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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 العدد                                                                                                    جامعة دٌالى 

                                                    كلٌة التربٌة االساسٌة 

 التارٌخ                                     )أن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم (قسم اللغة العربٌة               

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 الى / السٌد معاون العمٌد للشإون العلمٌة المحترم 

 1027-1026م/   الخطة العلمٌة لقسم اللغة العربٌة للعام الدراسً           

 تحٌة طٌبة ....

نود اعالم حضرتكم بمفردات الخطة العلمٌة لقسم اللغة العربٌة للعام الدراسً 

 ، وكما مبٌن فً ادناه : 1026-1027

 نسب االنجاز :ع ،م 1027-1026البحوث المنجزة للعام الدراسً  اوالً :

تارٌخ  العدد  مكان النشر  عنوان البحث اسم التدرٌسً ت
 النشر 

نسبة 
 االنجاز 

القٌم التربوٌة المتضمنة فً خسف  أ.م.د محمود عبد الرزاق   .2
 االرض بقارون

   ـــــــــــــــــــــــ منجز غٌر منشور 
ـــــــــــــــــــ

 ــ

200% 

المقاصد القرآنٌة المستقاة من  أ.م.د عمر رحمن حمٌد   .1
تنوع القراءات القرآنٌة فً كتب 

التفسٌر )روح المعانً سبع 
 الطوال انموذجا(

المإتمر العلمً 
السادس لكلٌة التربٌة 
 االساسٌة /جامعة دٌالى

 %200 1022 عدد خاص   

 أ.م.د هٌفاء حمٌد حسن   .3
 م.م نورس مالك سطوان 

ئً وذج المنحنً البنامأثر ن
التعلٌمً فً االداء التعبٌري 

 وتنمٌة التفكٌر االبتكاري .

مجلة دٌالى للعلوم 
  االنسانٌة /جامعة دٌالى 

 %200 1022 67العدد    

مجلة كلٌة التربٌة  االلم فً شعر المتنبً  م.م وسام جعفر مهدي   .2
 االساسٌة 

 %200  1022  72العدد    

أثر استراتٌجٌة التخٌل التعلٌمً  م.م اٌمن عبد العزٌز   .2
الموجه فً االداء التعبٌري لدى 

 طالب الصف الخامس العلمً 

مقبول للنشر / مجلة 
كلٌة التربٌة االساسٌة / 

 مستنصرٌة 

رقم وتارٌخ كتاب 
 103قبول النشر 

فً 
12/2/1022  

1022 200% 

أ.م.د مازن عبد الرسول   .6
 سلمان 

( فً كتابه 225أوهام العبرتً )ت
 شرح اللمع فً العربٌة 

مجلة  فً  مقبول للنشر
دٌالى للعلوم االنسانٌة 

 /جامعة دٌالى  

 %200 1022  70فً العدد 

أ.م .د مازن عبد الرسول   .7
 سلمان 

 م.د قاسم محمد اسود 
 م.م.نبؤ شاهر اسماعٌل 

بٌن مسائل نحوٌة لٌست خالفٌة 
 سٌبوٌه واالخفش .

المإتمر العلمً 
السادس لكلٌة التربٌة 
 االساسٌة /جامعة دٌالى

 عدد خاص 
 
 

 
 ـــــــــــــــــــ

 

200% 
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أثر حروف الجر فً ظاهرة االضداد  م.د قاسم محمد اسود   .2
 ودراسة فً معجم لسان العرب 

 %200 ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ منجز غٌر منشور 

 أ.م.د قسمة مدحت حسٌن   .5
 م.م. نادٌة ستار أحمد 

المصطلحات الشائعة فً مجال 
التربٌة والتعلٌم بٌن مدلولها 

 اللغوي وانتقالها الى االصطالح 

المإتمر العلمً 
السادس لكلٌة التربٌة 

 االساسٌة /جامعة دٌالى 
 

 %200 2115 عدد خاص 
 

االلفاظ والمصطلحات االساسٌة  أ.م.د قسمة مدحت حسٌن   .20
لاللعاب والحركات الرٌاضٌة فً 

القرأن الكرٌم دراسة داللٌة 
 /مشترك 

  منجز غٌر منشور 
 ـــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــ

200% 
 

ذوو االحتٌاجات الخاصة وحقهم  م.م سعاد موسى ٌعقوب   .22
فً التعلٌم بالوسائل والطرائق 

 التعلٌمٌة الحدٌثة 
 

ور اسم التفضٌل ودالالته فً س
 سبؤ والصافات واالعلى 

المإتمر العلمً 
السادس لكلٌة التربٌة 

 االساسٌة /جامعة دٌالى 
 

 منجز غٌر منشور 

 خاصعدد 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــ
  

1026 
 
 
 

1026 

200% 
 
 
 

200% 
 

نقد ضبظ البنٌة فً المعجم الوسٌط  أ.م.د علً خلف حسٌن   .21
_دراسة معجمٌة تحلٌلٌة لبعض 

 النماذج .

مجلة مجمع اللغة 
العربٌة على الشبكة 

  العالمٌة 

 %200 1026 العدد السابع 

رإٌة معاصرة للطب البدٌل قً ضوء  ا.م.د قسمة مدحت حسٌن   .23
 الفوائد العالجٌة 

 %200 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ منجزغٌر منشور  

 أ.م.د عمر رحمن حمٌد   .22
أ.م.د محمود عبد الرزاق 

 جاسم 

القٌم التربوٌة فً قول السامري  -
 )المساس (

 

 %200 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ قبول نشر 

 أ.د قسمة مدحت حسٌن   .22
 م.م.نادٌة عبد الستار أحمد 

علوم العربٌة بٌن اللغة وانتقالها الى 
 االصطالح .

 %200 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ منجز غٌر منشور 

 أ.م.د عمر رحمن حمٌد   .26
أ.م.د محمود عبد الرزاق 

 جاسم

المنهج التفسٌري لألستاذ الدكتور  -
السامرائً فً كتابه معانً فاضل 

 النحو بٌن التقلٌد والتجدٌد .

 %200 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ منجز غٌر منشور 

 أ.م.د رٌاض عدنان محمد   .27
 

دور القصص القرآنٌة وأثرها  -
فً السلم االجتماعً )قصة هود 

 .مع قومه أنموذجا (

 %200 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ منشور  

النقد المعجمً وأثره فً تحقٌق  - م.د علً خلف حسٌن  .22
كتاب العٌن المطبوع )القسم    
االول (نقد معجمً فً تحقٌق 

 ضبط الفاظ العٌن .
 

 
 منشور  

مجلة اشكاالت فً 
الجزائر العدد 

 السابع 

 
1026 

 
200% 

العكبري فً علل االختٌار عند  - أ.م.د عالء حسٌن علً   .25
كتبه المعنٌة باالعراب )مستوى 

 التركٌب مثاالً( .

 منجز منشور 
 
 

_______ 
 
 

 ــــــــــــــــــ
 
 

200% 
 
 

مظاهر فونولوجٌة فً كتاب  - أ.م.د عالء حسٌن علً  .10
العقد النضٌد فً شرح القصٌد 

 هـ( .726للسمٌن الحلبً )ت 

 منشور منجز 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــ 
 
 

 ـــــــــــــــــــ
 
 

200% 
 
 

أثر العناصر المنطقٌة فً  - أ.م.د عالء حسٌن علً  .12
التشكٌل الداللً للحد النحوي 

دراسة فً كتاب الطراز االول البن 
 هـ( .2210معصوم المدنً )ت 

 %200 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ منشور منجز 

أ.م.د مازن عبد الرسول   .11
 سلمان 

مسائل نحوٌة لٌست خالفٌة بٌن 
 سٌبوٌه واالخفش .

منشور مجلة دٌالى 
 للعلوم االنسانٌة  

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
 ـ

200% 

محمد عبد الوهاب أ.م.د   .13
 عبد الجبار

أثر استراتٌجٌتً االثراء الوسٌلً 
وتنشٌط المعرفة السابقة فً 

منشور فً المإتمر 
 الدولً لجامعة بغداد

 %200 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
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وتنمٌة الدافع المعرفً  التحصٌل أ.م.د هٌفاء حمٌد حسن 
فً مادة قواعد اللغة العربٌة لدى 

 طالب الصف الرابع العلمً .

أ.م.د محمد عبد الوهاب   .12
 عبد الجبار 

تقوٌم اداء اساتذة اللغة العربٌة 
بكلٌات التربٌة فً الجامعات 

اقٌة فً ضوء معاٌٌر الجودة العر
 الشاملة .

 

 منشور 
 
 
 

 %200 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
 
 
 

أ.م.د محمد عبد الوهاب   .12
 عبد الجبار

فاعلٌة انموذج ادٌال وزاهورٌك 
فً تحصٌل مادة البالغة والتطبٌق 

والتفكٌر االستداللً لدى طلبة 
 كلٌات التربٌة .

 
 قبول نشر  

  ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
200% 

التناص  التراثً فً رواٌة رٌام  م.د إنعام منذر وردي   .16
 وكفى للروائٌة هدٌة حسٌن .

 %200 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ منجز منشور  

 م.د. قاسم محمد اسود   .17
 

 م.د محمد قاسم سعٌد 

من مظاهر توظٌف القراءات فً 
المعاجم العربٌة أثر اختالف البنى 

بحث  –فً تعدد المعانً المعجمٌة 
 فً معجم لسان العرب .

منشور فً مجلة 
 االستاذ 

 
 
 

 %200 ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

حسٌن خلف علً د.م  .12  
 م.د هناء كاظم حسٌن 

الدرس  اتجاه التفصٌح اللغوي فً-
المعجمً العربً الحدٌث دراسة 

معجمٌة تؤثٌلٌة تحلٌلٌة لبعض 
 النماذج .

 ـــــــــــــــــــــــــــ منجز غٌر منشور  
 

 %200 ــــــــــــــــــ

نماذج من اسالٌب التربٌة والتعلٌم  م.رائد حمٌد هادي  .15
 فً القرآن الكرٌم 

 %200 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ منشور  

اثر استخدام االنترنت فً تحصٌل  م.م. سعاد موسى ٌعقوب   .30
طلبة كلٌة القانون والعلوم 

السٌاسٌة /قسم العلوم السٌاسٌة 
 فً مادة اللغة العربٌة  واستبقائه.

منجز منشور فً مجلة 
 الفتح

 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

 ــــــــــــــــــ
 
 
 

200% 
 
 
 

االخطاء االمالئٌة لدى طلبة كلٌة  م.م. سعاد موسى ٌعقوب  .32
القانون والعلوم السٌاسٌة / قسم 
 القانون المرحلة الثانٌة انموذجا .

  
 منجز منشور  

 
 ـــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــ

 
200% 

مدى اكتساب الطالبات المفاهٌم  م. سهام عبد غٌدان  .31
اختبار معد النحوٌة باستخدام 
 باسلوب السمات .

 قٌد االنجاز 
 
 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــ

200% 
 
 

مجلة دٌالى للعلوم  حقٌقة التاء فً )بنٍت (و)اخٍت( م.م عدنان احمد   .33
 االنسانٌة  

/  5/ 22 72العدد 
1026 

200% 

رإٌة النقد القدٌم فً البنٌة  م.د ثاٌر فالح علً   .32
التركٌبٌة واثرها فً الشعر والنثر 

. 

 %200 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ   قبول نشر 

اثر النقد المعجمً فً تحقٌق كتاب  م.د علً خلف حسٌن   .32
العٌن المطبوع نقد معجمً فً 

تحقٌق عبارة العٌن المطبوع 
دراسة معجمٌة تحلٌلٌة فً بعض 

 االنموذجات 

  ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ منجز غٌر منشور 
111% 

 
  

المحافظة على البٌئة فً الشرٌعة  أم.د خولة حمد خلف  .36
 والقواعد الفقهٌة 

 %200 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ منجز غٌر منشور  

الغاٌة بترتٌب وتهذٌب كتاب  أم.د خولة حمد خلف  .37
 الهداٌة الحج انموذجا 

مجلة العلوم  قبول نشر 
االنسانٌة الجامعة 

 %200 ــــــــــــــــ
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 العراقٌة 

 
 

للعام الدراسً  ألساتذة القسم ( قٌد االنجاز ثانٌا : االبحاث المستمرة )

1026-1027 

 نسبة االنجاز  مكان النشر  عنوان البحث اسم التدرٌسً ت

 %10 قٌد االنجاز  دور االسرة فً تنمٌة المجتمع   أ.م.د رٌاض عدنان محمد   .2

 %22 قٌد االنجاز  أختبار المقٌاس للذكاء اللغوي  أ.د عبد الحسن عبد االمٌر أحمد   .1

اوهام شراح كتاب )اللمع فً العربٌة (فٌما عزوه الى سٌبوٌه من  أ.م.د مازن عبد الرسول سلمان   .3

 مسائل نحوٌة .

 اضطراب التؤصٌل والعزو. –فً الدرس النحوي  )مهما (

 االنجازقٌد 

 قٌد االنجاز 

20% 

70% 

 أ.م.د مازن عبد الرسول سلمان   .2

 م.د. قاسم محمد اسود 

المسائل النحوٌة فً كتاب الباب تحفة المجد الصرٌح فً شرح كتاب 

 هـ(652)ت  اللبلًالفصٌح 

 %20 قٌد االنجاز 

   حسن حمٌد هٌفاء د.م.أ  .2
 خضٌر محمود امٌرة د.م.ا
  

االدبٌة لدى طالبات  ستراتٌجٌات الستة لتدرٌس النصوص أثر اال-

 المرحلة المتوسطة .

وراء المعرفة  أثر استرتٌجٌتً النمذجة وسوم فً تنمٌة تفكٌر ما-
 لدى طالبات المرحلة االعدادٌة .

 قٌد االنجاز 

 

 

 قٌد االنجاز 

20% 

 

 

22% 

   حسن حمٌد هٌفاء دأ.م.  .6
 

الفهم القرائً وتنمٌة التفكٌر االبداعً  فً النمذجةاسترتٌجٌة  أثر

 فً مادة المطالعة .لدى طالبات المرحلة االعدادٌة 

 %  / تم تعدٌل50 قٌد االنجاز 

الفرٌق البحثً 

العنوان للبحث الثانً و

 (2)فً تسلسل 

–للمإلف شهاب الدٌن أحمد الّرملً  –رسالة فً شرح الوضوء  أ.م.د محمد عطشان علٌوي   .7

 . دراسة وتحقٌق

 %72 قٌد االنجاز 

 أ.م.د محمد عطشان علٌوي  .2

 د. علً جاسم 

 %60 قٌد االنجاز للرمثً دراسة وتحقٌق  رسالة فً شرح الوضوء

 %20 قٌد االنجاز  االلفاظ الدخٌلة والتراكٌب العامٌة فً لهجة مندلً أ.م.د  قسمة مدحت حسٌن   .5

فً التعجب من التثبٌت وانصاف ابن االنباري حقٌقة رأي الكوفٌٌن  أ.م.د عالء حسٌن علً   .20

 خالل ساعة ابن االنباري )مسؤلة التعجب( .

 نون االخفاء فً العربٌة .

 قٌد االنجاز 

 قٌد االنجاز 

22% 

22% 

ر استراتٌجٌة تسلق الهضبة فً تحصٌل قواعد اللغة العربٌة عند اث أ.م. باسم علً مهدي   .22

 الرابع العلمً .طلبة الصف 

 %50 قٌد االنجاز 
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 اثر موسٌقا الشعر فً غزل ابن زٌدون   م.د زٌاد طارق لفته    .21

ندي   حٌاته وشعره –ابو البقاء الرُّ

 قٌد االنجاز 

 قٌد االنجاز 

72% 

70% 

 م.د انعام منذر وردي  .23

 م.د ثائر فالح علً  

 %72 قٌد االنجاز  الخطاب الروائً فً الرواٌة العربٌة 

هـ( فً كتابه التنبهات 222اللغوي عند القاضً عٌاض )ت التصوٌب م.د. محمد قاسم سعٌد   .22

 المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة .

 %20 قٌد االنجاز 

 م.م.وسام جعفر مهدي   .22

 

 الجناس عند ابن الفارض .

 من شعراء المعلقات زهٌر بن ابً سلمى .

 قٌد االنجاز 

 قٌد االنجاز 

50% 

20% 

اثر النشاطات الصفٌة والالصفٌة لمادة العربٌة العامة لطلبة كلٌة  م.م. نادٌة عبد الستار احمد   .26
 التربٌة االساسٌة .

 %22 قٌد االنجاز 

 %30 قٌد االنجاز  صور المقابلة فً سورة ٌوسف . م.م. نبراس جالل عباس   .27

فً كلٌة التربٌة  المشكالت التً تواجه طلبة الدراسات العلٌا م. بتول فاضل جواد   .22
 االساسٌة فً كتابة الرسائل واالطارٌح الجامعٌة من وجهة نظرهم.

 %60 قٌد االنجاز 

 

 1027-1026االبحاث المقترحة من قبل الهٌئة التدرٌسٌة للعام الدراسً :  ثالثاً 

 وكما مبٌن فً ادناه :

نسبة  تارٌخ النشر  العدد مكان النشر  عنوان البحث  اسم التدرٌسً  ت
 نجاز اال

 أ.د فرات جبار سعد هللا  2
 أ.م.د قسمة مدحت حسٌن

الرٌاضة فً فكر الرسول )ص( 
 دراسة صرفٌة . 

 %30 ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

 أ.د ابراهٌم طه حمود   1
 أ.م.د رٌاض عدنان محمد 

أسباب تنامً ظاهرة الغلو والتطرف 
 وطرق عالجها .

 %20 ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز

الحظر واالباحة عند ابن عابدٌن  - أ.م.د خولة حمد خلف   3
 رحمه هللا .

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز
 
 

30% 
 
 

الغاٌة فً تهذٌب الهداٌة /كتاب  - أ.م.د خولة حمد خلف  2
 الحجج أنموذجاً .

 

 ــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز
 

 

 %20 ـــــــــــــــــــــــ

 قٌد االنجاز فتاوى ابن البزري رحمه هللا تعالى - أ.م.د خولة حمد خلف  2
 

 ــــــــــــــــــــــــ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــ
 

 

20% 

من وجهة برامج الكامٌرا الخفٌة  - أ.م.د خولة حمد خلف  6
 نظر شرعٌة .

 ــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز
 

 

 ــــــــــــــــــــــــ
 

 

20% 

وسائل تقرٌب العلوم الشرعٌة - أ.م.د خولة حمد خلف  7
 مختصر القدوري أنموذجاً.

 ــــــــــــــــــــــــ  قٌد االنجاز
 

 

20% 

 م.د علً خلف حسٌن   2
 م.م عدنان أحمد رشٌد

 

المادة المعجمٌة فً معجمات شرح  -
االلفاظ العربٌة القدٌمة دراسة 

 تحلٌلٌة لبعض النماذج .

 قٌد االنجاز 
 
 

 ــــــــــــــــــ
 
 

 ــــــــــــــــــــ
 
 

20% 
 
 



6 
 

أ.د عبد الرسول سلمان   5
 إبراهٌم 

أ.م.د مازن عبد الرسول 
 سلمان 

بحث فً االصول –استدراكات لغوٌة 
 واالحكام .

 %20 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ االنجازقٌد 

 الرسول عبد مازن د.م.أ  20
 سلمان

 
م.د. محمد عبد الرسول 

 سلمان 

تفاصٌل اخرى على طرٌق وحدة 
 النظرٌة النحوٌة العربٌة .

  قٌد االنجاز 
 

 ـــــــــــــــــــــــ

 
 

 ـــــــــــــــــــــ

20% 

اثر االستماع للبرامج االدبٌة   أ.م .مإٌد سعٌد خلف   22
والسٌاسٌة ومشاهدتها فً االداء 

التعبٌري لدى طالب الصف الثانً 
 المتوسط .

 %20 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

م.د بشرى عبد المهدي   21
 ابراهٌم 

اسلوب التوسل فً القرآن الكرٌم 
 دراسة لغوٌة داللٌة 

 %20 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

 م.د. قاسم محمد اسود   23
 

 م.د محمد قاسم سعٌد

 
قراءة علً بن الحسٌن )علٌه 

 السالم( دراسة نحوٌة ولغوٌة .

 
 قٌد االنجاز 

  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
50% 

التضمٌن فً القرآن الكرٌم قراءة  م.د قاسم محمد أسود   22
 داللٌة لنماذج من هذه الظاهرة .

 %30 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز

 م.د محمد قاسم سعٌد   22
 م.م ضوٌة صادق جعفر 

الصوتٌة فً الكشف عن الظواهر 
التصوٌر والصٌاغة فً كتاب 

التنبٌهات المستنبطة للقاضً عٌاض 
 هـ(.222ت)

 %10 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ قٌد اآلنجاز 

 م.د ٌاسمٌن أحمد علً   26
 م.م خولة ابراهٌم احمد 

ظاهرة تكرار العناوٌٌن فً دواوٌن 
 غادة السمان .

 %12 ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

27        

 م. بتول فاضل جواد   22
 
 
 

دورالوسٌلة التعلٌمٌة بٌن المؤلوف 
والمستحدث من وجهة نظر مدراء 

 المدارس والمعلمٌن 
 

 
 قٌد االنجاز 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــ

 
20% 

 م.رائد حمٌد هادي   25
 م.عباس عبد خسباك

ة فً حفظ اثر االستراتٌجٌة البنائٌ
الصف  النصوص االدبٌة لدى طالبات

 الرابع االدبً .

 قٌد االنجاز 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــ
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 
 

22% 
 
 

أثر منهج القرائن فً اكتساب   م.م. سعاد موسى ٌعقوب  10
المفاهٌم الصرفٌة لطلبة كلٌات 

 التربٌة االساسٌة. 
 

 
 قٌد االنجاز

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــ

 
30% 
 
 

 م.م سعاد موسى ٌعقوب   12
 م.م حسن فهد عواد 

أثر مدخل مستوى تجهٌز ومعالجة  
المعلومات االعمق فً تحصٌل طلبة 
قسم اللغة العربٌة فً كلٌات التربٌة 

االساسٌة فً مادة البالغة واالحتفاظ 
 به.

 قٌد االنجاز 
 
 
 
   

 %12 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

القصٌدة الفوتغرافٌة ام قصٌدة  م.م. خولة ابراهٌم احمد   11
 الفوتغراف 

 ـــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 
 

 %2 ـــــــــــــــــــــ
 

تحلٌل القٌم االخالقٌة المتضمنة فً  م.سهام عبد غٌدان   13
كتاب المطالعة للصف الرابع 

 االبتدائً .

  قٌد االنجاز
 ـــــــــــــــــــــــ

 
 ـــــــــــــــــــــــ

 
20% 
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 %20 ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز  اسالٌب النداء فً سورة )آل عمران( م.م. نبراس جالل عباس   12

 حسن حمٌد هٌفاء أ.م.د   12

    م.م سلوان خلف جاسم 

( فً TRIZفاعلٌة التدرٌس بنظرٌة )

لدى طالب  تنمٌة التفكٌر االبتكاري 
ف الرابع االدبً فً مادة االداء الص

  التعبٌري .
 

 %32 ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 
 

 أ.م.د هٌفاء حمٌد حسن   16
 أ.م.د امٌرة محمود خضٌر 

أثر استراتٌجٌة خرائط المفاهٌم 
التكوٌنٌة والشارحة فً تحصٌل طالبات 

فً مادة البالغة الصف الخامس االدبً 
. 

 %12 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  قٌد االنجاز 

أثر توظٌف بعض استراتٌجٌات عادات  أ.م.د هٌفاء حمٌد حسن  17
العقل فً تنمٌة التفكٌر االبداعً لدى 
طالبات الصف الرابع العلمً فً مادة 

 االدب والنصوص .

 %30 ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ  قٌد االنجاز 

 م.د محمد قاسم سعٌد   12
 م. د احمد خلٌل حبٌب 

نماذج مختارة من المصطلح النحوي فً 
 هـ(.351كتاب الخصائص البن طً )ت

 ــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 

2% 
 

 م.د محمد قاسم سعٌد   15
 م. د احمد خلٌل حبٌب 

مصطلح المبنً للمجهول بٌن التراث -
 النحوي ودراسات المحدثٌن .

 
 

 %20 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

تقنٌات السرد فً قصة حً بن ٌقضان  - م.م. معتصم كرٌم محٌسن   30
 البن الطفٌل .

 قٌد االنجاز 
 

  60% 
 

 قٌد االنجاز  ثور الوحش بٌن االسطورة والشعر .  - كرٌم محٌسنم.م. معتصم   32
 

  12% 

البنٌة الموضوعٌة والفنٌة فً شعر  - م.م. معتصم كرٌم محٌسن  31
 عبد هللا بن قٌس الرقٌات .

 

 قٌد االنجاز 
 

  12% 
 

فاعلٌة االٌقاع فً شعر عبد الرحمن  - م.م. معتصم كرٌم محٌسن  33
 625بن بدر النابلسً ت

 قٌد االنجاز 
 

  10% 
 

 قٌد االنجاز  خذ على شعر المتنبً والرد علٌها.المآ - م.م. معتصم كرٌم محٌسن  32
 

   

أثر السٌاق فً بٌان الرتبة /سورة  - م.د هناء كاظم حسٌن   32
 البقرة أنموذجا .

 قٌد االنجاز 
 

 ـــــــــــــــــــــــــ
 

 ـــــــــــــــــــــ
 

2% 
 

أثر السٌاق وبٌان مرجع الضمٌر  - حسٌن م.د هناء كاظم  36
 /سورة البقرة أنموذجاً.

 %2 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

 م.م بٌداء حسن حسٌن   37
 

أثر استرتٌجٌة فرز المفاهٌم فً اكتساب 
المفاهٌم البالغٌة لدى طلبة المرحلة 

 كلٌة التربٌة االساسٌة  –الثانٌة 
 

 قٌد االنجاز 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 
 

 ـــــــــــــــــــــــ
 
 

2% 
 
 

أثر استراتٌجٌة الدفاع عن وجهات النظر  م.م بٌداء حسن حسٌن  32
فً االداء التعبٌري لدى طالبات المرحلة 

 االعدادٌة .

 
 قٌد االنجاز 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 
50% 
 

 %2 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز  مساهمات الجواهري للحركة الوطنٌة  م.م وسام جعفر مهدي   35

 أ.م.د محمد قاسم سعٌد  20
 حٌدر ستار عبدهللا

تعدد أقوال ابن هشام االنصاري فً 
 مسائل نحوٌة فً كتبه 

 %72 ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

 أ.د اسماء كاظم فندي   22
 م.بتول فاضل جواد 

الفنٌة ) اثر استعمال نمطٌن من االسئلة 
الساخنة والمعادة ( فً تحصٌل طلبة 

كلٌة التربٌة االساسٌة فً مادة العربٌة 
 العامة 

 %20 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز

 %10 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز  داللة المصطلح الواحد عند الفراء  م.د أحمد خلٌل حبٌب   21
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ظاهرة التطرف الدٌنً واثرها فً السلم  أ.م.د رٌاض عدنان محمد   23
 االجتماعً 

 %20 ــــــــــــــــ ـــــــــــــ قٌد االنجاز 

 %20 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــ قٌد االنجاز  وسائل تقرٌب العلوم الشرعٌة   أم.د خولة حمد خلف   22

 %70 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ قٌد االنجاز  الحظر واالباحةفً كتاب العقود الدرٌة أم.د خولة حمد خلف  22

المرأة وااللوهة المإنثة فً الرواٌة  م.م خولة ابراهٌم أحمد  26
 النسوٌة

 %2 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

الحاجات التعلٌمٌة لدى طلبة كلٌات  م. مرٌم خالد مهدي  27
التربٌة االساسٌة فً مادة طرائق 
 التدرٌس العامة من وجهة نظرهم

 %20 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

تقوٌم بحوث تخرج المرحلة الرابعة فً  م. مرٌم خالد مهدي  22
كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى من 

 وجهة نظر اعضاء هٌؤة التدرٌس 

 %22 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

المنظومة القٌمٌة فً الرسالة العلوٌة  م. مرٌم خالد مهدي  25
 الى مالك االشتر 

 %10 ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

الضبط النفسً لالمام الحسٌن )ع( فً  م. مرٌم خالد مهدي  20
 معركة الطف 

 %12 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

البعد الوجدانً واثره فً التعاٌش  م. مرٌم خالد مهدي  22
 السلمً لزٌارة االربعٌن

 %10 ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

دٌوان عاشقة فً محبرة لغادة السمان  م.د ٌاسمٌن أحمد علً   21
 دراسة سٌمٌائٌة 

 %2 ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

أ.م.د محمد عبدالوهاب   23
 عبدالجبار 

اثر انموذج التعلم التولٌدي فً تنمٌة 
التعبٌري والتفكٌر مهارات االداء 

 االبداعً للمرحلة االعدادٌة

 %20 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

تقوٌم أداء معلمً اللغة العربٌة فً  أ.م مإٌد سعٌد   22
المرحلة االبتدائٌة وفق معاٌٌر جودة 

 االداء التعلٌمً 

 %10 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

ما لٌس مخترعا من العلل فً كتاب  م.م عدنان احمد رشٌد   22
المخترع فً اذاعة سرائر النحو لالعلم 

 هـ( 276الشنتمري  )

 %20 ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

م.د وجدان برهان   26
 عبدالكرٌم

الظواهر االمالئٌة فً الحدٌث الشرٌف 
 سنن ابً داود مثاال 

 %10 ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ قٌد االنجاز 

     

 : الندوات المقترحة : رابعا

موسمه الثقافي االول والثاني لمعام  الندوات التي يروم القسم القيام بها خالل
                                                                    الدراسي:

                            (6106  – 6107 ) 
 مكان أنعقادها تأريخ انعقادها عنوان الندوة ت
معايير االعتماد االكاديمي  0

) استمارة الوصف 
 االكاديمي أنموذجا ( 

 حسن مهاوش  6101/ 01/  66
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م الطالب الجامعي ) اسها 6
في ترصين لغة الخطاب 

المجتمعي) مواقع التواصل 
 االجتماعي انموذجا ( 

 حسن مهاوش  6106/ 00/ 6

ندوة عممية بعنوان )االلفاظ  3
والمصطمحات الرياضية في 
القران الكريم( باالشتراك مع 
 قسم التربية الرياضية  

 حسن مهاوش  00/6106/ 9
 

 

بحوث التخرج  د.قاسم  4
 محمد  د.محمد قاسم

 قاعة المعمم 6106/ 00/ 9

االشاعة ودورها في هدم  5
 امن المجتمع  

 قاعة المعمم  6106/ 00/ 06

السموكيات الغير مرغوب  6
 فيها في الوسط الجامعي 

 قاعة المعمم  6106/ 00/ 63

الطب البديل بين النظرية  7
 والتطبيق 

 حسن مهاوش  6106/ 06/ 7

المرأة العراقية ودورها في  8
 بناء المجتمع 

 حسن مهاوش  6106/ 06/ 04

 حسن مهاوش  6106/ 06/ 60 االنتحار اسبابه وعالجه  9
  6107/ 0/ 4 ندوة عن االمتحانات  01
المشاهدة العممية ودورها  00

في تنمية المهارات العممية 
 لطمبة المرحمة الثالثة 

 حسن مهاوش  6107/ 6/ 60

التطبيق العممي لطمبة  06
 الرابعة 

 حسن مهاوش   6107/ 6/ 68

 -مقاصد التعبير القرأني  03
 لمدكتور فاضل السامرائي

 حسن مهاوش  6107/ 3/ 05
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 خامساً: مٌزانٌة القسم التخمٌنٌة :

 ستكون مٌزانٌة القسم حسب الفقرات فً اعاله كاالتً : 

 

 المالحظات  المٌزانٌة التخمٌنٌة  الفقرة  ت 

  20000000 اوال   .2

  120،000 رابعا أ  .1

  2000000 رابعا ب  .3

  1200000 رابعا ت  .2

  1200000 رابعا ث  .2

ملٌونٌن ومئتٌن وخمسون  10120.000  المجموع الكلً   .6
 الف دٌنار عراقً 

 

 سادساً : اللجنة العلمٌة :

 أ.د عادل عبد الرحمن نصٌف            عضواً  .2

 علً                   عضواً أ.د رٌاض حسٌن  .1

 أ. عبد الحسن عبد االمٌر أحمد         عضواً  .3

 أ.م.د عالء حسٌن علً                 عضواً  .2

 م.م. سعاد موسى ٌعقوب              عضواً ومقرراً  .2

 

 

 

 

 ٌرجى التفضل باالطالع ....مع فائق االحترام

 أ.م.د  رٌاض عدنان محمد                                                    

 رئٌس قسم اللغة العربٌة                                                    

                                                              /    /1026 

 

  


