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IIIocutionary Forces of Speech Act in 
the Novel "Homeland of Glass"  

بحث : القوى اإلنجازية للحدث اللُّغوي في رواية)وطن 
 من زجاج(.

اللي في قصص حنون مجيد القصيرة  بحث: التَّكثيف الدَّ
ا.  جدًّ

بحث: قصة من جنَّات جرمانة إلى جنات البط.. دراسة 
.  في االنسجام النَّصي ِّ

بحث: البنى اإلخبارية في مرثيَّات بغداد لشمس الدين 
 الكوفي.

بحث: أثر الخطاب اإلعالمي في تخصيص داللتي العنف 
 واإلرهاب.

بحث: رواية العنف وأثرها في استيالد دالالت االستفهام.. 
 سيدات زحل أنموذًجا.

بحث منشور: األشكال البديلة في رواية موسيقى 



 صوفية.
اللي لصيغة المبالغة في غرض  بحث منشور : األثر الدَّ

 الرثاء.. شعر الخنساء أنموذًجا.
بحث منشور : قراءة في كتب مناهج البحث اللغوي 

 الحديث.
بحث مقبول للنشر: فلسفة الرفض وأبعادها الداللية في 

 شعر فوزي كريم.
اللة الزمنية لحرفي االستقبال )السين  بحث منشور: الدَّ

 وسوف( في السياق القصصي.. حنون مجيد أنموذًجا.
بحث منشور : داللة ألفاظ الموروث الديني في السياق 

 القصصي.. أحمد خلف أنموذًجا.
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