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لداللة المفردات في الدراسات رسالة الماجستير/ التفسير النفسي  عنوان رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه

 العربية الحديثة.

 اطروحة الدكتوراه/ الوظيفة اللغوية في الدراسات العربية الحديثة

علم الحركات )علم الكنيات(، مجلة كلية التربية االساسية،  - عنوان البحوث العلمية المنشورة

 .2182، سنة 81، المجلد37العدد

، الجزء 818االداب العدد الكالم المحظور )االمساس( مجلة  -

 .2182االول ، 

، ايلول 811جرس االلفاظ في المعوذتين، مجلة اآلداب، العدد  -

2187. 

قراءة في ثنائيات سوسير، وقائع المؤتمر الدولي التاسع عشر  -

نيسان  1-2الجامعة المستنصرية،  -المنعقد في كلية اآلداب

2187. 

قراءة في مقدمة ابن  -البيئة واثرها في تحصيل الملكات اللسانية -

هـ(، عدد خاص في مجلة اآلداب، حزيران، 111خلدون )ت

2182. 

المدونة المحوسبة وصناعة المعجم التاريخي، مجلة اآلداب،  -

 .2182اذار  7في  881العدد

اثر الداللة في التوجيه النحوي، بحث مشترك مع الباحث عبد  -

ران في حزي 882ول، مجلة اآلداب، ملحق العدد يالزهرة در

2182. 

 / عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة

 كتاب منذ اول التعيين، منها: 11ما يقارب  كتب الشكر والتقدير

 من السيد الوزير. 1 -

من رئيس الجامعة. وما يعادله والباقي من العميد ورئيس  81 -

 القسم وما يعادلهما.

 شهادات تقديرية. 1ما يقارب  -

 دروع 1 -

 / التي تقلدها اإلداريةالمناصب 

ذكر العضوية في هيئات تحرير المجالت 

 العلمية والفرق االستشارية

 خبيرة لغوية لمجلة اآلداب لمدد مختلفة. -

 خبرة لغوية لمجلة الطيبات. -

العدد اإلجمالي لإلشراف على طلبة الدراسات 

 العليا

 طالب اولية 2 -

 ماجستير 1 -

 دكتوراه 2 -

 مناقشة بين الماجستير والدكتوراه. 21ما يقارب  المناقشاتالعدد اإلجمالي للمشاركة في 
 

 



Scientific biography of professors of the College  of Arts 

Name  and academic Title Assistant Prof. Dr. Luma Faeq Gameel AL-Any 

Specialization (Major & Minor) Arabic language/Linguistics 

Email Luma.faeq69@gmail.com 

Titles of MA thesis & Ph.D 

dissertation 

- Thesis-Psychological interpretation of vocabulary 

connotation in  modern Arabic studies  

- PhD thesis -Grammatical function in modern Arabic 

studies 

Titles of Published Research 

 

- Science of the movements (nicknames) basic 

education faculty magazine, No. 73, volume 18, 

2012 

- Outlawed speech (Alamsas) Arts Magazine, issue 

101, part 1, 2012 

- Bell of wordy in Al mi'wadhatayn, arts magazine 

issue 104, September 2013 

- Reading in Saussure's binaries, 19th International 

Conference held at Mustansiriyah University 

,college of Arts , 2-4 April 2013 

- Environment and its impact on the Linguistic 

abilities ,reading in the introduction to Ibn Khaldun 

(deceased 808 Hijri) special issue in arts magazine, 

June, 2016 

- Computerized code and lexicographical history, arts 

magazine, No. 115 on 3 March 2016 

- Impact of the semantics in the grammar guidance, 

joint research with researcher Abdul Zahra Drawel, 

Arts magazine, annex of No. 116 in June 2016 

Titles of Published Books (Authored 

& Translated Books) 

/ 

letters of Appreciation & Recognition Nearly of fifty books of thanks since the first 

appointment as follow;  

- Four books of thanks from Minister- 

- Ten books of thanks from the Rector and equivalent 

and the rest from the Dean and Department head and 

equivalent. 

- Approximately five certificates of  appreciation 

- Four shields 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

- Linguistic expert for Arts magazine for different 

period.  

- Linguistic expert for Al Taybat  magazine 

Total Number of Supervised  Graduate 

Students 

- Six students of primary studies. 

- Four students of Master studies  

- Two students for PhD Study 

Total Number of Graduate  Examining 

Committees 

About 20 discussion between masters and PhD 

 


