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 التحريل الدراسي
 المانحةالجهة  التخرص الدنة الذهادة

 التربٌة /  الموصل الداللة -اللغة العربٌة / النحو 2002 دكتوراه 
 التربٌة /  الموصل الداللة-اللغة العربٌة / النحو 2002 ماجدتير 
 التربٌة /  الموصل اللغة العربٌة 2001 بكالوريوس 

 

 األلقاب العممية
 2007 مدرس مداعد 

 2007 مدرس 

 2009 المقب العممي 
  2009 العمميالمقب 

 

 الخبرات العممية واإلدارية
 مقخًرا في قدم اللغة العخبية 8000 – 8002 المنرب 

 عسيج كلية التخبية للعلهم اإلندانية  -8002
 8000 -8002اللجشة االمتحانية   - الخبرة                          

 8002 – 8002اللجشة السالية   -
 .                                                           8000أحج أعزاء اللجشة التحزيخية للسؤتسخ الجولي األول للغات الحي أقامته كلية التخبية / قدم اللغة العخبية  -
 .8002- 8008أحج أعزاء مجلذ القدم  -
هللا عليه وسلم( الحي أقامه قدسا علهم القخآن وقدم اللغة لسلتقى ُنرخة الشبي )صلى أحج أعزاء اللجشة التحزيخية  -

 .8002 – 8008العخبية 
أحج أعزاء اللجشة التحزيخية لشجوة )ُنرخة الشبي )صلى هللا عليه وسلم( دروس وعبخ ( التي أقامها قدسا علهم القخآن  -

 .8002 – 8008وقدم اللغة العخبية 
 .8002 – 8002أحج أعزاء لجشة الجراسات العليا  -
 8002 – 8002أحج أعزاء لجشة الجراسات العليا  -
 8002 – 8002أحج أعزاء لجشة االستالل  -
 .8002 – 8002أحج أعزاء لجشة اختبار االمتحان التشافدي والسقابلة لطلبة الجراسات العليا  -
 8002 – 8002أحج أعزاء اللجشة العلسية  -
 .8002 – 8002عليا أحج أعزاء اللجشة العلسية والجراسات ال -
 . 8002 – 8002رئيذ لجشة اختبار كفاءة اللغة العخبية للستقجمين إلى الجراسات العليا  -



 مجققا لغهيا في مجلة جيل للجراسات الدياسية والعالقات الجولية / طخابلذ -
 خبيًخا لغهيًّا لسجلة التخبية والعلم / العخاق -
 الحلة الجامعة األهلية / العخاق.عزه الهيأة االستذارية في مجلة كلية  -
 عزه الخابطة الجولية للباحث العلسي / اإلمارات -
 خبيًخا علسيًّا في مجلة رؤى فكخية / الجدائخ -
 .8002 – 8002أحج أعزاء اللجشة العلسية  -
 8002 - 8002أحج أعزاء لجشة الجراسات العليا  -
  8002 - 8002أحج أعزاء لجشة امتحان كفاءة اللغة العخبية للستقجمين للجراسات العليا  -
(، من مجلة )رؤى فكخية( العلسية السحكسة السفهخسة التي ترجر عن مخبخ 00عزه اللجشة االستذارية للعجد )-

 .8002سهق أهخاس،  -الجراسات اللغهية واألدبية / جامعة دمحم الذخيف مداعجية 
 .8002ئيذ لجشة استحجاث الجراسات العليا في جامعة الحسجانية ر -
 82/08/8002في  5/2822عزه الهيأة االستذارية في مجلة جامعة زاخه  -
 8080-8002احج اعزاء الهيأة السذخفة على الجراسة السدائية في جامعة السهصل للعام الجراسي  -
 20/2/8088حتى  0/2/8080عزهية االتحاد الجولي للغة العخبية من -

 8080-8080رئيذ لجشة اعتخاض التقييسات في كلية التخبية للعلهم االندانية للعام 
 

 

 األنذطة التدريدية
 التارٌخ المادة التارٌخ المادة

 8002 - 8008 االختٌارٌة / ماجستٌر لغة 8002 -8002 عربٌة عامة 

 8002 - 8008 ماجستٌر أدبقضاٌا لغوٌة /  8000 - 8002 الصرف / المرحلة األولى

 8002 - 8008 الصرف / المرحلة األولى 8000 - 8002 الصرف / المرحلة الثانٌة 

 8002 - 8008 االسلوبٌة / ماجستٌر لغة 8000 - 8000 فقه اللغة / المرحلة الرابعة

 8002 -8008 انتاج الداللة / دكتوراه لغة 8000 - 8000 متخصصة / ماجستٌر لغة

 8002- 8008 متخصصة/ ماجستٌر لغة 8008 - 8000 النص القرآنً / الثالثتحلٌل 

 8002 – 8002 االختٌارٌة / ماجستٌر لغة 8002 -8002 الصرف / المرحلة األولى

 8002 – 8002 دراسات لغوٌة معاصرة/ ماجستٌر لغة 8002 - 8002 قضاٌا لغوٌة / ماجستٌر أدب

 8005 – 8002 الكتاب القدٌم / المرحلة الثانٌة  8005 - 8002 التعبٌر واإلنشاء المرحلة االولى



 8002 - 8005 النحو / المرحلة الرابعة 8005 – 8002 الكتاب القدٌم / المرحلة الثالثة 

 8002 – 8005 فقه اللغة / المرحلة الرابعة 8002 - 8002 النحو / المرحلة الثالثة

 8002 – 8002 الصرف / المرحلة األولى  8002 - 8002 الصرف / المرحلة األولى

 8002 – 8002 االختٌارٌة / ماجستٌر لغة 8002 - 8002 علم الداللة / ماجستٌر لغة

 8002 – 8002 فلسفة اللغة / دكتوراه لغة 8002 - 8002 االختٌارٌة / ماجستٌر لغة

 8002 - 8002 متخصصة/ ماجستٌر لغة 8002 - 8002 التداولٌة / دكتوراه لغة

 8002 – 8002 فلسفة اللغة / دكتوراه لغة 8002 - 8002 علم اللغة / المرحلة الثالثة

 8002 – 8002 علم الداللة / ماجستٌر لغة 8002 - 8002 لغة متخصصة / دكتوراه

  8080  -8002  فهغفح انهغح / دكتٕساِ انهغح 8002  -8002  لغة متخصصة / دكتوراه

 8080-8080 انتذأنٍح / دكتٕساِ انهغح 8080 -8002 انتذأنٍح / دكتٕساِ انهغح

 
 

 اإلشراف عمى طمبة الدراسات العميا
 عادل دمحم  فاعلٌة المعنى النحوي بٌن رواٌتً حفص وشعبة عن عاصم 1 تيرالماجد

 رجب
11  /5  /2014 

الدالالت السٌالٌة لتعدٌة الفعل الالزم بحرف الجر فً الزهراوٌن )البمرة وآل  2

 عمران(

أحمد خالد 

 إلٌاس

5  /12  /2015 

سلمان ٌونس  مماصد التعرٌف والتنكٌر لأللفاظ المتماثلة فً المرآن الكرٌم 3

 سماٌل

18  /4  /2017 

دمحم خلف أحمد  -دراسة ومعجم–صٌغة افتعل صحٌح البخاري  4

 رشٌد

10  /6  /2017 

عمر خضر  دراسة ومعجم–اسم التفضٌل فً صحٌح البخاري  5

 محٌمٌد

8  /1  /2018 

عمر غانم  الشاهد النحوي فً نظم الكافٌة الشافٌة البن مالن عرض وتحلٌل 6

 شرٌف

29  /4  /2019 

هٌثم أحمد  صٌغ األفعال المزٌدة بحرف واحد ودالالتها فً شعر األعشى 7

 عبوش

11  /7  /2019 

ماجد مطر  الدالالت السٌالٌة لمادة ذل فً المران الكرٌم 8

 عبٌد

15  /9  /2019 

  أحمد عبداإلله داللة التران األمر والنهً بالنداء فً دٌوان صفً الدٌن الحلً 9



لٌس محمود  الدالالت التركٌبٌة فً دٌوان شمس الدٌن الكوفً 10

 فتحً

 

 الخطاب الحجاجً فً دٌوان عروة بن الورد 11

 

 

  دمحم أحمد مطر

 
 الدكتوراه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  الرسائل التي

 ناقذها
 
 
 
 
 
 
 
 

 تارٌخ المنالشة اسم الطالب عنوان األطروحة ت

 2016/  3/  13 ٌاسٌن دمحم فٌصل الدالالت السٌالٌة لألفعال الواردة على صٌغة أفعل فً سنن أبً داوود 1

 2018/  7/  8 عبدالرزاق طه لادر -جزء عم نموذجا  –فاعلٌة الربط فً المرآن الكرٌم  2

 2019/  4/  30 حامد علً المخالفات النحوٌة فً شعر المتنبً 3

التوافك النحوي بٌن المران ولغة العرب دراسة فً كتاب فمه اللغة وسر العربٌة  4

 للثعالبً

 2019/  4/  28 وفاء حازم 

  سمٌة دمحم التفسٌر السببً فً كتاب تاج العروس 5

  ػًر خضر يحًٛٛذ أحادٚج انترغٛة ٔانترْٛةاألفؼال انكاليٛح فٙ  6

 
 تارٌخ المنالشة اسم الطالب عنوان الرسالة ت

 2012/  9/  13 دمحم خٌرهللا علً بكر دراسة داللٌة –الجذور المبدوءة بـ)الثاء( فً المرآن الكرٌم  1

 2012/  10/  1 عباس عبدالمادر حسٌن مادة )ح س ن( فً المرآن الكرٌم / أبنٌتها ودالاللتها 2

التصحٌف والتحرٌف فً كتاب عمدة الماري شرح صحٌح البخاري /  3

 دراسة لغوٌة

 2012/ 12/ 30 أنس كنعان دمحم أحمد

 2014/  4/  15 شكر حمد إسماعٌل أفعال الجن وصفاتهم فً المرآن الكرٌم 4

عبدالعزٌز حسن دمحم  األفعال الكالمٌة التمرٌرٌة فً السور المكٌة 5

 نوري

29  /5  /2016 

أسلوب التنبٌه فً الحدٌث النبوي الشرٌف فً اللؤلؤ والمرجان  6

 دراسة نحوٌة تواصلٌة

 2016/  6/  1 فٌروز خانو سلٌم

 2017/  5/  5 ٌونس أحمد عٌدان األلغاز واألحاجً النحوٌة دراسة لغوٌة تحلٌلٌة 7

علٌه موسى –االسلوبٌة الصوتٌة فً صفات أولً العزم من الرسل  8

ا  -السالم نموذج 

 2017/  7/  27 هه زٌن لممان ٌونس



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  االطاريح التي
 ناقذها

 2017/  8/  23 نجم عبدهللا طاهر جملة صلة الموصول )التً( فً المرآن الكرٌم 9

 2017/  11/  23 شهد لٌس محمود المماصد المرانٌة الجزء السادس والعشرٌن وأثرها فً البنٌة اللفظٌة 10

 2018/  3/  8 آالء سامً حمادي داوود  العربٌة المدٌمة دراسة ومعجملغة أهل العراق فً المعجمات  11

السبع –معجم األفعال المفسرة فً معانً المرآن وإعرابه للزجاج  12

ا  -الطوال إطار 

 2018/  4/  25 أسماء مشعل ٌونس

 

سجى محفوظ دمحم  المراءات الشاذة وأثرها فً تفسٌر سورتً آل عمران والنساء 13

 الحموشً

24  /6  /2018 

 2018/  7/  31 فٌان حسن إلٌاس اإلٌحاء الصوتً فً سورة ٌوسف علٌه السالم 14

هـ( اللغوٌة فً تهذٌب اللغة جمع 329مروٌات أبً الفضل المنذري ) 15

 وتحمٌك ودراسة

 2019/  3/  14 ٌوسف صالح حسٌن سالم

 2019/  5/  9 كوثر فاطمة المباحث النحوٌة فً مشكل أبٌات المتنبً البن سٌده 16

تحفة األحباب وطرفة األصحاب فً شرح ملحة اإلعراب لبحرق  17

 دراسة نحوٌة -هـ 930الحضرمً ت 

 2019/  7/  17 نور غسان سلٌمان

 24/10/2019 يؤٌذ سيضي عهًاٌ اإلٌذاء انصٕتً فً عٕسج انضيش 18

 23/2/2020 صفا ػثذانغتاس ٌَٕظ ششح يهذح اإلػشاب تٍٍ انذشٌشي ٔانفاكًٓ 19

 24/6/2020 آيُح جًٍم دمحم -دساعح صٕتٍح–ٔصف انطثٍؼح فً انقشاٌ انكشٌى  20

 11/8/2020 ػثذانشدًٍ ػكهح أدًذ انجًال ٔانقثخ ٔاألنفاظ انًفغش تًٓا فً تاج انؼشٔط نهضتٍذي 21

 26/10/2020 أدًذ فاضم دًذٌٔ -أًَاطٓا ٔدالالتٓا–انجًهح األيشٌح فً صْذٌاخ أتً انؼتاٍْح  22

 
 تارٌخ المنالشة اسم الطالب عنوان األطروحة ت

 2013/  2/  20 مجاهد عبدالمنعم  دراسة موازنة  –نظرٌة المتبمً فً كتاب سٌبوٌه  1

مسعود ُسلٌمان  تغاٌر األبنٌة فً صحٌح البخاري 2

 مصطفى

 

  أحمد بشٌر المماصد فً حاشٌة الصبّان 3

هبة هللا دمحم شفٌع  نظمً المؤلف والنودهً دراسة موازنةكافٌة ابن الحاجب بٌن  4

 رسول
20  /4  /2015 

 2015/  11/  26 فخرٌة غرٌب لادر  دراسة فً السور الموسومة بالعتاق األول–االنسجام فً الخطاب المرآنً  5

 2016/  6/  6 أسماء ولٌد حمدون التوازي فً الحدٌث النبوي الشرٌف فً متن صحٌح مسلم دراسة تحلٌلٌة 6

اللغات فً كتاب المحكم والمحٌط األعظم ألبً الحسن ابن سٌده األندلسً ت  7

 هـ854

 2017/  2/  16 سعد خطاب عمر



 2017/  2/  28 ٌمامة دمحم عبدالكرٌم السور العتاق األول دراسة تحلٌلٌة 8

 التوجٌه النحوي فً عروس األفراح شرح تلخٌص المفتاح للشٌخ بهاء الدٌن 9

 (773السبكً) ت 

 2017/  6/  8 آالء أكرم خلٌل إبراهٌم

ا 10  2017/  7/  2 عبٌر مفكر دمحم أمٌن اإلحالة فً شعر المتنبً المبهمات نموذج 

التمدٌم والتأخٌر لغٌر العامل فً الحدٌث الشرٌف )رٌاض الصالحٌن للنووي  11

 مثاال(

 2017/  7/  2 عمر علً غالب

 2017/  8/  24 ٌوسف صالح لادر الواردة مرة واحدة فً المرآن الكرٌمداللة األفعال  12

إسراء زٌدان خلف  داللة األبنٌة الصرفٌة فً شروح صحٌح مسلم 13

 الفهداوي

30  /12  /2018 

 2019/  6/  10 مراد عبد حسن أحمد -دراسة لغوٌة–اختالف الممامات فً المتشابه اللفظً من المران الكرٌم  14

انًثادث انصٕتٍح فً جايغ انفٕائذ فً ششح أعُى انقصائذ نؼثذ انشدًٍ  15

 ْـــ ( 735) خ انذقٕقً 
 2019-12-26 َؼًاٌ دمحم ػضٌض

 
 

 البحوث المنذورة
 عنوان البحث ت

 
 . ٔعٍاقاتٓا يٕاضؼٓا انكشٌى انقشآٌ فً كال .0

 . انكشٌى انقشآٌ فً ٔانذشكاخ انذشٔف الختالف انًؼُى اختالف .8

 . انقشآٍَح اٌَاخ فً انخٕاتٍى اَغجاو .2

 . انكشٌى انقشآٌ يٍ انًتًاثهح نألنفاظ ٔانتُكٍش انتؼشٌف يقاصذ .2

 . -انًقتضة كتاتّ فً دساعح- صشفًٍّا جًُ تٍ ػثًاٌ انفتخ أتٕ .5

 . انفهق عٕسج فً انصٕتً انًقطغ دالنح .2

 . انكشٌى انقشآٌ فً تفؼَّم صٍغح ػهى انٕاسدج نألفؼال انغٍاقٍح انذالالخ .2

 . ػاصى ػٍ ٔشؼثح دفص سٔاٌتً تٍٍ دساعح نألعًاء اإلػشاتً انًؼُى فاػهٍح .2

 . إتشاٍْى عٕسج فً دساعح– فٍٓا فصم انتً ٔاٌَح انفاصهح صٕخ تٍٍ انُصً انتًاعك .2
 -دساعح فً ًَارج يختاسج يٍ جضء ػى–فاػهٍح انتًاعك انُؼتً  .00

 كتاب األدب إًَٔرجا( ْـ825خ )دالالخ األفؼال انٕاسدج ػهى صٍغح أفؼم فً عٍُ أتً دأٔد .00

 فً صذٍخ انثخاسي( افتؼم)يؼجى أنفاظ األخز ػهى صَح . 08

 . اعتؼًال اعى انتفضٍم فً انخطاب انُثٕي02

 -دساعح فً ضٕء ػهى انهغح انُفغً –.  يظاْش انتًشد فً شؼش انصؼانٍك 02

 -دساعح تذهٍهٍح فً اَنٍاخ ٔاألتؼاد -نقٕج انُاػًح تاإلػالو ٔدٔس األو فً تذقٍق األيٍ انثقافً. خطاتاخ ا05

 . انذالالخ انغٍاقٍح نهصٍغ انصشفٍح فً قصٍذج ٔطٍ انكشاو نذغٍ انغٕع02ً

 انؼشتٍح(. دساعح فً شٕاْذ انثؼانثً )فقّ انهغح ٔعش–. انتٕافق انُذٕي فً انذزف تٍٍ انقشاٌ انكشٌى ٔكالو انؼشب 02

 -تذهٍم ٔتٕجٍّ–. انشٕاْذ انُذٌٕح انقشآٍَح انًهًخ نٓا فً َظى انكافٍح انشافٍح التٍ يانك 02

 َظى انكافٍح انشافٍح التٍ يانك إًَرًجا.–. انثذٕس انشؼشٌح ٔتضًٍٍ شٕاْذْا فً انشجض 02

 . انًخانفاخ انُذٌٕح فً االعى فً شؼش انًتُث80ً
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 المؤتمرات والندوات العممية
 / ٔانحضار٘ انخمافٙ انتٕاطم أضاش انهغاخ-

 / انؼرتٛح فٛهطٕف جُٙ اتٍ-



 / زاخٕ جايؼح فٙ انؼرتٛح نهغح األٔل انؼانًٙ انؼهًٙ انًؤتًر-

 / انًطتمثم ٔآفاق انتطثٛماخ انؼرتٛح انجايؼاخ فٙ تؼذ ػٍ انتؼهٛى-

 ( / انمراٌ َٔحٕ٘ انُحٕ يهٕٚح)  َذٔج-

/  5/  3جايؼح تغذاد ٕٚو  –كهٛح انترتٛح اتٍ رشذ  ( /ٔانتًخٛم انتهمٙ/  ٔانُمذ٘ انهطاَٙ انذرضٍٛ فٙ انًظطهح) انخاَٙ انذٔنٙ انًؤتًر -

2018 

 / أضًٛرا انتراث ٚكٌٕ ػُذيا انمذش-

/ أترٚم /  11 – 10اإلضًاػٛهٛح، نهًذج يٍ (/  ٔأطانح إتذاع:  ٔاالضاليٙ انؼرتٙ ٔانتراث انحضارج) انخايص انذٔنٙ انؼهًٙ انًؤتًر-

2018 

 2108/ أترٚم /  21 – 17نهًذج يٍ ( / انًتحذج انؼرتٛح اإلياراخ ، دتٙ ، 7 انؼرتٛح نهغح انذٔنٙ انًؤتًر) انؼرتٛح نهغح انذٔنٙ انًجهص -
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/ ضهطح انُض ٔحذٔد انتأٔٚم  -انًؤتًر انذٔنٙ انًتخظض فٙ انًًارضح انُظٛح فٙ انًذَٔاخ انتراحٛح انؼرتٛح تٍٛ انتأطٛم ٔاالَجاز-

 2019فثراٚر / /  28 – 27انجسائر نهًذج يٍ 
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.2019مؤتمر ابن جنً الدولً: جامعة طبرق ، كلٌة اآلداب ، -  

.2019الملتمى الدولً األول لألدب والنمد : جامعة طبرق ، -  
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 الذهادات التقديرية

 الرلم والتارٌخ الشهادات التمدٌرٌة ت

 2013/ نٌسان /  23 )ملسو هيلع هللا ىلص( دروس وعبرندوة نصرة النبً   .0

 2013آذار  26 – 25 المؤتمر العلمً الدولً الثانً للغات  .8

  االرتماء بالعملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة فً المسم  .2

 2011آذار  23 – 22 المؤتمر العلمً األول للغات  .2

 2019آذار  – 17 – 16 المؤتمر العلمً الخامس الخاص باللغات والعلوم اإلنسانٌة   .5

 2018/  12 – 6 سفارة جمهورٌة العراق فً الماهرة   .2

 2019أبرٌل  13 – 11 المجلس الدولً للغة العربٌة / دولة اإلمارات العربٌة  .2

  انُذٔج انخاصح تٍٕو انضاد / جايؼح انذًذاٍَح  .2

 2019تشرٌن الثانً /-21-20 انؼهًً انذٔنً األٔل نهذساعاخ انصشفح ٔاإلَغاٍَح/ جايؼح انذًذاٍَحانًؤتًش   .2

 التموٌم العلمً لرسائل الماجستٌر



 التارٌخ الجهة المرسلة اسم الطالب  عنوان الرسالة  ت

العالً والبحث العلمً / جهاز وزارة التعلٌم   هـ( على النحاة فً كتابه عمدة الماري855اعتراضات العٌنً )ت .0

 اإلشراف والتموٌم العلمً
15/5 /2013 

دراسة صرفٌة داللٌة  –األصول اللغوٌة للجذور المعتلة ومشتماتها  .8

 هـ 395فً مماٌٌس اللغة البن فارس  –

فاكلتً للعلوم اإلنسانٌة / جامعة زاخو/ لسم  

 اللغة العربٌة

18  /9 /2015 

 
 
 

 
 

 ألطارٌح الدكتوراهالتموٌم العلمً 
 التارٌخ الجهة المرسلة اسم الطالب عنوان األطروحة ت

مغانً الممامات فً معانً الممامات للفنجدٌهً /  .0

 دراسة وتحمٌك

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جهاز  

 اإلشراف والتموٌم العلمً
25/12/2012 

كتابه هـ( على النحاة فً 855اعتراضات العٌنً )ت .8

 عمدة الماري

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جهاز  

 اإلشراف والتموٌم العلمً
15/5 /2013 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / جهاز  مهند أحمد حسن حمادي الممطع وأثره فً تفسٌر الظاهرة اللغوٌة .2

 اإلشراف والتموٌم العلمً
31  /7 /2013 

 2013/ 9/  12 كلٌة اآلداب م جامعة الموصل / الدراسات العلٌا ثامر  وأثره فً تشكٌل الماعدة النحوٌةالشاهد المصنوع  .2

  كهٍح انهغاخ / جايؼح صالح انذٌٍ  انًقاصذ انكاليٍح فً كتاب عٍثٌّٕ .5

 التموٌم العلمً للبحوث

 التارٌخ الجهة المرسلة اسم الباحث عنوان البحث ت

  2017/  2/  26 جامعة زاخو /  صباح حسٌن  الكرٌمإما فً المرآن  1

 2017/  5/  8 جامعة زاخو زٌرفان لاسم أحمد البرواري لغة المرآن الكرٌم بٌن اإلعجاز والصرفة  2

–ألفاظ الحٌوان من ذوات الظلف والحافر فً كتب الفرق  3

 -دراسة داللٌة

 2017 جامعة كركون  

 2018/  6/  1 جامعة زاخو / مجلة العلوم اإلنسانٌة  -دراسة وصفٌة–عند النحاة مفهوم لطع النعت عن منعوته  4

رٌبر عبدالغفار عزٌز ودمحم  لصٌدة ستذهب حلبجة إلى بغداد لشٌركو بٌكس 5

 عبدهللا فتح هللا

 2018/  6/  12 جامعة سوران / لسم اللغة العربٌة



 

  جامعة زاخو   الحكٌمتعدد األوجه اإلعرابٌة بعد المول فً آٌات الذكر  6

  جامعة زاخو  المعانً الثوانً للتشبٌه فً الحدٌث النبوي الشرٌف 7

 2019/  5/  26 جامعة الموصل / كلٌة اآلداب رنا طالل صٌغ جموع التكسٌر المخالفة للمٌاس فً شعر الفرزدق 8

ا  9 مرتضى عبدالنبً الشاوي / أ.م.د  األداء البالغً فً المران الكرٌم، سورة آل عمران أنموذج 

 مرٌم عبدالزهرة كاظم

مجلة حولٌات المنتدى الوطنً ألبحاث 

 الفكر والثمافة / البصرة

8  /8  /2019 

مجلة مخبر الدراسات اللغوٌة واألدبٌة سوق   -دراسة فً السٌرة الهاللٌة–الدٌن والمبٌلة فً السٌرة الشعبٌة  10

 الجزائر -أهراس/ رؤى فكرٌة 

24  /5  /2019 

 2019/  8/  26 جامعة الموصل / مجمة التربية والعمم  مذمة النداء في الذعر العربي 11

 تمٌٌم معامالت الترلٌة
 تارٌخ اإلرسال اسم التدرٌسً عنوان األبحاث ت

ا–أثر المستوى الصوتً فً تشكٌل الداللة  1  سورة الحالة نموذج 

 دراسة فً سورة الطور –األصوات االنفجارٌة ودالالتها 

ا -لصٌدة نهر األحزان لنزار لبانً –جمالٌات التشكٌل الممطعً فً الصورة الشعرٌة   أنموذج 

  نرمٌن غالب أحمد

ا–البعد الداللً للبناء للمعلوم والبناء للمجهول فً المراءات المرانٌة  2  -سورة اإلنعام أنموذج 

 سورة الممر أنموذجا–وأثرها فً لوة داللة المفردات  لوة األصوات

  هالت حسن جرجٌس

 اتساع الداللة الصرفٌة فً سورة هود 3

 -نماذج مختارة –ربط الجذر اللغوي للفظة المرانسة بالمعنى 

 اختالف النحاة فً ترتٌب الجملة فً العامل فً ضوء كتاب االنصاف البن االنباري

  آرام علً عثمان

 الم الجحود فً المران الكرٌم  فً ضوء االستعمال المرانًلمد  4

 اللهم ، تألٌفا وداللة فاعلٌة النسك فً خطبة علً بن أبً طالب فً وصف الدنٌا

 8  /7  /2019 

 واألصولٌٌن والبالغٌٌن النحوٌٌن عند وأثره حمٌمته) إنما(ب الحصر 5

 المسالن أوضح فً للبصرٌٌن النحوٌة هشام ابن مخالفات

 -تحلٌلٌة وصفٌة دراسة– النحو أصول علم فً الرٌادة

 المران إعراب فً الفراء زكرٌا ألبً النحاس تخطئة

 نمدٌة رؤٌة– الحدٌث العصر فً اللغوي التصحٌح حركة

جامعة  23/2/2020 
البررة /كمية التربية 

 القرنة

 العشماوي لعبدالرحمن) أمً هً( لصٌدة فً الحجاجٌة الروابط 6

 الواعظ الفرهادي لعبدهللا) البالغة حلٌة فً الصٌاغة أحسن( كتاب فً التداولٌة األبعاد

 بنفٌست عند التلفظ مرجعٌة

 19/6/2020 



 

 

 للشاعر) المستعمرٌن سٌاسة فً الحرٌة( لصٌدة فً المباشرة وغٌر المباشرة الكالمٌة األفعال 7

 الرصافً عبدالغنً معروف

 للبستً الحكم عنوان لصٌدة فً التخاطبً االستلزام

 الكالمٌة األفعال نظرٌة ضوء فً دراسة– ٌوسف سورة فً الندائً للخطاب الداللٌة األبعاد

 الكرٌم المران فً التعبٌرٌة ولٌمتها الململة ألصوات الممٌزة الصوتٌة المالمح

 

 لادر غرٚة فخرٚح

3/11/2020 

 18/3/2021  اإلخالص ضٕرج فٙ انحجاجٛح انًهفٕظاخ 8


