الخطة العلمية لقسم اللغة العربية للعام الدراسي 8102-8102
الندوات:
ت
1
0

التارٌخ
0212 /11/ 02
0212 /4/02

عنوان الندوة
السردٌات النسوٌة افاق وتطلعات
اللغة والمجتمع

الحلقات النقاشية:
ت
1
0
0
4
5
6
7
2
2
12
11
10

عنوان الحلقة النقاشٌة
الشعر البطائقً
إشكالٌة الرسم القرآنً وأثره فً
قراء حفص عن عاصم
نسبٌة األخالق عند الشٌخ مرتضى
مطهري
دراسة المصطلح الصرفً عند
الدكتورة خدٌجة الحدٌثً
تجلٌات الحسٌن فً تجلٌات
الغٌطانً
قصٌدة الشخصٌة فً شعر رشدي
العامل
االفعال الكالمٌة النصٌة رؤٌة
عربٌة
الشعر والجمهور
االعالنات الضوئٌة و اثرها فً
تعلم اللغة العربٌة دراسة فً
المجتمع الحلً
اإلنسان فً سورة اإلنسان
المغالطة الحجاجٌة فً الموروث
العربً – نماذج وتطبٌقات
شمس الملوك حٌاته وشعره

األستاذ المحاضر
أ.د.قٌس الخفاجً
أ.د.حٌدر فخري

التارٌخ
0212 /12/02
0212 /11/6

أ.د.مهدي طه

0212 /11 /02

أ.م.د.منى ٌوسف

0212 /10 /4

أ.م.د.إٌمان عبد دخٌل

0212 /10 /12

أ.م د.سامر فاضل

0212/1 /2

أ.م د.حٌدر غضبان

0212 /0/06

أ.م.سعد المرشدي
م.د.ادرٌس حمد

0212 /0/5
0212 /0 /12

أ.م د عالء الموسوي
أ.م.د كاظم جاسم
منصور
أ.م أمٌرة محمود

0212 /4/0
0212 /4 /16
0212 /4 /02

ورش العمل:
ت
1
0
0
4
5
6

عنوان الورشة
ورشة عمل (المحاضرة االلكترونٌة
السبورة الذكٌة)
ورشة عمل لطلبة الصف االول (نظام
الغٌابات وضوابط الغش)
ورشة عمل رفع المحاضرات
واالعالنات واالمتحانات االلكترونٌة
(الموودل)
كٌف تحلل نصا
االلٌات الصحٌحة فً اٌصال المادة الى
طلبة قسم اللغة العربٌة انموذجا
سالمة المخاطبات الرسمٌة من االخطاء
اللغوٌة عند الموظفٌن

المحاضر
ست رحاب

التارٌخ
0212 /2 /05

أ.م.د.كاظم جاسم

0212 /11 /07

أ.د.حٌدر فخري
م.م ست رسل

0212 /12 /0

أ.م سعد المرشدي
أ.م د.اٌمان عبد دخٌل

0212 /11 /10
0212 /10 /05

أ.م .د.عالء
الموسوي

0212 /2 /02

الخطة البحثية لقسم اللغة العربية للعام الدراسي 8102-8102

ت
.1

اسم التدرٌسً
أ.د.قٌس الخفاجً

.0

أ.د.حٌدر فخري مٌران

.0

أ.د.صالح كاظم عجٌل

.4

أ.د مهدي طه

.5

أ.م.د.منى ٌوسف حسٌن

مصطلح اإللحاق فً الدراسات الصرفٌة

.6

أ.م د.إٌمان عبد دخٌل

.7

أ.م.د عالء كاظم الموسوي

.2

أ.م.د.حسن غانم الجنابً

 .12أ.م.د.حٌدر غضبان محسن

 .1صورة الرسول فً نهج البالغة
 .0تجلٌات الحسٌن فً تجلٌات الغٌطانً
 .0السٌرة النسائٌة (نساء على اجنحة الحلم) فً ضوء
الدراسات النسوٌة
.1شاهد سٌبوٌه الشعري فً كتاب المحكم والمحبط األعظم
البن سٌده – دراسة تحلٌلٌة توثٌقٌة
 .0حضور شاهد سٌبوٌه الشعري وغٌابه فً امات الكتب
النحوٌة  ,باب النداء انموذجا
 .1تجربة النص المفتوح فً مدونة محمود دروٌش فً
حضرة الغٌاب
 .0تمثالت القمٌص فً شعر باسم فرات
 .0البغاء فً الشعر العربً الحدٌث الجواهري والسٌاب
وحسٌن مردان انموذجا  ,مشترك مع د .فارس عزٌز
 .1قصٌدة الشخصٌة فً شعر رشدي العامل
 .0تمثالت السلطة الدٌنٌة فً شعر الجواهري
 .0قصٌدة الشخصٌة فً شعر عبد االله الٌاسري
االفعال الكالمٌة النصٌة رؤٌة عربٌة

 .11أ.م د.كاظم جاسم منصور

الرسالة المصاحبة فً البالغة العربٌة (بحث مشترك)

أ.م.د .فارس عزٌز مسلم

.2

أ.م د.سامر فاضل االسدي

 .10أ.م أمٌرة محمود

 .10أ.م أحمد عبد عباس

عنوان البحث
الرسالة المصاحبة فً البالغة العربٌة (بحث مشترك)
سفارة عثمان بن سعٌد العمري فً ضوء البنوٌة التحتٌة
 .1منهجا الخلٌل وسٌبوٌه فً دراسة الصوت اللغوي
(دراسة مقارنة) .
 .0تجلٌات الهمزة واأللف او تخفٌهما فً الدرس الصوتً
العربً .
 .1داللة التأسٌس فً الخطاب القرانً دراسة فً ضوء
النحو الوظٌفً
 .0القابلٌة فً النحو العربً مقاربة لسانٌة فً ضوء مفهوم
القدرة
نسبٌة االخالق عند الشٌخ مرتضى مطهري

 .1الصورة الحجاجٌة فً طردٌة ابن الرومً
 .0تحوالت حضور الذات فً مرثٌة الشرٌف الرضً المه
 .0تمضهرات الشكوى اسلوبٌا فً شعر محمد بن عبد
الملك الزٌات
I Autre Dans le voyage en orient de Gerd de
Nerval

 .14أ.م سعد علً المرشدي

 .16م.د.ادرٌس حمد هادي

 .1الصورة العدمٌة فً شعر البرٌكان
 .0التمثالت االجتماعٌة والبٌئٌة فً شعر سعدي ٌوسف
 .1جمالٌات قصٌدة الغزل عند ابن زٌدون
 .0جمالٌات التكرار فً شعر ابن هانئ االندلسً
االلفاظ الدالة على افعال الشٌطان فً القران الكرٌم

 .17أ.م د.محمد جاسم الحسنً

سوسٌولوجٌا االدب فً الكتب المترجمة

 .12م .د .سحر كاظم

 .1الصحبة والصاحب فً االدب الجاهلً – االبعاد
االسلوبٌة والثقافٌة
 .0تجلٌات الذات فً قصص وحكاٌات (حامل المظلة)
مزٌة األصل على الفرع فً شرح المفصل البن ٌعٌش – دراسة
صرفٌة
تجلٌات الزمن فً خطاب سعٌد ٌقطٌن

 .15م.د.ضفاف عدنان

 .12م.م هدى كاظم وحٌد
 .02م.م دجلة صبار
 .01م.م رسل حٌدر

 .00م.م .حٌدر عبد الرسول
حسٌن

- Fusion for Medical Image Based on DWT
cofficiont
- Noise Removal from Medical Image Using
Fusion Technique Based on DWT Coefficient
خالصة البٌان فً حل مشكالت القرآن للهروي تحقٌق ودراسة

أ.م.د كاظم جاسم منصور
رئٌس قسم اللغة العربٌة

