بحوث املنشورة والكتب املؤلفة ألساتذة قسم اللغة العربية للعام -61026102م
الاسم

ت

عنوان البحث

اللقب العلمي

0

أحمد حسن علول

مدرس

6

إخالص دمحم عيدان الجنابي

أستاذ مساعد

3

أركان حسين مطيرغياض الشويلي

أستاذ مساعد

الدرس املنهجي في علمي العروض والقافية ( كتاب)
1ـ دالية دريد بن الصمة  ،قراءة في سيمياء التسمية وقائع المؤتمر الدولي الخامس للغة العربية  /دبي /
* ٦١1٢/٥/٧-٤
٦ـ مركزية الشكل والعناصر التكوينية في أدبية القصيدة الجاهلية ضمن كتاب لوقائع ندوة اللسانيات
بين منجزات الحداثة وهواجس التأصيل * ٦١1٢ /
3ـ الثورات الفكرية في الشعر الجاهلي  /وقائع المؤتمر العلمي لقسم اللغة العربية في ٦١1٢/3/3١
مجلة كلية اآلداب  /العدد  11٧سنة ٦١1٢
٤ـ إرهاب السلطة ومواجهته في الشعر الجاهلي  /ندوة كلية التربية للبنات  /جامعة بغداد ٦١1٢ /
* 3/٦٧/
٥ـ كسر أفق التوقع في الشعر الجاهلي  /مجلة األستاذ  /كلية التربية  /ابن رشد  /وقائع المؤتمر العلمي
الرابع  /المجلد األول ٦١1٢ /
 ٢البنى المتفردة للقصيدة الجاهلية  /مؤتمر التربية للبنات  /جامعة بغداد  /تحوالت المنهج في اللغة
واألدب ٦١1٢ / ٤ / ٧-٢/
٧ـ بحث أنساق الخطابات الكاذبة وصناعة الوهم  ،دراسة في ضوء علم اجتماع األدب  /ضمن مؤتمر
كلية اآلداب /العلوم االنسانية واثرها في البناء االجتماعي  /محور قسمنا االبعاد االجتماعية في
الدراسات اللغوية واألدبية ٦١1٢ / 1٦ / 1١
الادب في مواجهة الارهاب  /سبايكرفليح انموذجا

4

اسراء طارق

 2اسراء عامرشمس الدين عبد اللطيف

مدرس

أستاذ مساعد

2

أنوارمجيد سرحان

مدرس

7

سجا جاسم دمحم

استاذ مساعد

8
9

ضياء حميد دهش زعنون املوسوي
عماد دمحم محمود البخيتاوي

استاذ مساعد
أستاذ مساعد

01

كرنفال أيوب محسن حمدان

أستاذ مساعد

00

كيان أحمد حازم يحيى الزبيدي

أستاذ مساعد

ملتقى الخطاب الشعري ومستوياته ( كتاب)
 -1بحث عالمي منشور في المجلة األميركية ( Global Research Journal of
)Educationعنوانه ( Illocutionary Forces of Speech Act in the
Novel - Homeland of Glass, in 2016 -6
 -3بحث منشور ( األشكال البديلة في رواية موسيقى صوفية)  ،جامعة الشارقة  ،مجلة كلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،في 3 - ٦١1٢بحث منشور ضمن وقائع مؤتمر مركز لندن للبحوث
واالستشارات االجتماعية (القوى االنجازية في رواية وطن من زجاج) المقام في ع ّمان ٦١1٢
 -4بحث منشور ضمن مجلة بحوث ( قصة من جنات جرمانة إلى جنات البط ..دراسة في االنسجام
النصي)  ،في ٦١1٢
 -2بحث ( تركيب الشرط في جملة القصة العراقية القصيرة)  ،،مسْتل من رسالة ماجستير للطالب
سيف عبد مجباس دمحم  ٦١1٢ ،د .إسراء
0ـ أنماط الصورة الشعرية (مشترك)
6ـ الحدث في شعرالسيد الحميري ( مشترك)
0ـ أنماط الصورة الشعرية (مشترك)
6ـ الحدث في شعرالسيد الحميري ( مشترك)
الاداة بين النحويين واملناطقة
حجاجية الحوارفي سورة الزخرف ( كتاب)
0ـ سحرالعنونة ( مشترك)
6ـ الهوية الاثنية
3ـ متعة السرد قراءات في املشغل السردي للدكتور فوزي هندي
0ـ اسلوب الترغيم في العربيتين القديمة والحديثة
6ـ أثرالشعراملوضوع في القول بشعرية القرآن قديما وحديثا
3ـ كسرثنائية الفضلة في آيات النهي السببيـ
رؤية وتطبيق

4ـ مقدمات تشويقية فينصوص مختارة من الانجيل والحديث النبوي تحليل لغوي مستل
06
03
04

لمى فائق جميل خضرالعاني
مجيد نوط عبيد الشمري
دمحم عبد مشكور عبودي الكعبي

أستاذ مساعد
أستاذ
استاذ

02

مصطفى كاظم شغيدل يوسف

أستاذ مساعد

02

وسن صالح حسين الحياني

أستاذ مساعد

07

يسرى شاكر

مدرس

1ـ (فونولوجيا أحكام التجويد وأثرها في داللة النص القرآني) منفرد منشور مجلة
هرمس.العدد.1٢أبريل . ٦١1٢مركز اللغات االجنبية والترجمة التخصصية.جامعة القاهرة ٦ـ
كتاب(أثر قراءة اإلمامين الباقر والصادق.ع.في داللة النص القرآني) منشور .منفرد.دار السفير .بغداد
3ـ (تتابع االصوات ونظرية الفونيم) .مشترك مستل من أطروحة الدكتوراه.في مجلة
االداب٦١/٢/٦١1٢.
0ـ فلول املعاني واقع أم أبعاد
6ـ من بالغة املقموعين مفهو م الصمت انموذجا ( مستل)
3ـ من بالغة املقموعين أدب الزيارة والدعاء ( مستل)
4ـ الطبيعة مشبها في شعراملتنبي ( مستل)
0ـ التأليف في مشكل الحديث النبوي

السيد معاون العميد للشؤون العلمية املحترم
تحية طيبه

م /التعاون مع دوائرالدولة ووزراتها

يطيب لنا أن نرسل أليكم منجزات قسم اللغة العربية في العام 6102م ـ 6102م وضمن آلية التعاون مع دوائرالدولة ووزاراتها وعلى النحو آلاتي ...
0ـ لجاناختبار صالحية التدريس
6ـ القاء محاضرات في دورات التعليم املستمر.
3ـ إقامة دورة اختبارالصالحية اللغوية ملنتسبي وزارة التربية
4ـ القاء محاضرات في دورات سالمة اللغة العربية في املخاطبات الرسمية املكثفة املقامة في وحدة التعليم املستمردورة مجانية ملنتسبي كلية آلاداب وضباط
مديرية تحقيق ألادلة الجنائية .

ـ مرافقات
ـ الاوامرإلادارية للجان والدورات املذكورة في أعاله

أ.م.د .عقيل رحيم
رئيس قسم اللغة العربية

السيد معاون العميد للشؤون العلمية املحترم
تحية طيبة

م /الواقع التربوي لقسم اللغة العربية

يطيب لنا أن نرسل اليكم الواقع التربوي لقسم اللغة العربية وما أنجزه من ورش عمل وندوات ومؤتمرات ومهرجانات علمية للعام الدراس ي 6102م ـ 6102م ...
0ـ مهرجان ( الحسين سفينة النجاة ") الاربعاء 6102 /00 /62م
6ـ يوم الضاد  ..ألاحد 6102 /06 /61م

3ـ ندوة في ألادب والنقد املعاصرين  ..الثالثاء 6102 /06/66م
4ـ ندوة لسانيات النص بين النظرية والتطبيق ألاحد 6102 /0 /07م
2ـ ندوة ( العروض الذكي ) الثالثاء 6102/0/62م
2ـ ندوة ( الادب في مواجهة الارهاب ) ألاحد 6102/0/67م
7ـ ندوة ( وقفات في اعتاب سيمياء التواصل) الاثنين 6102/6/0م
8ـ ندوة ( النص بين سلطتين  :القصد والتلقي ) الخميس 6102/6/62م
9ـ ندوة ( دراسات نقدية حديثة في نصوص قديمة ) الاثنين 6102/3/7م
01ـ ندوة ( التقويم والنقد والاقتراح  ،وقفة مراجعة في املناهج العلمية وطرائق التدريس ) الاربعاء 6102/3/02م
00ـ مؤتمرالقسم ( أثرالتغيرات السوسيوسياسية في اللغة وألادب ) الاربعاء 6102 /3 /31م
06ـ ندوة ( التشكيل السردي في الرواية الحديثة بين التقليد والتجديد ) الخميس 6102 /4 /60م
03ـ ندوة ( التجربة النقدية عند باسم عبد الحميد حمودي ) الثالثاء 6102 /4 /62م
04ـ ندوة ( ثنائية الشعروالنقد في تجربة ألاستاذ الدكتور فليح الركابي ) السبت 6102/2/04م
ً َّ
علما أننا قد أرسلنا اليكم قائمة بأنشطة القسم ومنجزاته العلمية مذيلة بأسماء الحاضرين
ولكم منا فائق شكرنا

أ.م.د .عقيل رحيم

السيد معاون العميد للشؤون العلمية املحترم
تحية طيبة

م /النشاطات املقترحة

يطيب لنا أن نرسل أليكم ما أقره قسم اللغة العربية من خطة النشاطات العلمية للعام الدراس ي 6102م _ 6107م وعلى النحو آلاتي .
0ـ ندوة ( تعليم مهارات تالوة القرآن الكريم وحفظه ) في 6102 /01 /64م
6ـ ورشة عمل ( النحو الوظيفي  ،ألافق التقدي الجديد ) 6102 /06/07م
3ـ ورشة عمل ( املسرح العراقي بين الخطاب ألانا وآلاخر) من دون تاريخ
4ـ مؤترالقسم ( تداخل املساحات املعرفية وتطور علوم اللغة وألادب ) من دون تاريخ

َّ
ولكم منا فائق شكرنا

أ.م.د .عقيل رحيم
رئيس قسم اللغة العربية

