
 ( 1جدول رقم ) 

 التربية للعلوم االنسانية / قسم اللغة العربيةكلية 

 العام الدراسي
 
 

عدد البحوث المنشورة في مجالت عراقية 
 وعالمية

 )ال تملك معامل تأثير(

 عدد البحوث المنشورة في مجالت عالمية
 (Impact Factor  تأثير) ذات معامل 

  عالمية عربية عراقية

1111  _1111 11  1  

1111  _1111 4  1  

1111  _1114 4    

1114  _1112 7    

1112  _1112 9 1 1  

1112  _1117 14 1   

 
 ( 1جدول رقم ) 

 العام الدراسي اسم المجلة اسم الباحث عنوان البحث المنشور ت

1 
أ.م.د. عبد السالم محمد  مفهوم القراءة

رشيد و د. ايهاب مجيد 
 محمود

 1114-1111 مجلة االستاذ

1 
 ظاهرة  االنزياح) التراث واالمتداد (

 

أ.م.د. عبد السالم محمد 
رشيد و د. ايهاب مجيد 

 محمود

مجلة كلية التربية جامعة 
 تكريت

1111-1114 

1 

 و عالوي ابراهيم خليل.د الكريم القرآن في وال  إن الجواب حرفا
 علي أحمد حبيب.د
 
 

 االسالمية العلوم مجلة
 تكريت جامعة/

1111-1111 

4 
 تكريت جامعة مجلة د. ظافر خير هللا جميل وتحقيق دراسة( ه1111ت)للطرابزوني الالم مثلثات في رسّيلة

 اإلنسانية للعلوم
 

1112-1117 

2 
 النداء باب في الفعل حذف في العدول

 
 عالوي ابراهيم خليل.د

 المحمدي
 المنتدي/  روافد مجلة

 في والثقافي االدبي
 الفلوجة

1111-1114 

2 
 دراسة مالك ابن ألفية على الناظم ابن شرح في سبيويه آراء

 نقدية توثيقية
 عالوي ابراهيم خليل.د

 المحمدي
/  االسالمية العلوم مجلة

 العراقية الجامعة
1114-1112 

7 
 للرسموكي المعرب إليها يحتاج كلمات تفسير في مختصرة جملة

 وتحقيق دراسة
 

 عالوي ابراهيم خليل. د.
 مديالمح

 العربية اللغة مجلة
 في التخصصية لالبحاث
 ماليزيا

1112-1112 

8 
 السامرائي إيراهيم الدكتور...  وتحليل نقد...  النحاة على الردود

 أنموذجا
 المعارف كلية مجلة أ.م.د. احمد عبد هللا العاني

 الجامعة
 

1111-1111 

9 
 لدكتورا األقدمين النحاة على الرد في المحدثين جهود نقد -٣

 أنموذجا عمايرة أحمد خليل
 للغات األنبار جامعة مجلة أ.م.د. احمد عبد هللا العاني

 واآلداب
1112-1117 

11 
( ه٦٤٢-٢٦٥) الشلوبين علي أبي عند األسماء في النحوية العلة

 الكبير الجزولية المقدمة شرح كتابه في
 للغات األنبار جامعة مجلة أ.م.د. احمد عبد هللا العاني

 واآلداب
1112-1117 

11 
شعر السيد احمد بن مسعود بن حسن الحسني جمع وتحقيق 

 ودراسة
أ.م.د. فراس عبد الرحمن 

 احمد النجار
مجلة جامعة االنبار العدد 

الخاص بالمؤتمر األول 
 لكليات العلوم اإلنسانية

1111-1111 

11 

.م.د. فراس عبد الرحمن أ دور المحقق هالل ناجي في الحفاظ على التراث اللغوي واألدبي
 احمد النجار

كتاب المؤتمر الدولي 
للغة العربية جامعة 

شريف هداية هللا 
 اإلسالمية جاكرتا

1111-1111 

11 
أ.م.د. فراس عبد الرحمن  التناص وأثره في انتاج المعنى عند أوس بن حجر ورواته

 النجار و شيماء محمد عواد
مجلة كلية التربية 

 المستنصرية
1114-1112 

14 
أ.م.د. فراس عبد الرحمن  مفهوم المعادل الموضوعي في قراءة التراث الشعري

 احمد النجار
مجلة كلية المعارف 

 الجامعة
1112-1117 

12 
مجلة جامعة االنبار للغات  أ.م.د. اسامة محمد سويلم الردود الصرفية في شروح الفصيح

 واآلداب
1111-1111 

 1112-1114مجلة أداب الفراهيدي  أ.م.د. اسامة محمد سويلمفعال التي ردها ابن درستويه على األدلة الهامة على صحة األ 12



 جامعة تكريت العامة

17 
مطبوع على شكل كتاب  أ.م.د. اسامة محمد سويلم محنة األديب ألبي علي اإلستراباذي دراسة وتحقيق

 مؤسسة الرسالة
1114-1112 

18 
 االنبار جامعة مجلة أ.د. علي مطر جرو الدليمي الفرق هوكتاب اللغوي ثابت الي ابن ثابت

 االنسانية للعلوم
1111-1111 

19 
 للغات االنبار جامعة مجلة أ.د. علي مطر جرو الدليمي .والنحاة السيرافي بين متفرقة خالفية مسائل

 واالداب
1111-1111 

11 
)  البغدادي إياز  البن المطارحة قواعد كتاب في النحوي  الخالف

 ( ه 281 ت
 التاريخية الدراسات مجلة أ.د. علي مطر جرو الدليمي

 جامعة. والحضارية
 تكريت

1112-1117 

11 
 البن المقرب على التعليقة كتاب في االفعال في النحوي الخالف
 ( ه 298 ت)  الحلبي النحاس

 الفراهيدي اداب مجلة أ.د. علي مطر جرو الدليمي
 تكريت جامعة

1112-1117 

11 
 العلوم دار كلية مجلة أ.د. علي مطر جرو الدليمي .أنموذجا االنبياء سورة المعنى تنوع في وأثرها القرآنية االلفاظ

 القاهرة جامعة
1112-1117 

11 
مجلة كلية التربية جامعة  أ.م.د. لطيف محمود محمد أثر التلقي في صياغة المصطلح البالغي والنقدي .

 بابل
1112-1112 

14 
دراسة في  –داللة العنوان بين شعراء التفعيلة وقصيدة النثر 

 البعد المعجمي .
مجلة جامعة االنبار للغات  أ.م.د. لطيف محمود محمد

 واآلداب
1112-1117 

12 
 لمسات تجديدية في كتاب الصناعتين

 
أ.م.د. ايهاب مجيد محمود و 

 د. سعيد عبد خضر
 العربية اللغة مجلة

 في لتخصصيةا لالبحاث
 ماليزيا

1112-1112 

12 
أ.م.د. ايهاب مجيد محمود و  التوظيف الفني في الشعر الجاهلي

أ.م.د. عثمان عبد الحليم 
 جلعوط

بيت الحكمة مجلة 
 ندراسات االديا

1112-1112 

 1112-1112 مجلة جامعة كركوك أ.م.د. ايهاب مجيد محمود منهج اآلمدي في كتاب الموازنة 17

18 

 دراسة موازنة بين تفاسير ارة في سورة البقرةاإلستع
هـ( وابن عاشور  1171هـ( واآللوسي )ت 218الزمخشري )ت 

 هـ( 1191)ت 

أ.م.د عثمان عبد الحليم 
         جلعوط الرواي

 د.طارق أمين الرفاعي

بيت الحكمة دراسات 
 االديان

1112-1117 

19 

ن الجاهلي قساوة البيئة وأثرها على شهية الشعراء في العصري
 قراءة ضمن مجالي االنثروبولوجياعباسي وال

 

أ.م.د. عثمان عبد الحليم 
 الراوي

 –مجلة جامعة االنبار 
 كلية التربية للبنات

1112-1112 

11 

 بالد العرب السعيدة وما تبقى من شعرها
 غير المجموع في الجاهلية واإلسالم

 

أ.م.د. عثمان عبد الحليم 
 الراوي

ب مطبوع على شكل كتا
 االردن –دار غيداء 

1112-1112 

11 
أ.م.د. عبد اهلل حميد حسين  الدرر في اعراب أوائل السور

 و يحي ماجد شاحوذ
مجلة جامعة االنبار 

 للعلوم اإلسالمية
1111-1111 

11 
أ.م.د. عبد اهلل حميد حسين  علل االختيارات القرآنية في سورة الضحى دراسة تعبيرية

 و د. اثير طارق نعمان
مجلة العالمية لبحوث ال

 القرآن / ماليزيا
1111-1111 

 1111-1111 مجلة جامعة ديالى أ.م.د. عبد اهلل حميد حسين ما ال يستعمل من الفاظ اللغة إال في النفي 11

14 
كتاب الدرر في إعراب أوائل السور للشيخ أحمد  السجاعي 

 دراسة وتحقيق
أ.د. احمد عبد هللا حمود 

 العاني
 1122-1121 

12 
أ.د. احمد عبد هللا حمود  مواهب الرحمن على غاية البيان لمحمد متولي

 العاني
 1122 

12 
الردود على النحاة ... نقد وتحليل الدكتور إبراهيم السامرائي 

 أنموذجا
أ.د. احمد عبد هللا حمود 

 العاني
 1122 

17 
نقد جهود المحدثين في الرد على النحاة األقدمين الدكتور خليل 

 د عمايرة أنموذجاأحم
أ.د. احمد عبد هللا حمود 

 العاني
 1122 

18 
هـ( في كتابه 242-221العلة النحوية عند أبي علي الشلوبين )

 شرح المقدمة الجزولية الكبير
أ.د. احمد عبد هللا حمود 

 العاني
 1122 

19 
اختالف القراءات في التراكيب المتشابهة في اآليات ... دراسة 

 في النح والسياق
أ.د. احمد عبد هللا حمود 

 العاني
 1122 



41 
تعليل القبح النحوي عند ابن السراج في كتابه األصول في النحو 

 دراسة نقدية تحليلية
أ.د. احمد عبد هللا حمود 

 العاني
 1122 

 1121-1122 جامعة االنبار أ.م.د. عمار صبار كريم الظواهر اللغوية في كتاب شرح الفصيح 41

 1121-1122 مجلة جامعة االنبار أ.م.د. عمار صبار كريم يت مصادره وشواهده في كتاب االضدادابن السك 41

 1122-1121 مجلة جامعة االنبار أ.م.د. عمار صبار كريم الظواهر اللغوية عند ابن السكيت في كتاب المنطق 41

 1122-1121 جامعة تكريت مجلة أ.م.د. عمار صبار كريم ادوات التعليل والتكثير في القران الكريم 44

 1121-1122 مجلة جامعة االنبار د. رباح حامد فليح سورة المطففين دراسة تحليلية 42

42 
جامعة عين شمس/كلية  د. رباح حامد فليح داللة اللون عند ايليا ابو ماضي

 البنات
1122-1122 

 1117-1112 جامعة االنبار د. فراس عبد الهادي اللغة في الفلسفة التحليلية 47

48 
مجلة جامعة األنبار للغات  د. اسامة محمد سويلم الردود الصرفية في شروح الفصيح

 واآلداب
1121-1122 

49 
األدلة الهامة على صحة األفعال التي ردها ابن درستويه على 

 العامة
مجلة الفراهيدي/ آداب  د. اسامة محمد سويلم

 تكريت
1122-1122 

21 
كتاب مطبوع/ مؤسسة  د. اسامة محمد سويلم إلستراباذي/ دراسة وتحقيقمحنة األديب ألبي علي ا

 الرسالة
1122-1122 

21 
مجلة كلية المعارف  د. اسامة محمد سويلم الريحانة المرضّية على معجم األفعال الواوّية اليائّية

 الجامعة
1122-1122 

 
 
 

 21المجموع الكلي = 
 

 أ.م.د. عبد هللا حميد حسين
 رئيس قسم اللغة العربية

 


