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  كلية البية –قائمة عناوين بحوث التخرج 

  قســم اللغة العــربية: أوال
  الباحث  البحثموضوع  م

جمعالة  ضافة   .1 ري تور   أحمد

ا   .2 غ ن للناطق ية العر اللغة عليم التعليمية الوسائل استخدام الرحمن  أثر سعيدعبد   رقية

والد   .3 ية تر ات م شيخ  دور م الكر حسنعبد اق   إ

ية   .4 العر اللغة ادف وال اك ر  ش طا ع ب   ز

يلية   .5 وإش قرطبة ندل ي العر الشعر من ع  مختارات معلم نوح   حفصة

الثورة   .6 د ع ية العر اق  اللغة إ ن حس   محمد

الصومال   .7 لألطفال الشعبية ايات مؤمن  ا ع الناصر   عبد

ندل   .8 الفةالن ا مو  عصر ن حس رة   ز

ية   .9 العر اللغة ميتھ وأ جعل  الصوت نور م   مر

ي   .10 العر دب كمة ا طري   أشعار معلم   إسماعيل

الرومي   .11 وابن ي ما(البح وشعر ما أحمد  )حيا يم إبرا الرحمن   عبد

بتدائية   .12 املدرسة أحمد  إدارة عبدهللا شة   عا

ا   .13 اللغة وأثره ع يةالبد محمود  لعر عبدهللا ب   ز

الرسول    .14 طيب  ملسو هيلع هللا ىلصشعراء عبدهللا يم   إبرا

ول    .15 العبا العصر ي العر الن من احمد  نماذج هللا عبد   فاطمة

ن   .16 املخضرم الشعراء عض عن محمد  نبذة كر أبو   م

ي   .17 العر ي د مثال و كم ا من عبدهللا  مقتطفات محمد   عبدالرحمن

الن   .18 سالمفن فارح  عصرصدر ة دير   حليمة

التعليم   .19 ا ودور العام س التدر برو   طرق حسن   محمد
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يل   .20 ا ا وأثر عمر  عناصراملن محمد م   مر

ول    .21 العصرالعبا الشعراء ل  أعالم س عمر   آمنة

النا   .22 أذر  املدرس محمود   محمد

ا   .23 س تدر وطرق ة النحو عبد  ساليب م عمر ور   الش

الصومال   .24 دب محمود  فنون أحمد   محمد

الصومالية   .25 اللغة العددية مثال من سات ن  ق حس عثمان شة   عا

م   .26 ومعامل ن ق املرا ية جمعا  تر ع   محمد

واملعلم   .27 العلم املستطرفة طفي  قوال حاج ز العز عبد   شاف

التعلي   .28 الفاقد لة ا(مش وعالج ا محمد  )أسبا القادر عبد   محمد

الثورة   .29 سقوط عد النظامية املدارس ية العر اللغة شار ن  إن حس ع   محمد

ة   .30 النبو الفة عصرا وأثره سالمي كالل  دب أحمد شيخ   عبدهللا

البقرة   .31 سورة املضارع فعل أدم  نواصب عبدالرحمن   ع

الساميات   .32 ا أخوا ن ب ية العر يوسفمر   اللغة ع   م

ة   .33 النحو ع  املعارف عبدهللا   عبدالرحمن

املجتمع   .34 املعلم انة نور   م ع بة   س

النا   .35 املدرسة مؤمن  مدير محمود الشيخ   عبدهللا

ا   .36 داف وأ سالمية بية عبد  ال ن حس   رحمة

37.    َ عم جزء من ول الست السور ر  الضمائر طا ن حس   أحمد

اليا   .38 االثمرات وعمل سماء مشتقات من ع  عة آدم ن   حس

التعليمية   .39 العملية النا س التدر أساليب محمود  دور ن حس   حسن

ا   .40 ومواج التعلم ات عبد  صعو عبدهللا   أمل

ا   .41 ومتطلبا قة املرا ة  مرحلة دير عبدالسالم   موليد

املتوسطة   .42 املرحلة شرد ال رة حا  ظا حسن م   مر

الدراالدافعية   .43 التحصيل ا جامع  ودور عبدهللا م   مر

ية   .44 العر اللغة إ ا ونقل الصوما دب كم وا مثال ر ليبان  جو أحمد   فرحية

سالم   .45 عصرصدر طابة ا محمد  تطور ر عبدالطا   حمدي

سالمي   .46 للمجتمع سالمية بية ال وسائط مية محمد  أ ز العز عبد   سعدية

النحوال   .47 ع ورسمة  توا و ي   مو
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أثرالتعلم   .48 نور   إنتقال عدو حاج   إسماعيل

49.    َ عم جزء بالغة جوليد  خالصة نور يم   إبرا

أمية   .50 ب عصر الن محمد  تطور عبدالسالم شة   عا

التعليمية   .51 داف لتحقيق ة و تر ضرورة ن املعلم عمر  إعداد حسن الشيخ   مرشد

والع   .52 الفصل اإدارة ل املساعدة يم  وامل إبرا ة دير   محمد

53.    َ عم جزء سماء ات شوري  منصو محمد   أحمد

بوي    .54 ال م عوالة  التقو حسن   عبدالرحمن

البالغة   .55 ا ان وم ا وأقسام يم  ستعارة إبرا محمود رة   ز

املعاصرة   .56 والتحديات سنة ا بية ال ن ب فارح  أوالدنا محمود   عبدالرحمن

ية   .57 املدرسةتر ماقبل ة ف محمد  الطفل أحمد   حفصة

اللغات   .58 ن ب ميتھ وأ اللغوي اض ن  ف حس ع   ميمونة

واملدرسة   .59 ت الب ن ب نور   العالقة شيخ عبدهللا ب   ز

قة   .60 املرا حالة الصوما النموللطفل املؤثرة جمعا  العوامل ع   فرتون

وال    .61 ية تر اطئة ا مساليب صيا ع ا وأثر آدم  د عبدهللا ب   ز

وحاجاتھ   .62 الطفل ية محمد  تر آدم   مختار

سالم   .63 عصرصدر والشعراء جوري  الشعر عبدهللا   آمنة

وإعرابا   .64 إشتقاقا م مر سورة الفعلية مل يوسف  ا د م   محمد

ا   .65 غ ن للناطق ية العر اللغة س تدر محمد  طرق شيخ محمود ب   ز

واملمتحنة   .66 شر وا املجادلة سورة املجرورة أجمد  سماء عبد   محمود

سماء   .67 من محمد  املعرب ع ف   شر

من   .68 ة خ الثالثة جزاء ما إعراب وموقع واملقصورة املمدودة

  القرآن

حاج عبد   فارح

شو   .69 مقد مدارس املنا عدد لة عثمان  مش عبد نور   محمد

ال    .70 طفالأساليب ا ر محمد  بية عبد ن   حس

م   .71 وتحصيل القرآن تحفيظ مدارس التالميذ مع التعامل أساليب

  الدرا

ان بر عبدالرحمن رة   ز
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الصومال   .72 التعليمية محمود  املنا عمر   يوسف

ر   .73 ا حروف محمود  بيان أحمد شيخ   محمد

سمية   .74 ملة وا(ا نحو )املبتدأ تطبيقية سمان  ةدراسة عبدالرحمن   ع

ا   .75 وإعرا ا أنواع لية  املجرورات و عبدهللا شيخ   عمر

ا   .76 عي حركة وحكم الثالثة محمد  فعال عبدالرحمن   عبدهللا

عمران   .77 آل سورة ما وتطبيق وازم وا محمود  النواصب صالد   محمود

سماء   .78 محمود  مرفوعات ع   ع

سماء   .79 من آدم  املب   أحمدمحمد

تبارك   .80 جزء ع  املبتدأ عغال ن   حس

ف   .81 الك سورة تطبيقية ة نحو دراسة امھ وأح أقسامھ عمر  ا محمود   عبدهللا

سورة   .82 تطبيقية ة نحو دراسة سمية هللا(املوصوالت -قدسمع

شر   )املمتحنة-ا

ع معلم   عبدالسالم

سورة   .83 تطبيقية دراسة وأنواعھ التكس ف  عرافجمع عر ع   مختار

س   .84 سورة الفعلية مل ا ن  إعراب حس الدين م   محمود

الرسول    .85 رثاء ان َ حس أحمد  ملسو هيلع هللا ىلصقصيدة يوسف   سعاد

وشعره   .86 حياتھ اق  أبوتمام ا آدم   حسن

وشعره   .87 حياتھ املتن محمود  أبوالطيب ن حس   عبدالرحمن

أمية   .88 ب عصر الشعراء ر(فحول مودي  )جر ن حس   محمود

ا   .89 ا الشعر عن آمن  دراسات شيخ محمود   محمد

90.    ً وناقدا ً أديبا مروان بن حسن  عبدامللك حاج عبدالرحمن يم   إبرا

القرآن   .91 قرآت ا ودور ية العر ات محمد  الل أحمد راء   ز

أمية   .92 ب عصر طابة محمود  ا عبدالرحمن   ع

وسماتھ   .93 الروما الغز موي الشعر العصر محمد  الفنية الشيخ محمود   عمر

ية   .94 العر البالغة ومحاسنھ يھ ش بوتان  ال عول اب   عبدالو

جتما   .95 للوافع ر وتصو سل ي أ إبن لز ة الشعر الدراما

  عصره

حسن محمد القادر   عبد

ن   .96 الناشئ ية تر ا ودور القرآنية لية  املدارس و نور   مو

طفالتنمي   .97 ب موا ن  ة حس معلم ع م   مر
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ة   .98 لغو ة نحو دراسة ية العر اللغة ي املعا عبد  حروف محمد ي (حسن   )ك

البالغة   .99 وأنواعھ عبدهللا  شاء محمد   نور

التعليم .100 وأثره بوي ال طحلو  شراف أحمد   عبدهللا

وتطوره .101 النحو علم حسن  شأة ن حس   مسلمة

الدا .102 واالعوامل املبتدإ ع محمد  خلة النور عبد   مرسل

ا .103 ا العصر قاسم  الن محمد   حسن

ا .104 وأقسام دبية ع  السرقات عبد   مصطفى

الفاعل .105 ونائب عثمان  الفاعل ر طا   محمد

دب .106 من سالم حر  موقف محمود   أحمد

الفعل .107 عمل عمل ال ال أحمد  سماء عثمان   محمد

اامل .108 ام وأح ا أقسام جي  فاعيل النور عبد الناصر   عبد

مالئية .109 الكتابة ن  ضوابط حس معلم   جامععثمان

فيھ .110 العلماء وأقوال نور   املجاز محمد هللا   عبد

ا .111 وأوزا ا أنواع صالة  املصادر أحمد   حسن

امھ .112 وأح أقسامھ الصرف من آدم  املمنوع حسن النور   عبد

عھ .113 وتوا بوأحم  النداء اق إ معلم   د

الصرف .114 علم بدال و عبد  عالل معلم الرحمن   )عدي( عبد

سراء .115 سورة فعال من د واملز كر  املجرد أبو أحمد   حسن

الكالسيكية .116 ية العتا ي أشعارأ صديق  دراما عمر الرحمن   عبد

البالغة .117 وأنواعھ قاسم  ا محمد   إيدو

وأوزانھ .118 عبدحس  التصغ ن حس   ن

ية .119 العر البالغة ما ومتعلقا إليھ واملسند حسن  املسند أحمد   ع

املتوسطة .120 الطفولة مرحلة الطفل ية تر سرة مري   دور أحمد   محمد

تطبيقية .121 دراسة عام سورة وازم وا عسب  النواصب عمر   يوسف
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  الجغرافيا والتاريخقســم : اثاني
البحث  الرقم   الباحث  موضوع

خ   .1 وتار جغرافيا أفجوي سيد  ايناحية عمرع   حاج

ية   .2 الصلي روب ا الدين صالح ود عمر  ج محمد   عمة

العثمانية   .3 الدولة وانحطاط ضعف محمود  عوامل ع الدين   م

ي   .4 العر الوطن قتصادية س  املوارد أو محمد   أحمد

غراف   .5 الصومالا الطبيعية ة  ية دير ع   نور

سالمي   .6 للعالم اتي س عل  املوقع شيخ عمر   عبدهللا

الصومال   .7 املناخية اق  الظروف إ محمد   سياد

الصومال   .8 العسكري للنظام ارجية وا الداخلية  السياسة

  م1969-1980

ولو ع   آدم

أ   .9 بن ة معاو د ع ة مو سفيانالدولة أحمد  ي ن حس د   م

وتركيبھ   .10 وي ا مال  الغالف محمود   مإلياس

سية   .11 التضار ا وخصائص عل  رض محمد نور   محمد

املجتمع   .12 إصالح ھ ومن ز العز عبد بن دون   عمر شيخ عبدهللا   نفسة

ة   .13 شر ال محمود  السالالت شيخ م عبدالكر

  يوسف

ا   .14 عاد وأ رض ال عثمان  أش ي عبدهللا   ج

سالمي   .15 العالم والصناعية املعدنية وة محمود  ال عبدهللا حاج   نوح

ية   .16 القسطنطي وفتح ي الثا جي  محمد عبد   عثمان

رض   .17 سطح ل ش املؤثرة عبدالرحمن  العوامل عمر   شعيب

سانالبحار    .18 ياة ا مي وأ م  واملحيطات ععبدالكر   إسماعيل

ا   .19 يف وتص بة أحمد  ال يم إبرا   محمد

الدولة   .20 قيام غرافيا"أسس ا مؤمن  "دراسة محمد   حسن

ي   .21 العر الوطن الزراعية أحمد  املحاصيل محمد عبدالرحمن
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  )الرياضيات والفيزياء(العلوم قســم : اثالث
البحثمو   الرقم   الباحث  ضوع

تطبيقاتھ   .23 عض و ز الل عمل غرون  كيفية محمد ر   طا

جسامأثر    .24 ع رارة د  ا عحر   عبد

واء   .25 ال مكيف عمل محمد  كيفية ع   صفوان

ا   .26 وأنواع سية ط رومغنا الك محمد  املوجات ع   آدم

املتجددة   .27 ع  مصادرالطاقة عمر   عبدالرحمن

والعدسات   .28 عشر  املرايا حسن   ف

ا:املثلثات   .29 ومتطابقا ا طنجد  تطبيقا محمد   ع

ا   .30 وتطبيقا والطاقة ل يم  الش إبرا محمد   إسماعيل

املخروطية   .31 محمود  القطاعات أحمد   عبدالرزاق

تمية   .32 واللوغار سية قاسم  الدول أحمد   إسماعيل

الوصفي   .33 حصاء محمد  أساسيات حاج حسن   عبدالرحمن

وقي   .34 رارة ةا رار ا يم اسات إبرا عمر يم   إبرا

ا   .35 وتطبيقا ية ا الدوال جمعا مشتقات عمر شيخ م   عبدالكر

يم  مصادرالطاقة   .36 إبرا آدم   ع

دود   .37 ا ات كث دوال ع ساسية صالد  العمليات محمود   محمد

يم   إبرا

عھ   .22 توز املؤثرة والعوامل ان ع  الس حسن نور   محمد

رارة  .38 ا ودرجة رارة علسو ا أحمد يم  إبرا

حتماالت  .39 فقيعبدهللا أساسيات س أو  محمد
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املركبة  .40 خليف عداد ع  محمد

ا  .41 واستخداما الشمسية محمد شعة عمر  شعيب

ركة  .42 وا ع السرعة هللا عبد  محمد

والعادية  .43 التفاضلية هللا املعادالت عبد اب عبدالو  محمد

الصوتية  .44 هللا املوجات عبد أحمد شيخ  محمد

وخصائصھ  .45 ا الضوء عبد شيخ ع  لرحمنصادق

سيطة   .46 ال التوافقية ركة عمر  ا محمود   يوسف

وتطبيقاتھ   .47 انزستور   ال

  

ي  خ بوتان   مصطفى

48.   Measurements and units معلم محمود   عبدالباسط

49.   Matrices  م يوسف ن.نورالدين   حس

50.   Pressure and its applications حسن عمر   عبدالرحمن

51.   Solving quadratic equation with abdication معلم حسن ش   ع

52.   Logarithm and inverse function سعيد شيخ كرأحمد   أبو

53.   Algebraic fractions عمر هللا عبد   محمد

54.   Vectors حسن مختار   عبدهللا

55.   Techniques of integration حسن الرحيم عبد القادر   عبد


