
 الخطة البحثية لقسم اللغة العربية

نسبة  عنوان البحث اسم التدريسي ت
 االنجاز

نسبة  عنوان البحث
 االنجاز

نسبة  عنوان البحث
 االنجاز

صالح أ.د. سهيلة طه محمد   -1
 البياتي

 الوجوب النحوي في االسماء
 

100%     

أ.د. خولة محمود فيصل زعتر   -2
 التكريتي

الماكلي اآلراء الصرفية البن عليش 
 في كتابة خل المعقود

الرد على االخفش في االحكام  100%
 النحوية 

علل تسمية االلفاظ عند الجواليقي  100%
 في شرح ادب الكاتب

100% 

أ.د. نافع علوان بهلول صالح   -3
 الجبوري

      

أ.د. فاتن عبد الجبار جواد حمزة   -4
 الحياني

      

أ.د. قاسم خليل إبراهيم لفتة   -5
 األوسي

 اساليب الذم في القران الكريم 
 

المنهج السياقي للدكتور فاضل  100%
السامرائي في دراسة التعبير 

 القراني

الرد على االخفش في االحكام  100%
 النحوية 

100% 

أ.د. محمد ياس خضر طعمة   -6
 الدوري

المنهج السياقي للدكتور فاضل 
السامرائي في دراسة التعبير 

 القراني
 

الزيادة في علم البالغة عند الراغب  100%
 االصفهاني 

100%   

أ.د. أسماء صابر جاسم محمد   -7
 الحديثي

تداعيات الذات في تشكيل المكانية 
 الشريف الرضي

تراسل الحواس في االغراض  100%
 الشعرية عند الشريف الرضي

تداعي الذات االمكانية في ديوان ابي  100%
 فراس الحمداني

100% 

 حسين نوري محمود محمدأ.د.   -8
 الشيخاني 

االستشهاد بكالم االعراب في عريب 
 القران الكريم 

استدراكات الرازي الداللية في  % 100
مختار الصحاح على الجوهري في 

 الصحاح

علل تسمية االلفاظ عند الجواليقي  100%
 في شرح ادب الكاتب

100% 

طاهر صالح عالوي خضر  ..دأ  -9
 الجبوري

      



د. جمعة حسين يوسف م..أ  -10
 حسين الجبوري

الحوار وتنوع الخطاب في الشعر 
 االندلسي عصر الخالفة نموذجا

 

الشعر الموريسكي امتداد التراث  100%
العربي واالسالمي بعد السقوط 

 غرناطة دراسة في اللغة والصورة

شعرية الحواس وجماليات الصورة  100%
الشعرية دراسة في شعر ابن الزقاق 

 البلنفسي

100% 

.د غنام محمد خضر عبد أ  -11
 الجبوري

 
 

     

د. عبد الرزاق فياض علي  م.أ.  -12
 الجبوري  سالم

الجمع الذي على وزن المصدر في 
 القران الكريم دراسة داللية

العلل النحوية للحروف في ارتشاف  %100 العلة النحوية عند الكوفيين 100%
 الضرب 

100% 

أ.د. مريم محمد جاسم حميد   -13
 المجمعي

سمياء حركة الوجة الجسدية دراسة 
 في شعر العربي

 

القافية من خالل الخطاب النقدي  100%
القديم موسيقى القافية ومستويات 

 الحكم

القافية من خالل الخطاب النقدي  100%
 القديم االمكانات والشروط

100% 

أ.م.د. حبيب أحمد علي محمود   -14
 العزاوي

النحوي داللة المقام لمصطلح الحال 
عند الطاهر بن عاشور في تفسير 

 التحرير والتنوير

100%     

أ.د. صباح علي سليمان محمد   -15
 الجبوري

جوانب اجتماعية في كتابي العين 
والجمل للخليل بن احمد الفراهيدي 

 هـ (175)ت 

100%     

أ.م.د عادل صالح عالوي خضر   -16
 الجبوري

      

 أ.م.د. نجالء عبد الحسين عليوي  -17
 الغزالي  لعيبي

روايات اشعار الهذليين 
 والمواقف االدبي والنقدي منها 

100%     

أ.م.د حسن إسماعيل خلف حاج   -18
 الجبوري

ناعية في وطاقته االقالسلم الحجامي 
 النثر الجاهلي 

أسلوب االيقاع في شعر قيس بن  100%
 الخطيم

التحريض في الشعر العربي قبل  100%
 االسالم دراسة تحليلية 

100% 

أ.م.د. أحمد خضير محمد خالد   -19
 الجبوري

      

أ.م.د. عبد الوهاب حسين خلف   -20
 الجبوري  عبد

 الروابط الحجامية في شعر المتنبي
 
 

الكنايات الجنسية الشرعية في تاج  100%
 العروس للزبيدي

100%   



 

عليوي أ.م.د. موفق حسين   -21
 الجبوري  مطلك

اساس اللغة العربية البي شجاع 
 محمد بن علي بن شعيب بن الذهان

 
 

نظرية الفونيم وتفرعاته ) االلفونات  100%
 ( وتطبيقها في العربية 

100%   

أ.م.د نرجس خلف أسعد داود   -22
 الشمري

بناء الشخصية في روايات عواد 
علي اساليب تقديم الشخصية 

 النموذجا  

التناص في رواية صديقتي اليهودية  100%
 لصبحي فخماوي

100%   

أ.م.د. إبراهيم مصطفى حمد   -23
 خميس البياتي

مغامره التجديد ومظاهر التقليد في 
 شعر ابي نواس 

 %100 خطوات القمر الهارب %100 غسق الدرويش )شعر ( 100%

أ.م.د. مظهور محمود عباس   -24
 الحشماوي  حسين

ابنية جموع التكسير في عمدة 
الحفاظ في تفسير اشرف االلفاظ 

 هـ 756للسمين الحلبي )ت 

100%     

أ.م.د. حسن علي طه محيميد   -25
 الجبوري

التعليقة السنية في حل الفاظ 
االجرامية الحمد بن علي بن منصور 

هـ ( 837شهاب الدين البجاني )ت 
 دراسة تحقيقة

اعراب  اثر المعنى في توجية 100%
المنصوبات عند ابن الشجري في 

 كتابة االماني 

100%   

أ.م.د. مولود مرعي حسن صالح   -26
 الويس

مضامين الحوار في رواية يوم 
 غايب الشمس لغانم خليل

100%     

أ.م.د. فيحاء قحطان ممدوح   -27
 مهدي النعيمي

      

م.د. ناظم ذياب أحمد داود أ.  -28
 مفرجي ال

 
 

     

الكريم عبد أحمد قاسم أ.م.د. عبد   -29
 البياتي

بيان االجود فيها تعددت وجوهه من 
 االستعمال اللغوي

100%     

أ.م.د. حسين خلف صالح حلو   -30
 الجبوري

      



أ.م.د. عمار طه أحمد غنام   -31
 الجبوري

 
 

     

.د. سعد عبد اللطيف جدوع أ.م  -32
 الجبوري  ناصر

داللة الرمز في محاولة في ابتكار 
 ابراهيم مصطفى غيمة للشاعر

التشكيل االيقاعي في شعر عمر  100%
 عناز

التراث واثرة في اساء القيم في  100%
 المجتمع 

100% 

م.د. أمل صالح مهدي عبد أ.  -33
 الجشعمي  اللطيف

منهج تدريسي النحو العربي في 
اقسام اللغة العربية في جامعات 

 العراقية

العلة النحوية في مختصر معنى  100%
 اللبيب

حذف احد ركني االسناد في الشعر  100%
 هدية بن الخشوم

100% 
 
 
 

أ.م.د.منير محمد دحام علي   -34
 الحمداني 

 
 
 
 

     

م.د. خلف محمود حسين حمام أ.  -35
 الجبوري

تجليات الطبيعية في الشعر االندلسي 
 ابو جعفر بن االبار انموذجا  

بنية السرد في االدب الرحالت  100%
ونخبة االندلسية تحفة االلباب 

االعجاب البي حامد الغرناطي ت 
 هـ دراسة تحليلية565

100%   

 كاطع م.د. ايمن عبد هللا أحمدأ.  -36
 الجبوري

دراسة بعض اراء محمد افندي 
حجازي الصوتية في باب مخارج 
الحروف في كتابة )الهدية النبوية 

 في شرح الجزرية(

القلقة كيفيتها ومرتبها وعالقتها  100%
 بالحركات 

100%   

م.د. فائزة رضا شاهين أ.  -37
 مصطفى العزاوي

مغامره التجديد ومظاهر التقليد في  %100 حازم القرطاجني ومنهجه النقدي
 شعر ابي نواس 

 %100 االنا في الرسائل النثرية االندلسية  100%

م.د. بشار سعدي إسماعيل أ.  -38
 يحيى التكريتي

شعر محمود الوراق من وجهة نظر 
 يالنقد المزاه

دالية كعب بن مالك الخزرجي  100%
االنصاري قراءه نقدية في نص 

 تراثي القديم 

المؤثرات النفسية وعالقتها في  100%
عتناء الذات الشاعرة عند الشعراء 

ماقبل االسالم مؤثرات البصر 
 نموذجا  

100% 

م.د. مثنى أحمد وكاع علي أ.  -39
 الجبوري

 
 

     



 

 صالحم.د. محمد صبحي خلف   -40
 الجبوري

      

م.د. سعد احمد ابراهيم محمد   -41
 العيثاوي

 

      

م.د. إبراهيم عطية صالح خلف   -42
 الجبوري

فجر الثمر في اعراب الممل الحمر 
 هـ 911للسيوطي المتوفي 

 %100 النقاط %100 االدوات النحوية المشتركة  100%

م.د. عدنان قحطان عبد هللا   -43
 رشيد العزاوي

داللة المقام لمصطلح ) الحال 
النحوي ( عند المفسرين مقام تشديد 

 النهي النموذجا  

التراث وثراء في الرساء القيم في  100%
 المجتمع 

قضايا السياق الداللية عند  100%
 المفسرين 

100% 

م.د. عماد خلف حمود علي   -44
 الجميلي

 
 

     

م.د. إبراهيم حسن صالح أجدع   -45
 الجبوري   

      

م.د. عادل إسماعيل حسن محل   -46
 الجبوري 

      

. عبد الخالق شعبان خلف دم.  -47
 الجبوري محيميد

الرد على االخفش في االحكام 
 النحوية

100%     

. زينة عبد هللا عارف حكمت دم.  -48
 العبيدي

      

. راوية عبد هللا عمر محمد دم.  -49
 الجبوري

في  السلم الحجامي وطاقتة االقناعية
 النثر الجاهلي 

100%     

م. شيماء شاكر محمود علي   -50
 المشهداني

      



م.م. سعدون عزاوي عليوي   -51
 الجبوري  مطلك

      

م.م. فارس إبراهيم فارس دخيل   -52
 الجبوري

      

المصادر في كتاب التنبية على شرح  م.م. سعد علي رشيد   -53
مشكالت الحماس االبن جني 

 هـ( دراسة صرفية 392)
 
 

100%     

 


