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املاجستري: اجتاهات الشعرية رسالة  عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

 احلديثة االصول واملقوالت

اطروحة الدكتوراه: تأويلية الشعر العربي 

 حنو نظرية تأويلية يف الشعرية

 -اهلؤالء رواية يف السردي الربنامج -1 عنوان البحوث العلمية املنشورة

 سيميائية دراسة

 طردية يف واألكثرّية األقلّية الداللة -2

 سيميائية دراسة-املتنيب

إعادة  –سيميولوجيا سوسور  -3

 اكتشاف



 –سيماطولوجيا مسارت اجملهولة  -4

 حماولة اكتشاف

لويس  –مداخل لنظرية اللغة -1 عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 هيلمسليف )ترمجة(

اجتاهات الشعرية احلديثة االصول -2

 واملقوالت

هريمنيوطيقا الشعر العربي حنو نظرية -3

 هريمنيوطيقية يف الشعرية

 كتب الشكر والتقدير
14  

رئيس قسم اللغة العربية، معاون العميد  اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

لشؤون الطلبة، معاون العميد للشؤون 

العلمية والدراسات العليا، رئيس حترير 

 جملة كلية اآلداب

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية 

 االستشاريةوالفرق 

عضو جلنة النشر يف دار الشؤون الثقافية 

 / وزارة الثقافة



 11 العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 32 العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات
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Eskandar 
Name and academic Title 

Arabic language/ Modern Criticism  Specialization (Major & Minor) 

yousif@coart.uobaghdad.edu.iq Email 

Thesis: The trend of modern poetics 

Dissertation: The hermeneutics of 

Arabic poetry 

Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation 

1- The Narrative Program in Majeed 

Toobea’Novel: Al-Hauolaa- Semiotic 

study 

2- Minor and major significance in 

odd of Al-Motanabbi - Semiotic 

study 

3-Saussure’s semiology- rediscovery 

4-The Unknown Sematology of B. H. 

Smart- trying to discovery 

 

Titles of Published Research  
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1- Louis Hjelmslev: Prolegomena to 

a theory of language (translation) 

2- Hermeneutics of Arabic poetry 

3- Trends of modern poetics 

Titles of Published Books(Authored 

&Translated Books) 

14 Letters of Appreciation & Recognition. 

The head of Arabic department, 

auxiliary Dean, Editor-in-chief   

Professional Experience 

member of the publishing commission in the 
House of Cultural Affairs / Ministry of 
Culture 

 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

11 
Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

32 
Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


