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 الكتب والبحىث المنشىرة
 

صٍوٍائٍح دساصح :الؼشالٍح الشّاٌح فً (الذٌضتْتٍا – الٍْتْتٍا) ثٌائٍح 
 The binary of Utopia and Dystopia in Iraqi novel: A 

Semiotic study 

الحوشاًً هحوذ للشّائً الؼشّس حجاب سّاٌح فً  الوضوشج األًضاق كشف 
 الجذٌذج التاسٌخاًٍح ّجِح هي

Implicit and apparent in "the veil of bride" a novel by 
Muhammed Al Humrany 
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صؼذاّي ألحوذ "تغذاد فً فشاًكشتاٌي" سّاٌح فً الشخصٍاخ تٍثْلْجٍا   
Typology of persons in "Frankenstein in Baghdad" a novel by 

Ahmed Saadawi 
 (ّالتطثٍك التٌظٍش تٍي الؼشب ػٌذ االدتٍح الوزاُة) الكاظن اإلهام كلٍح هجلح 

 . ع
 (فٌٌْتش كاسلْس كْاتٍش لصح فً الخطاب هكًْاخ) 2 الؼذد ،1 الوجلذ، 

 .2021 حزٌشاى
 كلٍح هجلح .اًطْاى اصٌاى (هشٌن ٌا) سّاٌح الؼشالٍح الشّاٌح فً الٌِْح تجلٍاخ 

 .2019 ،4 الؼذد ،3 الوجلذ ع االهام
 Significant Isomorphism in the story of "The pains of Mr. 
Maarouf" , by the Novelist Ghaib Tuma Farman: A Semiotic 
Study.  

   هجلح فً الوٌشْس
Review of International Geographical Education Online. 
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الزاخ تأكٍذ هي الثمافاخ خطاب  /الخطاب لتحلٍل الثاهي الذّلً الولتمى 

 .ّاللغاخ اَداب كلٍح /الجزائش /هشتاح لاصذي جاهغ /اَخش لوؼشفح
 أًوْرجا اًطْاى لضٌاى (هشٌن ٌا) سّاٌح الؼشالٍح الشّاٌح فً الٌِْح تجلٍاخ

 _تفكٍكٍح هماستح_                         
Identity Manifestation in the Iraqi Novel- Sinan Intiwan's "O 

Mariam" as an Exemplar- A Deconstructive Study 
   
 اَداب كلٍح /الوضتٌصشٌح الجاهؼح   2017  الثاًً الضشد هؤتوش 

 .الؼشالٍح الشّاٌح فً الضٌْْصلْجٍح ّالتوثالخ الٌِْح
(الٌِْض ّاصتشاتٍجٍاخ التحذٌاخ اإلصالهٍح الؼلْم) األًثاس جاهؼح هؤتوش 

 ،2 الولحك ،2 الؼذد، ،47 الوجلذ األسدًٍح، لضاًٍاخ هجلح فً الوٌشْس

2020. 
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 الخبراث العمليت

 
صٌتٍي لوذج ع الكاظن اإلهام كلٍح فً الؼشتٍح اللغح لمضن همشسا ػول.  
االداسي األهش توْجة ع الكاظن اإلهام كلٍح فً الؼشتٍح اللغح لضن سئٍش ػول 

  7/9/2017 فً 4333 :الؼذد ري
الكاظن اإلهام كلٍح تشلٍاخ لجٌح فً ػضْا تْصفَ ػول. 
جاهؼاخ هي ػذد فً دكتْساٍ ّأطشّحح هاجضتٍش سصائل هي ػذد ًالش 

 .الؼشاق
م ّْ  .الجاهؼٍح الشصائل هي الؼذٌذ ل
تغذاد /الثمافٍح الشؤّى داس هي الصادسج الوْسد هجلح فً لغٌْا هصححا ػول. 

  
 

 

   


