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 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

كلية اليرموك  
 الجامعة

 2002ـ2001 النحو لعربيةساللغة ا ===

كلية اليرموك  
 الجامعة

علوم القران  اللغة العربية ===
 والحديث

 2001ـ2000

كلية اليرموك  
 الجامعة

 2002ـ2001 الكتاب القديم اللغة العربية ===

كلية اليرموك  
 الجامعة

 2002ـ2001 اللغة العربية العامة قسم القانون ===

التربية للعلوم  جامعة ديالى 
 االنسانية

الى الوقت  ـ2002 النحو اللغة العربية
 الحاضر

 2011ـ2010 الصرف    

 2010ـ2009 منهج البحث    

 2006الى 2004 اللغة العربية العامة التاريخ   

 2004ـ2002 العربية العامةاللغة  علم النفس   

 2003ـ2002 اللغة العربية العامة علوم الحياة    

 2009ـ2008 اللغة العربية العامة اللغة االنكليزية    

اللغة    
العربية)دراسات 

 عليا (

قضايا نحوية 
وقضايا صرفية 

 وصوتية 

 2007ـ2006

 -دراسات عليا    
 الماجستير

 2007ـ2006 منهج البحث اللغوي

 -دراسات عليا    
 ماجستيرال

المعجم العربي 
 وقضايا لغوية

 2009ـ2007

 -دراسات عليا    
 دكتوراه

 2018ـ 2010   علم الداللة

 –دراسات عليا    
 ماجستير 

 2018 -2016 دراسات نحوية 

 2018-2017 دراسات نحوية   ماجستير    

علم الداللة  +  دكتوراه   
تحقيقات لغوية 

 ونحوية

  2017 2018  

دراسات نحوية  +  ماجستير   
 اختياري

 2019ـ2018

 2019ـ2018 علم الداللة دكتوراه   

 

 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسية

1 
 

 اللغة العربية التربية ديالى
 

بناء برنامج تعليمي 
في صياغة االسئلة 

وتوجهها في 
المهارات التدريسية 
للطلبة المطبقين في 
 قسم اللغة العربية    

 2006ـ2005
 
 
 

الكفايات التدريسية   علم النفس   2
الالزمة لمدرسي 

اللغة العربية في مادة 
البالغة وعالقتها 
باتجاهات طلبتهم 

 نحو المادة 

 2007ـ2006

 
3 

   
 اللغة العربية

 
التوجيه النحوي 

للقراءات القرانية في 

 
2007 

 



كتاب السبعة البن 
 هـ324مجاهد

 2008‘ـ

اثر مصنفات ابن  اللغة العربية    4
مالك في كتاب مغني 

 اللبيب البن هشام

 2011ـ2010

المباحث اللغوية عند  ========   5
النيسابوري 

 هـ555ت

 2011ـ2010
 
 
 

ردود الكرماني على  اللغة العربية   6
النحاة في كتابه 
غرائب التفسير 

 وعجائب التاويل 

 2012ـ 2011

الجهود اللغوية  ========   7
والنحوية عند 

الدكتور عبد العال 
 سالم مكرم

 2012ـ2011

االضطراب النحوي  ======   8
عند النحويين من 

دراسة القرن السادس 
 وصقية تحليلية 

 2013ـ2012

فخر الدين قباوة  =======   9
وجهوده اللغوية 

 والنحوية

2013 

فتح الرحمن في  ========   10
تفسير القران لمجير 

الدين العليمي 
دراسة  هـ928ت

 لغوية ونحوية

2013 

 اللغة العربية التربية ديالى 11
 

البحث النحوي 
القراني عند 
المصريين 

 المعاصرين 

2014 

12 
 
 
 
 

 العربيةاللغة  التربية ديالى
 

النص النحوي 
وشرحه دراسة في 

التحليل النحوي 
الموشح على كافية 

ابن الحاجب 
 للخبيصي مثاال 

2014 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العربية التربية ديالى 13
 

البحث المعجمي في 
كتب معاني القران ) 

الفراء ،االخفش 
 ،الزجاج ( ماجستير

2015-2016 

 اللغة العربية التربية ديالى 14
 

الداللي في البحث 
معجمات 

المصطلحات العامة  
من القرن الرابع 

الهجري حتى القرن 
الحادي عشر 

 الهجري : دكتوراه

2015-2016 

 اللغة العربية التربية ديالى 15
 

تقويم فكر الفراء 
 النحوي / ماجستير

2016- 2017 

 
 

16 

 اللغة العربية التربية ديالى
 

جهود الباحثين 
العراقيين في دراسة 

التعليل النحوي 
/1980-2016 

 /دكتوراه

 
 

2016-2017 



 اللغة العربية التربية ديالى 17
 

االصول في النحو 
البن السراج دراسة 
في ضوء اجراءات 

 تحليل النص النحوي 

2017-2018 

 اللغة العربية التربية ديالى 18
 

البحث اللغوي عند 
الدكتور ممدوح 

 محمد خسارة 

2018 

 اللغة العربية التربية ديالى 19
 

النفس في التعبير 
القرآني دراسة 
 تركيبية سياقية 

2018 

 اللغة العربية التربية ديالى 20
 

المشاكلة في الحديث 
النبوي الشريف 

 دراسة داللية

2019 

 

 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 السنة الذي نشر فيهالعدد  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

االختالف الصوتي بين  العراق مجلة ديالى 1
القراءات وأثره في 
المعنى ـ مجلة ديالى 

 م2004ـ  19العدد 

19 2004 

حتى بين المبرد والنحـا    العراق مجلة الفتح ـ 2
 م .  2003ـ 17ـ العدد 

 

17 2003 

صوت القاف قديما  العراق  مجلة ديالى 3
ـ 18وحديثا ـ ـ العدد 

 م .2004

18 2004 

القراءات القرآنية في  العراق  مجلة ديالى 4
كتاب المحتسب البن 

جني وأثرها في المعنى ـ 
 م2004ـ18العدد 

18 2004 

االحتجــــــــــــا  بــــــــــــالقراءات  العراق مجلة ديالى 5
القرآنية في كتـاب وـواهد 

 التوضيح والتصحيح 
لموــــــــكعت الجــــــــام      

الصــــــــحيح البــــــــن مالــــــــ  
هــ مجلـة ديـالى ـ 672ت

 العدد 
 م2006ـ 25    

25 2006 

القـــــــراءات القرآنيـــــــة فــــــــي  العراق مجلة ديالى 7
ـــــــــاب همـــــــــ  ال وامـــــــــ   كت

هــــــــــــــ 911للســــــــــــيو ي ت
دراســـة نحويـــة ـ مجلـــة 

ــــ 23ديــــالى ـ  العــــدد  ـ
 م . 2006

 

23 2006 

معاني القراءات عند  العراق مجلة الفتح ـ 8
الزجا  في كتاب معاني 

26 2006 



عرابه ـ العدد   القرآن وا 
 م2006ـ 26

اللغات العربية في  العراق مجلة الفتح ـ 9
القراءات القرآنية في 
معاني القرآن للفراء  

هـ دراسة وصفية 207ت
 27ـ مجلة الفتح ـ العدد 

 م2007ـ 

27 2007 

قراءات في ورح وواهد ال العراق مجلة الفتح ـ 10
المفصل البن يعيش ـ 
دراسة صوتية ـ مجلة 

ـ 28الفتح ـ العدد 
 م .2007

28 2007 

الظواهر اللغوية  العراق مجلة ديالى 11
والنحوية في قراء  عبيد 

ـ 26بن عمير ـ ـ العدد 
 م2008

 2008 

تأصيل القاعد  الصرفية  العراق مجلة ديالى 12
في ضوء القراءات 

كتاب التكملة القرآنية في 
ألبي علي الفارسي ـ 
مجلة ديالى للبحوث 

 38اإلنسانية ـ العدد 

38 2011 

مجلة المجمع  13
العلمي الجزء 

الثالث من المجلد 
 الثالث والستين 

دراسة في الععقات  العراق
الداللية بين األلفاظ في 
الحقل الداللي الواحد في 
ضوء كتاب )اإليضاح 

في ورح سق  الزند 
 لتبريزي( .  وضوئه ل

المجمع  مجلة 
  -العلمي العراقي 

المجلد الثالث 
الجزء  –والستون 

  0الثالث 

2016 

مجلة االستاذ ـ كلية  14
 التربية ـ ابن رود

أثر كتاب سيبويه في  العراق
 ألبيحجة القراءات 

 0رعة ـ ز 

149 2011 

مجلة ديالى للبحوث  15
 االنسانية

أثر القراءات القرآنية في  العراق
تقرير القاعد  اللغوية 
وتوجي  ا من خعل 
كتاب رصف المباني 

 ه ، 702للمالقي ت

49 2011 

مجلة آداب الفراهيدي  16
 ؟كلية االداب ـ تكريت

اللغوي للفراء في  األثر العراق
المحرر الوجيز البن 

 / ه541ع ية ت

المؤتمر العلمي 
 السادس 

 11العدد 

2012 

المؤتمر العلمي 000 17
الدولي الثامن/جامعة 

 تكريت /كلية التربية    

القراءات القرانية  العراق
الضعيفة بين ابن ع ية 
 والمفسرين دراسة لغوية 

8 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 

فيمن  وأثرهالكرماني  العراق مجلة ديالى  18
 بعده

مجلة  -قبول نشر
ديالى للبحوث 

 االنسانبة

 

عدد خاص  19
بالمؤتمر العلمي 

التوجيه اللغوي للهجات  العراق
العربية في الحجة في 

عدد خاص 
العلمي  بالمؤتمر

2011 



السابع /كلية التربية 
 /ديالى 

 علل القراءات السبع
ألبي علي الفارسي 

 هـ377ت

السابع /كلية التربية 
 /ديالى 

20 
 

مجلة ديالى للبحوث 
 االنسانية  

الهمز واالمالة عند فخر  العراق
 الدين قباوة / 

61 2014 
 
 

المؤتمر العلمي  21
الثامن ـ كلية التربية 

 ـ ديالى 

موقف ابي حيان من  العراق
تلحين القراءات في 
 البحر المحيط 

المؤتمر العلمي 
الثامن  في كليتنا 

 2015لعام 

2015 

المؤتمر العلمي  22
السادس ـ كلية 

 التربية االساسية  

مفهوم االحرف السبعة  العراق
عند مناع القطان 
 وصبحي الصالح 

المؤتمر العلمي في 
كلية التربية 

 االساسية ديالى 

 2015ـ 2014

عند لجهود اللغوية ا العراق مجلة ديالى 23
الدكتور عبد العال سالم 
مكرم من خالل دراسة 
االلفاظ بين اصلها 
اللغوي واستعمالها 
 القرآني

 2015 65العدد  

مجلة ديالى للبحوث  24
 االنسانية

السماع عند الدكتور  العراق
 عبد العال سالم مكرم 
 مشترك

 2016ـ  2015  67العدد 
 
 
 

مجلة ديالى للبحوث  25
 االنسانية

الحروف واالدوات  العراق
وداللتها عند العليمي 

هـ في تفسيره 928ت
فتح الرحمن في تفسير 
 القران
  مشترك

 2016ـ2015 70العدد 
 

 

مجلة ديالى للبحوث  26
 االنسانية

النص وشرحه في  العراق
التاليف النحوي العربي 
بحث في الظاهرة 
 وتقويمها 
 مشترك

مجلة ديالى للبحوث 
العدد  –االنسانية 

73 

2017 

مصطلح االضطراب  العراق مجلة ديالى 27
دراسة تاصيلية عند 
 النحويين 
 مشترك

مجلة ديالى للبحوث 
العدد  –االنسانية 

 1ج74

2017   

مجلة الفتح / التربية  28
االساسية / عدد 
خاص بالمؤتمر 

 العلمي السابع 

اثر ابن االنباري  العراق
في توجيه المعنى 
في البحر المحيط 
البي حيان "سورتا 
آل عمران والنساء 
 انموذجا"

عدد خاص 
بالمؤتمر العلمي 

السابع 
31/3/2016 

2016 

مجلة االستاذ /العدد  29
الخاص بالمؤتمر 

العلمي الدولي 
 2016الرابع 

االثر التفسيري  العراق
البن االنباري في 
البحر المحيط البي 
حيان االندلسي 
"سورة البقرة 
 انموذجا"

عدد خاص 
بالمؤتمر الدولي 

الرابع 
 2016ـ25ـ24

2016 

مجلة ديالى للبحوث  30
 االنسانية 

الداللة النحوية  العراق
واللغوية في كتاي 
مراعاة المقام في 
التعبير القراني 
للدكتور فاضل 
 صالح السامرائي 

مقبول للنشر في 
 80العدد 

2017 

مجلة ديالى للبحوث  31
 االنسانية 

معجمات  العراق
المصطلحات العامة 
) من القرن الرابع 
الهجري حتى القرن 
الحادي عشر 
الهجري ( النشأة ـ 

 ور ـ المنهج التط

مقبول لنشر في 
  80العدد 

2017 

عدد خاص  32
بالمؤتمر العلمي 

جهود اللغويين  العراق
التفسيرية في البحر 

مقبول للنشر في 
عدد خاص 

2017 



المحيط من سورة  االول في كالر 
المائدة حتى سورة 
التوبة أبو بكر 
 االنباري انموذجا 

بالمؤتمر العلمي 
االول  / المعهد 

التقني االهلي في 
 كالر 

مجلة ديالى للبحوث  33
 االنسانية

اتجاه القراءات في  العراق
النحو القرآني / 
 مشترك 

مجلة ديالى للبحوث 
العدد  –االنسانية 

77 

 م 2018   

مجلة ديالى للبحوث  34
 االنسانية

الداللة النحوية  العراق
واللغوية في كتاب 
مراعاة المقام في 
التعبير القرآني 
للدكتور فاضل 
 صالح السامرائي 

مجلة ديالى للبحوث 
العدد  –االنسانية 

76 

 م 2018   

مجلة ديالى للبحوث  35
 االنسانية

اشكالية المصطلح  العراق
النحوي عند الفراء 

 مشترك  –

مقبول للنشر في 
مجلة  -82العدد 

ديالى للبحوث 
 االنسانية 

2018 

عدد خاص  36
 بالمؤتمر 

القراءات القرآنية  العراق
وتوجيهها في تفسير 
مواهب الرحمن في 
تفسير القرآن للشيخ 
عبد الكريم المدرس 
 رحمه هللا 

منشور في عدد 
خاص بالمؤتمر 

العلمي الثاني في 
 كالر 

 م2018

المصباح مجلة  37
علمية فصلية 

 محكمة 

الداللة التفسيرية  العراق
لسورة هود عند ابن 
االنباري من خالل 
تفسير أبي حيان 
 االندلسي 

العددالرابع 
 والثالثون

 م2018
 
 
 

مجلة ديالى للبحوث  38
 االنسانية 

قراءات متأنية في  العراق 
عتبات النص 
النحوي كتاب 

االصول في النحو 
 البن السراج

 316ت

مقبول للنشر في 
 84العدد 

2018 

مجلة ديالى للبحوث  39
 االنسانية 

المرجعيات اللغوية  العراق 
للمصطلحات 

النحوية كتاب ) 
االصول في النحو 

( البن السراج مثاال 
 هـ316ت

مقبول للنشر في 
 83العدد 

 م 2018

مجلة ديالى للبحوث   40
 االنسانية

حذف الحرف في  العراق
الكريم عند القرآن 

المصريين 
 المحدثين /مشترك

منشور في العدد 
79 

 م2019

المؤتمر العلمي  41
 الدولي العاشر 

االستاذ الدكتور  العراق 
غانم قدوري الحمد 
في كتابه المقدمة 
 الجزرية 

قبول نشر في عدد 
 خاص بالمؤتمر 

 م 2019

مجلة ديالى للبحوث  42
 االنسانية 

مناهج التأليف في  العراق 
الدراسات التي 
وسمت بالتعليل 
النحوي عند 
الباحثين العراقيين 

1980-2016 
 مشترك

مقبول للنشر في 
 86العدد 

 م2018

مجلة ديالى للبحوث  43
 االنسانية 

نشأة التعليل في  العراق 
النحو العربي 
وموقف الباحث 
العراقي الذي 
اختص بدراسة 

مقبول للنشر في 
 87العدد 

2018 



 التعليل لنحوي منه  

 التاليف والترجمة 

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجية

موقف الدكتور رويد  1
العبيدي من المحدثين 
في ضوء كتابه مباحث 
في علم اللغة واللسانيات 

0  

المطبعة 
ركزية مال

 ـ  جامعة ديالى
دار الينابيع ـ 

 دمشق
 

 منهجيغير  2 2012ـ 2011
 

قراء  ابي السمال  2
العدوي دراسة لغوية 

 ونحوية 

 –أمل الجديدة 
 دمشق سورية 

/  األولىالطبعة 
 م 2017

 غير منهجي  واحدة 

 ألبيالتفسيري  األثر 3
 328بكر االنباري ت

في البحر المحي  البي 
  األندلسيحيان 

أمل الجديدة ـ 
 سورية ـ دمشق 

 األولىالطبعة 
 م 2018/

 غير منهجي  واحدة 

 

 


