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الزبيديّ
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التخصص العام والدقيق
الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

اللغة العربيّة -اللغة
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 رسالة املاجستري :منهجيّة القرايفّوجهوده يف دراسة الفروق يف
اللغة.
 أطروحة الدكتوراه :االحتماالتاللغويّة املخلّة بالقطع وتعارضها
عند األُصوليّني

عنوان البحوث العلمية املنشورة

 اإلدغام الواجب بني علماءالعربيّة وعلماء التجويد.
 -مزاعم

التجديد

يف

كتاب

(مدخل إىل دراسة الصَّرف
العربيّ على ضوء الدراسات
اللغويّة املعاصرة).
 الشَّواهد النحويّة بني الشِّعراجملهول
القرآنيّة.

النسبة

والقراءات

 تفسري نشوء األضداد اللغويّة علىوفق قانون (وحدة األضداد
وصراعها).
 قراءة نقديّة لكتاب (مهاراتاالتّصال يف اللغة العربيّة).
 أسس تصنيف العالقات الدالليّةبني القدماء واحملدثني.
 كسر ثنائيّة العمدة/الفضلة يفآيات

النهي

روية

السبيبّ-

وظيفيّة.
 أسلوب الرتغيم يف العربيّتنيالقدمية واملعاصرة.
 أثر الشِّعر املوضوع يف القولبشعريّة القرآن قدميًا وحديثًا.
 املقدّمات التشويقيّة يف نصوصٍخمتارةٍ من اإلجنيل واحلديث
النبويّ الشريف -حتليلٌ لغويّ.
عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 -االحتماالت

اللغويّة

املخلّة

بالقطع وتعارضها عند األصوليّني
(تأليف).
 اخلصائص (حتقيق). ورقات أمثلة التعارض (حتقيق). -اللغة بني الداللة والتضليل

(تأليف).
 معنى املعنى (ترمجة). اللسانيّات بني منجزات احلداثةوهواجس

التأصيل

(تأليف

مجاعيّ).
كتب الشكر والتقدير
املناصب اإلدارية اليت تقلدها
ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية
والفرق االستشارية

62
ال يوجد
عضو هيئة حترير جملّة اآلداب (كليّة
اآلداب-جامعة بغداد) ،وعضو جلنة
تقويم عمل (معهد اللغة العربيّة لغري
الناطقني بها) يف اجلامعة املستنصريّة.

العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا 4
العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات
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Name and academic Title

Assistant professor
Arabic language- linguistics
dr.keyan@coart.uobaghdad.edu.iq

)Specialization (Major & Minor
Email

- Title of MA thesis: Al-Qarafi's
methodology and efforts in
studying linguistic differences.
Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation

- Title of Ph.D dissertation:
Language probabilities affecting
certainty and their conflict
according to fundamentalists.
- The obligatory geminative
contraction between linguists
and Quran reciting scholars.
- Renewal claims in
(Introduction to studying
Arabic morphology in the light
of modern linguistic studies).

Titles of Published Research

- Grammar citations between
artificial verse and Quranic
performances.
- Explanation of the emergence
of opposite words according
to the law of (the unity of
opposites and their conflict)view and criticism.
- A critical review of the book

entitled (Communication Skills
in Arabic Language).
- Foundations of classifying
semantic relationships
between ancients and
moderners.
- Deconstructing the
(predication-complement)
dichotomy in the verses of
causal prohibition: a
functional view.
- (Concession and contrast)
clauses in classic and modern
Arabic.
- Artificial verse & ancient and
recent claims that Quran is
potry.
- Suspensive introductions in
selected texts from the Gospel
and the prophetic Hadith- a
linguistic analysis.
Titles of Published Books(Authored
&Translated Books)

- Language Probabilities
Affecting Certainty and Their

Conflict according to
Fundamentalists.
- Syntactic Features.
- Papers on Conflict Examples.
- Language between Guiding
and Misleading.
- The Meaning of Meaning.
- Linguistics between
Modernity Achievements and
originality obsessions.
Letters of Appreciation & Recognition.
Professional Experience

26
None
Member of the editorial board of

Membership

(Journals,

Scientific

committees, etc.)

Al-Adab Journal, and member of
the committee of evaluating the
work of (Arabic language teaching
institute for non-native speakers).

Total Number of Supervised Graduate

4

Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.
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