائل الملك سعو

 في الشعر العربي
محمد بن مشبب بن محمد 

 الشهراني
هـ41/9/1248  

142 
 -1941) شعر إبراهيم بن داود فطاني 

.جمعا وتوثيقا ودراسة( هـ 1219  
هـ42/2/1248 عبدالرحمن بن خلف الرشيدي  

سيرته وشعره:مقبل العيسى 147 هـ1/2/1248 نوير بنت عبدهللا العنزي   

148 

شرح مقامات الحريري لمحمد بن أبي بكر 
من المقامة الحادية ( هـ281-214)الرازي

: والعشرين إلى نهاية المقامة الخمسين 
 تحقيقا وموازنة

مريم بنت محمد األمين 
 الشنقيطي

هـ14/2/1248  

هـ19/2/1248 محمد بن سالم بن محمد العمر العيد في الشعر السعودي 141  

194 
اهد القاضي والكشاف اإلسعاف في شرح شو

لخضر بن عطاء هللا الموصلي المكي 
هـ تحقيقا وموازنة1447ت  

مريم بنت عبدالعزيز بن عبدهللا 
 العيد

هـ17/2/1248  

191 

اإلسعاف في شرح شواهد القاضي والكشاف 
دراسة وتحقيق القسم الثاني  -للموصلي 

منه ابتداًء من الشاهد الحادي والثمانين إلى 
هد الستين بعد المائةنهاية شرح الشا  

هـ42/2/1248 بليغ بن محمد المشعان  

194 
حياته ( هـ1212-1992) بشير العوف 

 وشعره
حنان بنت خليل إبراهيم أبو 

 ذياب
هـ41/11/1248  

199 
حياته ( هـ1214-1992)حسين فطاني 

 وشعره
إيمان بنت سالم بن شريدة 

 الخليفة
هـ48/11/1248  

192 
هـ 714-299) شعر شهاب الدين العزازي 

دراسة موضوعية وفنية(   
هـ49/14/1248 أماني بنت محمد الشيبان  

192 
اإلسعاف في الشرح شواهد القاضي 

) والكشاف لخضر بن عطاء هللا الموصلي 
حتى  948من الشاهد ( هـ 1447ت 

محمد بن صالح بن عبد هللا 
 العميري

هـ41/1/1241  
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تحقيقاً وموازنة - 221الشاهد   

حياته وشعره: عمارة بن عقيل  192  
منصور بن خويلد بن مرزوق 

 المطيري
هـ41/1/1241  

197 
أثر اإلسالم في شعر النصارى في العصر 

دراسة أدبية:العباسي  
عبدهللا بن عبدالرحمن بن علي 

 العريني
هـ19/4/1241  

198 
الشعر السعودي في القضية الفلسطينية 

هـ1244-1242  
آل فهد بن سعود بن إبراهيم 

 حسين
هـ11/9/1241  

191 
الرواية النسائية في المملكة العربية 

.هـ دراسة تحليلية1242السعودية إلى العام  
هـ12/9/1241 خالد بن أحمد بن شاهر الرفاعي  

هـ18/9/1241 أمل بنت عايد بن حميد الحربي مسرح أنس داود الشعري 124  

121 
الشعر االجتماعي الكويتي في العصر 

 الحديث
د بنت محمد بن حمدان ودا

 الحربي
هـ42/9/1241  

124 
الشعر السعودي في الملك فهد بن عبدالعزيز 

دراسة في الموضوعات والشكل: آل سعود   
هـ2/2/1241 محمد بن مشخص المطيري  

دراسة أدبية: المكان في شعر جميل بثينة  129 هـ41/2/1241 ميساء بنت علي الغبان   

122 
: خبار البن قتيبة أدب المرأة في عيون  األ

 دراسة موضوعية وفنية
خلود بنت راشد بن زيد 

 الشبانات
هـ2/14/1241  

122 
دراسة -القرية في أدب أحمد حسن الزيات 

 موضوعية وفنية
هـ4/1/1294 علي بن محمد عربي  

هـ49/4/1294 خالد بن صالح السعراني أدب الوصايا في النثر األندلسي 122  

127 
موضوعاته وسماته : يشعر المتوكل الليث

 الفنية
هـ2/2/1294 محمد بن عبد العزيز المطرفي  

128 
هـ 228 -289) أدب أبي الفضل ابن اإلخوة 

) 
هـ2/2/1294 علي بن عبدالرحمن النهابي  

121 
هـ 729-742) شعر الحسن بن علي الغزي 

.جمعا وتوثيقا ودراسة(   
هـ14/2/1294 عادل بن علي الغامدي  

124 
( هـ142-821)سين العليف أحمد بن الح

 حياته وشعره
عبدالملك بن عبدهللا بن علي 

 هجري
هـ14/2/1294  

121 
الكواكب السنية شرح القصيدة المقرية 
ألحمد بن صالح األدهمي الطرابلسي 

دراسة وتحقيقا( هـ1111-1121)  
هـ18/2/1294 عائشة بنت دالش العنزي  

هـ2/7/1294 إبراهيم بن محمد المسلم( هـ1918-1949)محمد بن إبراهيم جدع  124  
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ه وشعرهحيات  

 عبدالرحمن بن رأفت الباشا ناثرا 129
مزنة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز 

 البهالل
هـ18/14/1294  

122 
-1994)رباعيات محمد حسن فقي

دراسة في المضمون والشكل( هـ1242  
هـ8/11/1294 حنان بنت غالب المطيري  

122 
-1927)شعر عبدالرحمن محمد قاضي

الرؤية والبناء( هـ1218  
هـ41/11/1294 إيمان بنت عبدالعزيز المخيلد  

122 
هـ أغراضه 222شعر ابن سنان الخفاجي ت

 وسماته الفنية
هـ48/9/1291 مريم بنت عواض الشلوي  

127 
الشعر العربي في الملك خالد بن عبدالعزيز 

 دراسة موضوعية وفنية
هـ12/2/1291 أحمد بن عبدهللا القرني  

128 
.....( هـ1928)شعر عثمان بن سيار 

 اتجاهات الرؤية وجماليات األداء
مشاعل بنت محمد بن راشد آل 

 مشاري
هـ2/7/1291  

121 
-719شعر ابن الحاج النميري الغرناطي 

هـ دراسة في المضمون والشكل728  
هـ2/11/1291 محمد بن علي السنيدي  

124 
حياته : هـ 1214عبدالرحيم الحصني ت

 وشعره
هـ42/11/1291 عنايات بنت عبدهللا الشيحة  

121 

الكواكب السنية شرح القصيدة المقرية 
هـ من 1121-1111لألدهمي الطرابلسي 

: البيت التاسع والثالثين إلى نهاية الكتاب 
 تحقيقا ودراسة للقصيدة

 نوال بنت عايض العميري

 
هـ4/14/1291  

دراسة أدبية: شعر المكان في معجم البلدان  124 هـ1/1/1294 سارة بنت عبدالعزيز الفيصل   

129 
هـ حياته 1982-1924حامد دمنهوري

 وأدبه
هـ1294/ 1/4 موضي بنت عبدهللا الخلف  

122 
االتجاه الوجداني في شعر عبدهللا الجشي 

هـ1241ت  
هـ19/9/1294 محمد بن عبدالعزيز الفيصل  

122 
االتجاه اإلسالمي في الموشحات األندلسية 

موحدين ودولة بني األحمرفي عصري ال  
هـ18/2/1294 تهاني بنت عبدالعزيز التميمي  

هـ47/2/1294 ماجد بن حسين الفيفي األجناس األدبية عند حمزة شحاتة 122  

127 
صورة الرجل في شعر المرأة السعودية 

هـ1989-1294  
هـ9/7/1294 أحالم بنت منصور القحطاني  

هـ2/7/1294 فاطمة بنت علي األلمعيهـ 1247-1982عبدهللا بن محمد الزمزمي  128  
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 حياته وشعره

121 
دراسة : رسائل الصاحب بن عباد 
 موضوعية وفنية

هـ1/7/1294 فهد بن إبراهيم البكر  

174 
النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية البن 

دراسة إنشائية: هـ 294شداد ت  
هـ11/7/1294 منال بنت صالح المحيميد  

171 
البحتري في العصر  معارضات سينية

 الحديث دراسة أسلوبية
هـ19/7/1294 سعود بن سليمان اليوسف  

174 
حديث عن الشعر في الشعر السعودي ال

.هـ1244-1294  
هـ44/7/1294 عبدالمحسن بن سليمان الحقيل  

هـ2/11/1294 نجالء بنت راشد آل حماد النزعة القصصية في شعر إيليا أبي ماضي 179  

172 
هـ حياته 1248عسيري تعلي آل عمر 

 وشعره
هـ2/11/1294 شيمة بنت محمد الشمري  

172 
بنية السرد في كتاب التوابين البن قدامة 

هـ244المقدسي ت  
صابر بن حمد الحاتم      هـ2/11/1294    

172 
خصائص الترجمة األدبية في نفحة الريحانة 

 للمحبي
هـ7/11/1294 خالد بن سعيد المالكي  

شاعرً : ر الصقلي ابن أبي البش 177 هـ18/1/1299 عمر بن نايف الرشيدي   

178 
الزمن في الشعر األندلسي في عصر 

هـ282-244الطوائف   
هـ44/2/1299 رسماء بنت عبدالرحمن الشدي  

حياته وشعره: أحمد سالم باعطب  171 هـ8/2/1299 هند بنت عبدهللا العريفي   

184 
-1921أثر القرآن في الشعر السعودي 

ـه1294  
هـ42/2/1299 أمينة بنت ناصر الخنين  

هـ شاعرا721ابن فضل هللا العمري ت 181 هـ41/2/1299 هدى بنت إبراهيم الدوخي   

184 
الرؤية : اإلرهاب في الرواية السعودية 

 واألداة
 عبدهللا بن فهد الغانم

هـ8/7/1299  

هـ19/7/1299 نورة بنت شباط العتيبي تلقي شعر البحتري في األدب والنقد 189  

182 
الغياب في الشعر الفلسطيني المعاصر 

(هـ1244-1294)  
آمنة بنت عارف بن محمد 

 حجاج
هـ42/14/1299  

182 
غرر "رسائل هالل بن المحسن في كتابه

دراسة في دالالت األقوال وأطرها " البالغة
 الفنية

هـ2/1/1292 قالط بن حجي العنزي  
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182 
الشعر المكتوب على غير الورق إلى آخر 

دراسة في : القرن الثالث عشر الهجري 
 األبعاد الموضوعية والطوابع الفنية

هـ48/1/1292 علي بن حافظ كريري  

187 
دراسة : القصة القصيرة في أدب سعيد بكر 

 في الموضوع والفن
هـ42/9/1292 وضحى بنت مرزوق الشمري  

188 
هـ إلى 494الطير في الشعر العباسي من

دراسة في : ري نهاية القرن الخامس الهج
.الموضوع والفن  

وقيان بن فهد بن شايع آل 
 وقيان

هـ4/2/1292  

181 
هـ حياته 1248إبراهيم الحضراني ت

 وشعره

 صالحة بنت عبدهللا الشهراني
هـ94/2/1292  

114 
دراسة : الحوار في شعر محمد حسن فقي 

 تداولية

محمد بن عبدهللا بن علي 

 الشهري
هـ1/2/1292  

111 
دراسة : لمعلقات والمفضليات الرحلة في ا

 أدبية تحليلية

سحر بنت عبدالرحمن بن محمد 

 الدوسري
هـ44/2/1292      

114 

فصل المقال في شرح "قصة المثل في كتاب 

هـ 287ألبي عبيد البكري ت" كتاب األمثال

.دراسة في البنية والداللة:   

خلود بنت محمد بن عبدهللا 

هـ49/7/1292 األسمري  

119 
دراسة : ي شعر ابن قالقس المدح ف

 .غرضية

غزية بنت محمد بن سهل 

 الثبيتي
هـ49/7/1292  

112 
هـ 914-949علي بن عبدالعزيز الجرجاني 

 دراسة موضوعية وفنية
هـ9/14/1292 منيرة بنت محمد الصميخي     

112 
هـ موضوعاته 1242شعر علي دّمر ت

 وسماته الفنية

 محمد بن علي السليم
هـ42/14/1292  

112 

مقاالت األدباء : الشخصيات في حكايات 

هـ 724ومناظرات النجباء البن هذيل ت

 .دراسة أدبية

أمل بنت عبدهللا بن مفلح آل 

هـ1/4/1292 حامد  

117 
-1992حسن بن مصطفي الصيرفي 

هـ حياته وشعره1241  
 ابتسام بنت سالم القحطاني

هـ12/4/1292  

 

118 
دراسة : األب في الشعر المصري الحديث 

 في الموضوع والفن

لطيفة بنت يحيى بن عبدهللا بن 

 مقحم
هـ44/4/1292  

هـ2/2/1292نوير بنت محمد بن ناحي الشخصية المغتربة في الرواية السعودية  111  
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 العتيبيالدعجاني  (ه1212-1294)

ه18/2/1292 علي بن أحمد بن أحمد زعلة الخطاب السردي في روايات عبدهللا الجفري 444  

441 
-1929الرحلة في المقالة السعودية  أدب

.دراسة في الرؤية والبناء: هـ 1291  

بنان بنت صالح بن إبراهيم 

 الفراج
هـ44/2/1292  

444 
التلقي النقدي للنص العذري في العصر 

 الحديث

 خالدة بنت أحمد باجنيد
ه9/2/1292  

14/2/92 عفراء بنت عثمان الحسون البيئة الطبيعية في شعر طاهر زمخشري 449  

442 
اإلخوانيات في سقط الزند ألبي العالء 

 دراسة في المضمون واألداء: المعري 

 أحمد بن محمد بن أحمد العمري
هـ4/7/1292  

442 
معارضات نونية ابن زيدون في العصر 

 دراسة أسلوبية: الحديث 

منال بنت مساعد بن إبراهيم 

 المحيا
 هـ1/7/1292

442 
دراسة  (ه1211-1927)شعر محمد الفايز

 .أسلوبية

عبداإلله بن موسى بن 

 عبدالعزيز سوداء
ـه11/7/1292  

هـ11/11/1292 فهد بن علي بن أحمد العبودي دراسة أسلوبية: شعر راضي صدوق  447  

448 
المجتمع في شعر عبدهللا بن محمد 

 (.ه1212-1921عطية

نايف بن عبدهللا بن حسين 

 الحازمي
هـ41/11/1292  

441 
حصة بنت فهد بن تركي  عر الكيواني الدمشقياألسلوبية في ش

 السبيعي
هـ42/11/1292  

414 
مها بنت زنعاف بن فواز  .دراسة أسلوبية: الرثاء في شعر الجاهليات 

 السهلي
هـ47/11/1292  

411 
دراسة في : الذات في شعر أسامة ابن منقذ 

 المضمون واألداء

مشبب بن سعيد بن علي آل 

 حاضر
هـ41/11/1292  

414 
: ثاء الولد في الشعر المصري الحديث ر

 دراسة في الموضوع والفن

 عفاف بنت شاجع القحطاني
هـ11/14/1292  

419 
: الشعر في قصص مجمع األمثال للميداني 

 .دراسة في البنية والوظيفة 
عفاف بنت عبد الرحمن بن حمد 

 أبا نمي 
هـ44/14/1292  

412 
: الرومانسية في روايات عبدهللا الجفري 

 راسة في الرؤية واألداةد

ريم بنت سعد بن عبدالعزيز 

 الشريف
هـ11/4/1292  

هـ4/9/1292أريج بنت عثمان بن عبدالعزيز دراسة : الوطن في شعر غازي القصيبي  412  
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 العميريني .موضوعاتية

412 
دراسة : القصة القصيرة لدى وليد قصاب 

.في البينة والمضمون   
8/9/1292 تركية بنت مطحس العتيبي  

 417 
-1921رثاء النفس في الشعر السعودي 

هـ1292  
هـ7/9/1292 عادل بن عبد الرحمن العمار  

قاًصا: عبدالرحمن بن داود العبيدي  418 هـ17/9/1292 عبير بنت عبدالرحمن الغامدي   

411 
الحياة والموت في شعر عصر ملوك 

 دراسة موضوعاتية: الطوائف 

 نجود بنت فالح جعد القحطاني
هـ7/2/1292  

444 
محمد بن إبراهيم بن أحمد  المكان في شعر محمود عارف

 رييعس
هـ2/8/1292  

441 
حياته وأدبه الروائي : حمزة بوقري 

 والقصصي

 نوال بنت حمد العنزي
هـ11/11/1292  

444 
صورة الثقالء في الشعر العربي إلى نهاية 

 القرن الثامن الهجري

 سعد بن حسن بن سعد العاطفي
هـ4/14/1292  

هـ49/14/1292 منال بنت فهيد منديل آل فهيد تلقي كتاب األيام لطه حسين في النقد العربي 449  

442 

شعر قبيلة كندة من العصر الجاهلي إلى 

جمع ما لم يجمع منه : نهاية العصر األموي 

 ودراسته

 محسن بن عبدهللا باسالمة

هـ2/4/1297  

442 
دراسة في الموضوع : شعر خالد الفرج 

 الفنو

سليمان بن عجاج بن سليمان 

 العنزي
هـ42/4/1297  

442 
األخبار النقدية في التراث العربي في 

 القرنين الثالث والرابع الهجريين

 أحمد بن يحيى بن أحمد كريري  
هـ9/9/1297  

هـ9/9/1297 غيداء بنت حامد الغامدي  التناص في شعر غازي القصيبي 447  

448 
متنبيالذات واآلخر في شعر ال جميلة بنت هليل بن مطلق  

 العنزي
2/9/1297  

441 
مقارنة : معارضات مقصورة ابن دريد 

 أسلوبية

مها بنت فهد بن عبدهللا 

 الجريوي
هـ2/9/1297  

494 
السيرة الذاتية الروائية في األدب العربي 

 دراسة إنشائية: المعاصر 

عبدهللا بن مسفر بن عجيان 

 الحربي
هـ14/9/1297  
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دراسة أسلوبية: وسف أبي سعدشعر ي 491 هـ14/2/1297 حمد بن علي الجليمي   

494 
شعر الحرب في كتاب التعليقات والنوادر 

 دراسة موضوعاتية: ألبي علي الَهَجري 
هـ47/2/1297 يوسف بن محمد الكثيري  

499 
 القدس في شعر عبد الرحمن العشماوي 

 دراسة موضوعاتية 
هـ12/2/1297 نورة بنت محمد الشواي   

هـ12/7/1297 محمد بن فيصل الودعاني  دراسة أسلوبية : شعر حيدر الغدير  492  

492 

شعر الغربة عن الوطن بين أبي فراس 

ومنجك اليوسفي ( هـ927-944)الحمداني 

(.هـ1447-1484)  

 هيلة بنت بداح النوفل

هـ41/7/1297  

492 
الحجر في الخطاب الشعري المعاصر من 

 هـ1294هـ إلى1984عام 

مي بنت إبراهيم بن محمد 

 المحيميد
هـ9/1/1298  

 جماليات المكان في روايات عبد هللا العريني 497
فاطمة بنت محمد بن مانع 

 العمري 
هــ42/2/1298  

498 
: موضوع الفصحى في شعر زكي قنصل 

 .دراسة موضوعاتية

جابر بن حمود بن عبدالرحمن 

 العبيد
هـ9/2/1298  

هـ42/2/1298 أماني بنت أحمد علي الهمامي دراسة حجاجية:  نقائض جرير والفرزدق 491  

424 
ثالثية المكتوب مرة ) الخطاب السردي في 

 .دراسة إنشائية: ألحمد الدويحي ( أخرى 
هـ44/8/1298 هند بنت داود الشقير  

421 
صورة الشخصية المحافظة في الرواية 

 هـ1291-1241السعودية في المدة من 
ن أحمد إبراهيم بن سروي ب

 عسيري
هـ47/8/1298  

424 
) اللغة العربية في الشعر الحديث من عام 

( : م 12-4-1149/ ه 1944-1292
 .دراسة موضوعاتية 

هـ48/8/1298 نجالء بنت حمد بن ناصر العمار  

429 
مقاربة تداولية : تحسين الشعر ما ال يحسن 

 من خالل مصنفات الثعالبي

عادل بن محمد بن يحيى 

 الحازمي
 

 
دراسة في : العنوان في الرواية السعودية 

 النص الموازي

 أحمد بن خلف الشمري
 

 
دراسة : صورة المرأة في مسرح باكثير 

 تحليلية نقدية
  الجوهرة بنت إبراهيم النشوان

 
دراسة : البطولة في شعر عامر بحيري 

.موضوعاتية   
فاطمة بنت عويض بن هليل 

 .المطيري 
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  عزة بنت عبدهللا الشهراني ي عند نازك المالئكةعتبات النص الشعر 422

422 
التشكيل الفني في مقدمات المعاجم اللغوية 

 العامة إلى نهاية القرن الثاني عشر للهجرة

أحمد بن عبدالرحمن بن إبراهيم 

 الحيدر
 

422 
قصص الحيوان في مجالت األطفال 

 .ه1292-1244السعودية 

 دالل بنت حمود بن سعيد اليامي
 

427 
دراسة : الزمن في شعر المهجر الجنوبي 

 .موضوعاتية 

 عليا بنت ذياب الشمري 
 

428 
أسلوب السخرية األدبية في مقاالت علي 

 الطنطاوي

صالح بن عبدهللا بن صالح 

 السويلم  
 

421 
من حياة الرسول ) مجموعة كامل الكيالني 

دراسة في البنية :صلى هللا عليه وسلم ( 
 .والمقاصد 

  نت عبد الرحمن الشثريحصة ب

424 
الشخصية الروائية في ثالثية غرناطة 

 لرضوى عاشور
هـ2/2/1291 حصة بنت راشد آل عثمان  

421 
هـ18/9/1291 بنان بنت محمد آل قعود  التناص في شعر أسامة عبد الرحمن   

424 
  نورة بنت عبد الرحمن الفراج  دراسة أسلوبية : شعر ولي الدين يكن 

429 
  عبير بنت علي الجربوع دراسة أسلوبية : ابن ميادة شعر 

حضور اللوحة التشكيلية والصورة الضوئية  422

 ه 1292-1214في الرواية العربية من عام 
هـ1/1/1291 منيرة بنت عبد الرحمن النويصر  

422 
 حياته وشعره : األمير منجك اليوسفي 

 عبد اإلله بن حسين بن أحمد
 اآلنسي

هـ42/8/1298  

: مالمح شخصية الحاكم في أدب ابن المقفع  422

 دراسة موضوعاتية 
  فواز بن خشمان العتيبي

427 
  نورة بنت عمر المغربي المكان في روايات عبد العزيز مشري

": ألف ليلة وليلة " و " مجمع األمثل " 428

 دراسة موضوعاتية مقارنة 
  مريم بنت عبد العزيز الحمدان 
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دراسة : لرواية السعودية اإلهداء في ا 421
 إنشائية 

  لمياء بنت محمد بن سميح

424 
  نوير بنت محمد السبيعي البنية السردية في روايات نزار أباظة

دراسة في البنية : روايات منذر القباني  421

 والداللة
  أسماء بنت مرعي الحسن

424 
  ريجعبدالرحمن بن زيد آل ع عينية ابن زريق البغدادي ومعارضاتها

البنية السردية في كتاب المكافأة وحسن  429

 العقبي البن الداية المتوقى دراسة إنشائية
  إيالف بنت ضاوي العتيبي

الوصف في أدب السيرة الذاتية في مصر  422

 (.1122-1141)من 
      طفلة بنت صقير المطيري

حضور اللوحة التشكيلية والصورة الضوئية  422

 هـ1292-1214من  في الرواية العربية
هـ1/1/1439 منيرة بنت عبدالرحمن النويصر  

422 
    

427 
 **** سامية بنت سعد العتيبي التناص في شعر إبراهيم الوافي

دراسة : المرأة في شعر عثمان بن سيار  428

 موضوعاتية

 قبالن بن منير العتيبي
 

421 
 مقدمة الخطب السياسية في الِحجاج في

هـ إلى 194ول من عام العصر العباسي األ

 دراسة تداولية:هـ 494

  إلهام بنت حسين الحارثي

األنا في شعر أمراء األندلس من عام  474

 هـ حتى نهاية القرن الخامس الهجري198
نجالء بنت هويدي بن  غنيم 

 السبيعي
 

471 
الحجاج في مقدمة الخطب السياسية في 

هـ الى 194العصر العباسي األول من عام 

 هـ دراسة تداولية494عام 

  إألهام بنت حسين علي الحارثي

474 
  نجود بنت سويلم خلف العنزي القرية الجنوبية في الرواية السعودية 
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المعاناة في الرواية السعودية بين  479

 دراسة موضوعاتية( 1291-1244)عامي
  بنت راشد بن عسكرمريم 

472 
 التراث في الشعر اإلسالمي الحديثاستدعاء 

بن ابراهيم بن محمد فراس 
 اليحيى

 

472 
 في روايات غازي القصيبيالعتبات 

بنت ابراهيم بن مبارك موضي 
 العقيل

 

 

 .في طور اإلعداد، رسائل مسجلة ****       


