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 شاطات قسم اللغة العربيةن

 م2021-2020   التي أقيمتالحلقات النقاشية ) السمنرات ( 

 ) التدريسيون (

 التاريخ     المدير            المحاضر      عنوان الحلقة     ت  

المجرد االعتماد على األصل  1
 في دفع التعقيد الصرفي

أ.د. حسن عبدالمجيد 
 الشاعر

 م9/2/2021 أ.د. حيدر جبار عيدان

ما أفرزه الفكر النحوي من  2
 أنحاء

 23/2/2021 أ.م.د.مديحة خضير كاظم آ.د. حيدر جبار عيدان

أ.د.حسن عبد عودة  مثبطات الباحث والبحث العلمي 3
 الخاقاني 

أ.م.د.حيدر عبدالحسن 
 مير

25/2/2021 

الضرورة الشعرية بين الحقيقة  4
 واالفتعال ، الفرزدق أنموذجا

أ.د. حسن عبد عودة  أ.د. حسين عبد حسين
 الخاقاني

 م2/3/2021

أصداء كربالء لدى أهل  5
 األندلس

 م9/3/2021 أ.م.د.مصعب مكي عبد أ.م.د.حيدر عبدالحسين مير

 16/3/2021 أ.د.حيدر جبار عيدان حسن ناعورأ.د.عبدعلي  آية القوامة بين اللغة والمجتمع 6

الشاعر الدكتور صالح الظالمي  7
 ، مسيرة عطاء وأصالة

أ.م.د. حيدر عبدالحسين  أ.م.د. مصعب مكي عبد
 مير

30/3/2021 

في قصيدة التماسك النصي  8
العشاء األخيرللشاعر أحمد 

 مطر

 م21ح5/4/20 أ.م.د. ستار عبدهللا جاسم أ.د. تحسين فاضل عباس

شخصية الباحث ومواطن  9
 بروزها

 م6/4/2021 أ.م.د.ظاهر محسن جاسم أ.م.د. ستار عبدهللا جاسم

الميل وألفاظه في القرآن  10
 الكريم

أ.م.د.عادل عبدالجبار 
 زاير

 م15/6/2021 أ.م.د.وئام كاظم جواد

 لجنة الحلقات النقاشية

 أ.د. وجدان صالح عباس ..... رئيسا -1

 د.ستار عبدهللا جاسم  .... عضواأ.م. -2

 أ.م.د.حيدر عبدالحسين مير ... عضوا -3

 

 

 

 لشاعرايد عباس دالمجأ.د. حسن عب                                                          

 العربية سم اللغةيس قرئ                                                                         
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 شاطات قسم اللغة العربيةن

 م2021-2020الحلقات النقاشية ) السمنرات ( التي أقيمت   

 ) طلبة الدراسات العليا (

 التاريخ     المدير          المحاضر       عنوان الحلقة         ت

أ.د. وجدان صالح   دكتوراه/ابتهال كاظم أحمد في الرواية العربيةشخصية األم  1
 عباس

 م9/2/2021

البحث النحوي عند الشيخ الطوسي في  2
 كتابه العدة في أصول الفقه

أ.م.د. عالء  كاظم/دكتوراهإبراهيم محمد 
 عبداألمير

 م23/2/2021

ديوان )خذيني كما شئِت( للشاعر  3
 محمد حسين غيبي / دراسة أسلوبية

أ.د. عبدعلي حسن  / ماجستير أديان نجم عبدهللا
 ناعور

 م2/3/2021

 م9/3/2021 أ.د.حيدر جبار عيدان حسين عيد حسين/ماجستير وصف المؤمنين في الخطاب القرآني 4

الوصف المكاني في كتاب تحفة القادم  5
 البن األبار

حيدر فيصل سلمان 
 ماجستير/

أ.م.د. مصعب مكي 
 عبد

16/3/2021 

البحث النحوي عند الدكتور صالح  6
 الظالمي

حيدر أ.م.د. رسل سعد صالح/ ماجستير
 عبدالحسين مير

 م30/3/2021

دراسة  –االقتصاد في اللغة العربية  7
 في المورفيم الصفري

أ.م.د.ستار عبدهللا  زياد يوسف عبدالسادة
 جاسم

 م5/4/2021

النحو القرآني عند السيوطي في كتابه  8
 االتقان في علوم القرآن

سارة تركي عبدالزهرة 
 ماجستير/

أ.د. وجدان صالح 
 عباس

 م6/4/2021

األبنية الصرفية في الخطب  9
 الحربية لإلمام علي )ع(

طالبة الماجستير / سارة 
 قاسم نعمة

أ.م.د.وئام كاظم 
 حواد

 م15/6/2021

 

 لجنة الحلقات النقاشية

 أ.د. وجدان صالح عباس ..... رئيسا -1

 أ.م.د.ستار عبدهللا جاسم  .... عضوا -2

 أ.م.د.حيدر عبدالحسين مير ... عضوا -3

 

                                                          

 راس الشاعد عبأ.د. حسن عبدالمجي                                                          

 للغة العربيةارئيس قسم                                                                    


