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عنوان الاحوث العلمية املنشورة

1ـ مظاار الزواج يف أدب عصر ما قال
اإلسالم.
2ـ نقد الشعر اجلاالي عند عاد القاار
اجلرجاني

3ـ االجتااا
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النقدية عند شراح
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كتاب علمي بعنوان متلقي اخلطاب
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الشعري ومستوياته حتى نهاية القرن
الرابع للهجرة.
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املناصب اإلدارية اليت تقلداا
ذكر العضوية يف ايئا

حترير اجملال

العلمية

والفرق االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف على طلاة الدراسا
العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشا
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