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 الصورة



 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

كلٌة الٌرموك  
 الجامعة

 1001ـ1005 النحو لعربٌةساللغة ا ===

كلٌة الٌرموك  
 الجامعة

علوم القران  اللغة العربٌة ===
 والحدٌث

 1005ـ1000

كلٌة الٌرموك  
 الجامعة

 1001ـ1005 الكتاب القدٌم اللغة العربٌة ===

كلٌة الٌرموك  
 الجامعة

 1001ـ1005 اللغة العربٌة العامة قسم القانون ===

التربٌة للعلوم  جامعة دٌالى 
 االنسانٌة

الى الوقت  ـ1001 النحو اللغة العربٌة
 الحاضر

 1055ـ1050 الصرف    

 1050ـ1002 منهج البحث    

 1005الى 1003 اللغة العربٌة العامة التارٌخ   

 1003ـ1001 العربٌة العامةاللغة  علم النفس   

 1002ـ1001 اللغة العربٌة العامة علوم الحٌاة    

 1002ـ1002 اللغة العربٌة العامة اللغة االنكلٌزٌة    

اللغة    
العربٌة)دراسات 

 علٌا (

قضاٌا نحوٌة 
وقضاٌا صرفٌة 

 وصوتٌة 

 1007ـ1005

 -دراسات علٌا    
 الماجستٌر

 1007ـ1005 منهج البحث اللغوي

 -دراسات علٌا    
 ماجستٌرال

المعجم العربً 
 وقضاٌا لغوٌة

 1002ـ1007

 -دراسات علٌا    
 دكتوراه

 1052ـ 1050   علم الداللة

 –دراسات علٌا    
 ماجستٌر 

 1052 -1055 دراسات نحوٌة 

دراسات نحوٌة  +  ماجستٌر    
 اختٌاري

1052-1052 

علم الداللة  +  دكتوراه   
 تحقٌقات لغوٌة

 ونحوٌة

1052 1052 

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

5 
 

 اللغة العربٌة التربٌة دٌالى
 

بناء برنامج تعلٌمً 
فً صٌاغة االسئلة 

وتوجهها فً 
المهارات التدرٌسٌة 
للطلبة المطبقٌن فً 
 قسم اللغة العربٌة    

 1005ـ1004
 
 
 

الكفاٌات التدرٌسٌة   علم النفس   1
الالزمة لمدرسً 

اللغة العربٌة فً مادة 
البالغة وعالقتها 
باتجاهات طلبتهم 

 نحو المادة 

 1007ـ1005

 
2 

   
 اللغة العربٌة

 
التوجٌه النحوي 

للقراءات القرانٌة فً 
كتاب السبعة البن 

 هـ213مجاهد

 
1007 

 
 1002‘ـ



اثر مصنفات ابن  اللغة العربٌة    3
مالك فً كتاب مغنً 

 اللبٌب البن هشام

 1055ـ1050

المباحث اللغوٌة عند  ========   4
النٌسابوري 

 هـ444ت

 1055ـ1050
 
 
 

ردود الكرمانً على  اللغة العربٌة   5
النحاة فً كتابه 
غرائب التفسٌر 

 وعجائب التاوٌل 

 1051ـ 1055

اللغوٌة الجهود  ========   7
والنحوٌة عند 

الدكتور عبد العال 
 سالم مكرم

 1051ـ1055

االضطراب النحوي  ======   2
عند النحوٌٌن من 

دراسة القرن السادس 
 وصقٌة تحلٌلٌة 

 1052ـ1051

فخر الدٌن قباوة  =======   2
وجهوده اللغوٌة 

 والنحوٌة

1052 

فتح الرحمن فً  ========   50
تفسٌر القران لمجٌر 

الدٌن العلٌمً 
دراسة  هـ212ت

 لغوٌة ونحوٌة

1052 

 اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 55
 

البحث النحوي 
القرانً عند 
المصرٌٌن 

 المعاصرٌن 

1053 

51 
 
 
 
 

 اللغة العربٌة التربٌة دٌالى
 

النص النحوي 
وشرحه دراسة فً 

التحلٌل النحوي 
الموشح على كافٌة 

ابن الحاجب 
 للخبٌصً مثاال 

1053 
 
 
 
 
 
 

 اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 52
 

البحث المعجمً فً 
كتب معانً القران ) 

الفراء ،االخفش 
 ،الزجاج ( ماجستٌر

1054-1055 

 اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 53
 

البحث الداللً فً 
معجمات 

المصطلحات العامة  
من القرن الرابع 

الهجري حتى القرن 
الحادي عشر 

 الهجري : دكتوراه

1054-1055 

 اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 54
 

تقوٌم فكر الفراء 
 النحوي / ماجستٌر

1055- 1057 

 
 

55 

 اللغة العربٌة التربٌة دٌالى
 

جهود الباحثٌن 
العراقٌٌن فً دراسة 

التعلٌل النحوي 
/5220-1055 

 /دكتوراه

 
 

1055-1057 



 اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 57
 

االصول فً النحو 
البن السراج دراسة 
فً ضوء اجراءات 

 تحلٌل النص النحوي 

1057-1052 

 اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 52
 

البحث اللغوي عند 
الدكتور ممدوح 

 محمد خسارة 

1052 

 اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 52
 

النفس فً التعبٌر 
القرآنً دراسة 
 تركٌبٌة سٌاقٌة 

1052 

 اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 10
 

المشاكلة فً الحدٌث 
النبوي الشرٌف 

 دراسة داللٌة

1052 

 

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

االختالف الصوتً بٌن  العراق مجلة دٌالى 5
القراءات وأثره فً 
المعنى ـ مجلة دٌالى 

 م1003ـ  52العدد 

52 1003 

حتى بين المبرد والنحاة   العراق مجمة الفتح ـ 1
 م .  3002ـ 71ـ العدد 

 

57 1002 

صوت القاف قديما  العراق  مجمة ديالى 2
ـ 71وحديثا ـ ـ العدد 

 م .3002

52 1003 

القراءات القرآنية في  العراق  مجمة ديالى 3
البن كتاب المحتسب 

جني وأثرىا في المعنى ـ 
 م3002ـ71العدد 

52 1003 

االحتجـــــــــاج بــــــــــالقراءات  العراق مجمة ديالى 4
القرآنية في كتـاب وـواىد 

 التوضيح والتصحيح 
لموــــــكات الجــــــام      

الصــــــحيح البــــــن مالــــــ  
ىــ مجمـة ديـالى ـ 213ت

 العدد 
 م3002ـ 32    

14 1005 

ــــــة فــــــي  العراق مجمة ديالى 7 ــــــراءات القرآني الق
كتــــــــاب ىمــــــــ  اليوامــــــــ  

ىـــــــــــ 177لمســــــــــيو ي ت
ـــة  ـــة ـ مجم دراســـة نحوي

ــــ 32ديـــالى ـ  العــــدد  ـ
 م . 3002

 

12 1005 

معاني القراءات عند  العراق مجمة الفتح ـ 2
الزجاج في كتاب معاني 

15 1005 



عرابو ـ العدد   القرآن وا 
 م3002ـ 32

المغات العربية في  العراق مجمة الفتح ـ 2
القراءات القرآنية في 
معاني القرآن لمفراء  

ىـ دراسة وصفية 301ت
 31ـ مجمة الفتح ـ العدد 

 م3001ـ 

17 1007 

وواىد القراءات في ورح  العراق مجمة الفتح ـ 50
المفصل البن يعيش ـ 
دراسة صوتية ـ مجمة 

ـ 31الفتح ـ العدد 
 م .3001

12 1007 

 الظواىر المغوية العراق مجمة ديالى 55
والنحوية في قراءة عبيد 

ـ 32بن عمير ـ ـ العدد 
 م3001

 1002 

تأصيل القاعدة الصرفية  العراق مجمة ديالى 51
في ضوء القراءات 

القرآنية في كتاب التكممة 
ألبي عمي الفارسي ـ 
مجمة ديالى لمبحوث 

 21اإلنسانية ـ العدد 

22 1055 

مجلة المجمع  52
العلمً الجزء 

الثالث من المجلد 
 الثالث والستٌن 

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

في ورح سق  الزند 
 وضوئو لمتبريزي( .  

المجمع  مجلة 
  -العلمً العراقً 

المجلد الثالث 
الجزء  –والستون 

  0الثالث 

1055 

مجمة االستاذ ـ كمية  53
 التربية ـ ابن رود

أثر كتاب سيبويو في  العراق
 ألبيحجة القراءات 

 0رعة ـ ز 

532 1055 

مجمة ديالى لمبحوث  54
 االنسانية

أثر القراءات القرآنية في  العراق
تقرير القاعدة المغوية 
وتوجيييا من خال 
كتاب رصف المباني 

 ه ، 103لممالقي ت

32 1055 

مجمة آداب الفراىيدي  55
 ؟كمية االداب ـ تكريت

المغوي لمفراء في  األثر العراق
المحرر الوجيز البن 

 / ه227ع ية ت

المؤتمر العلمً 
 السادس 

 55العدد 

1051 

المؤتمر العممي 000 57
الدولي الثامن/جامعة 

 تكريت /كمية التربية    

القراءات القرانية  العراق
الضعيفة بين ابن ع ية 
 والمفسرين دراسة لغوية 

2 
 
 
 
 

1052 
 
 
 
 
 
 
 

فيمن  وأثرهالكرماني  العراق مجلة دٌالى  52
 بعده

مجلة  -قبول نشر
دٌالى للبحوث 

 االنسانبة

 

عدد خاص  52
بالمؤتمر العلمً 

التوجٌه اللغوي للهجات  العراق
العربٌة فً الحجة فً 

عدد خاص 
العلمً  بالمؤتمر

1055 



السابع /كلٌة التربٌة 
 /دٌالى 

 علل القراءات السبع
ألبً علً الفارسً 

 هـ277ت
السابع /كلٌة التربٌة 

 /دٌالى 

10 
 

مجلة دٌالى للبحوث 
 االنسانٌة  

الهمز واالمالة عند فخر  العراق
 الدٌن قباوة / 

55 1053 
 
 

المؤتمر العلمً  15
الثامن ـ كلٌة التربٌة 

 ـ دٌالى 

موقف ابً حٌان من  العراق
تلحٌن القراءات فً 
 البحر المحٌط 

المؤتمر العلمً 
الثامن  فً كلٌتنا 

 1054لعام 

1054 

المؤتمر العلمً  11
السادس ـ كلٌة 

 التربٌة االساسٌة  

مفهوم االحرف السبعة  العراق
عند مناع القطان 

 ح وصبحً الصال

المؤتمر العلمً فً 
كلٌة التربٌة 

 االساسٌة دٌالى 

 1054ـ 1053

عند لجهود اللغوٌة ا العراق مجلة دٌالى 12
الدكتور عبد العال سالم 
مكرم من خالل دراسة 
االلفاظ بٌن اصلها 
اللغوي واستعمالها 
 القرآنً

 1054 54العدد  

مجلة دٌالى للبحوث  13
 االنسانٌة

السماع عند الدكتور  العراق
 عبد العال سالم مكرم 
 مشترك

 1055ـ  1054  57العدد 
 
 
 

مجلة دٌالى للبحوث  14
 االنسانٌة

الحروف واالدوات  العراق
وداللتها عند العلٌمً 

هـ فً تفسٌره 212ت
فتح الرحمن فً تفسٌر 
 القران
  مشترك

 1055ـ1054 70العدد 
 

 

مجلة دٌالى للبحوث  15
 االنسانٌة

النص وشرحه فً  العراق
التالٌف النحوي العربً 
بحث فً الظاهرة 
 وتقوٌمها 
 مشترك

مجلة دٌالى للبحوث 
العدد  –االنسانٌة 

72 

1057 

مصطلح االضطراب  العراق مجلة دٌالى 17
دراسة تاصٌلٌة عند 
 النحوٌٌن 
 مشترك

مجلة دٌالى للبحوث 
العدد  –االنسانٌة 

 5ج73

1057   

مجلة الفتح / التربٌة  12
االساسٌة / عدد 
خاص بالمؤتمر 

 العلمً السابع 

اثر ابن االنباري  العراق
فً توجٌه المعنى 
فً البحر المحٌط 
البً حٌان "سورتا 
آل عمران والنساء 
 انموذجا"

عدد خاص 
بالمؤتمر العلمً 

السابع 
25/2/1055 

1055 

مجلة االستاذ /العدد  12
الخاص بالمؤتمر 

الدولً العلمً 
 1055الرابع 

االثر التفسٌري  العراق
البن االنباري فً 
البحر المحٌط البً 
حٌان االندلسً 
"سورة البقرة 
 انموذجا"

عدد خاص 
بالمؤتمر الدولً 

الرابع 
 1055ـ14ـ13

1055 

مجلة دٌالى للبحوث  20
 االنسانٌة 

الداللة النحوٌة  العراق
واللغوٌة فً كتاي 
مراعاة المقام فً 
التعبٌر القرانً 
للدكتور فاضل 
 صالح السامرائً 

مقبول للنشر فً 
 20العدد 

1057 

مجلة دٌالى للبحوث  25
 االنسانٌة 

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

 ور ـ المنهج التط

مقبول لنشر فً 
  20العدد 

1057 

عدد خاص  21
بالمؤتمر العلمً 

جهود اللغوٌٌن  العراق
التفسٌرٌة فً البحر 

مقبول للنشر فً 
عدد خاص 

1057 



المحٌط من سورة  االول فً كالر 
المائدة حتى سورة 
التوبة أبو بكر 
 االنباري انموذجا 

بالمؤتمر العلمً 
االول  / المعهد 

التقنً االهلً فً 
 كالر 

مجلة دٌالى للبحوث  22
 االنسانٌة

اتجاه القراءات فً  العراق
النحو القرآنً / 
 مشترك 

مجلة دٌالى للبحوث 
العدد  –االنسانٌة 

77 

 م 1052   

مجلة دٌالى للبحوث  23
 االنسانٌة

الداللة النحوٌة  العراق
واللغوٌة فً كتاب 
مراعاة المقام فً 
التعبٌر القرآنً 
للدكتور فاضل 
 صالح السامرائً 

مجلة دٌالى للبحوث 
العدد  –االنسانٌة 

75 

 م 1052   

مجلة دٌالى للبحوث  24
 االنسانٌة

اشكالٌة المصطلح  العراق
النحوي عند الفراء 

 مشترك  –

مقبول للنشر فً 
مجلة  -21العدد 

دٌالى للبحوث 
 االنسانٌة 

1052 

عدد خاص  25
 بالمؤتمر 

القراءات القرآنٌة  العراق
وتوجٌهها فً تفسٌر 
مواهب الرحمن فً 
تفسٌر القرآن للشٌخ 
عبد الكرٌم المدرس 
 رحمه هللا 

منشور فً عدد 
خاص بالمؤتمر 

العلمً الثانً فً 
 كالر 

 م1052

المصباح مجلة  27
علمٌة فصلٌة 

 محكمة 

الداللة التفسٌرٌة  العراق
لسورة هود عند ابن 
االنباري من خالل 
تفسٌر أبً حٌان 
 االندلسً 

العددالرابع 
 والثالثون

 م1052
 
 
 

مجلة دٌالى للبحوث  22
 االنسانٌة 

قراءات متأنٌة فً  العراق 
عتبات النص 
النحوي كتاب 

االصول فً النحو 
 البن السراج

 255ت

مقبول للنشر فً 
 23العدد 

1052 

مجلة دٌالى للبحوث  22
 االنسانٌة 

المرجعٌات اللغوٌة  العراق 
للمصطلحات 

النحوٌة كتاب ) 
االصول فً النحو 

( البن السراج مثاال 
 هـ255ت

مقبول للنشر فً 
 22العدد 

 م 1052

مجلة دٌالى للبحوث   30
 االنسانٌة

حذف الحرف فً  العراق
الكرٌم عند القرآن 

المصرٌٌن 
 المحدثٌن /مشترك

منشور فً العدد 
72 

 م1052

المؤتمر العلمً  35
 الدولً العاشر 

االستاذ الدكتور  العراق 
غانم قدوري الحمد 
فً كتابه المقدمة 
 الجزرٌة 

قبول نشر فً عدد 
 خاص بالمؤتمر 

 م 1052

مجلة دٌالى للبحوث  31
 االنسانٌة 

مناهج التألٌف فً  العراق 
الدراسات التً 
وسمت بالتعلٌل 
النحوي عند 
الباحثٌن العراقٌٌن 

5220-1055 
 مشترك

مقبول للنشر فً 
 25العدد 

 م1052

مجلة دٌالى للبحوث  32
 االنسانٌة 

نشأة التعلٌل فً  العراق 
النحو العربً 
وموقف الباحث 
العراقً الذي 
اختص بدراسة 

مقبول للنشر فً 
 27العدد 

1052 



 التعلٌل لنحوي منه  

 التالٌف والترجمة 

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

موقف الدكتور رويد  5
العبيدي من المحدثين 
في ضوء كتابو مباحث 
في عمم المغة والمسانيات 

0  

المطبعة 
ركزٌة مال

 ـ  جامعة دٌالى
دار الٌنابٌع ـ 

 دمشق
 

 منهجًغٌر  1 1051ـ 1055
 

قراءة ابي السمال  1
العدوي دراسة لغوية 

 ونحوية 

 –أمل الجدٌدة 
 دمشق سورٌة 

/  األولىالطبعة 
 م 1057

 غٌر منهجً  واحدة 

 ألبيالتفسيري  األثر 2
 231بكر االنباري ت

في البحر المحي  البي 
  األندلسيحيان 

أمل الجدٌدة ـ 
 سورٌة ـ دمشق 

 األولىالطبعة 
 م 1052/

 غٌر منهجً  واحدة 

 

 


