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                        اإلبراهيميالدكتورة لمى عبد القادر خنياب ناصر 

 م في مدينة الديوانية6865من مواليد عام 
حصمت عمى شهادة البكموريوس في المغةة الرربيةة وادابهةا مةن ةامرةة القاد ةية   كميةة 

 م .6886اآلداب  نة 
عةن ر ةالتها المو ةومة ب ابةن ال ةكيت  م 1006حصمت عمى شهادة الماة ةتير  ةنة 

 في كتابه األلفاظ ( .
م عةةةةن اتروحتهةةةةا المو ةةةةومة ب الد لةةةةة  1006حصةةةةمت عمةةةةى شةةةةهادة الةةةةدكتورا   ةةةةنة 

 النحوية في المرمقات الرشر ( .
 . ، التخصص الدقيق نحوةامرة القاد ية  م اعد في كمية اآلداب   أ تاذ

. ألبحةةاث والمقةةا ت فةةي هةةذا الصةةدد مهتمةةة بالنقةةد األدبةةي ، نشةةر لهةةا عةةدد مةةن ا
 الكتب :                    من أعمالها :

    شةةرر الشةةيم أحمةةد ي ةةر الفرتو ةةي ةمةةا وتحقيةةق ودرا ةةة ، كتةةاب منشةةور
1007 

  1061انفتاح النص قراءات في ال رد ، كتاب منشور عن دار تموز ل نة   

 الوظيفة الد لية لمنحو في شروح المرمقات ، قيد النشر 

  ح بردة المديح لمشيم ةالل الدين المحمي ، تحقيق ودرا ة ، قيد النشر.شر 

 ) لقائها عند الررب أن اق ومهيمنات ......ب كتاب مختوت  فن الختابة وا 

 
 
 



 لبحوث والدراسات :ا 

 )مةمةةةةة القاد ةةةةية    قراءتةةةةان فةةةةي روايةةةةة .ةةةةوب الكبريةةةةت ....ب بحةةةةث منشةةةةور
 . 1003مرة الكوفة   ، وُنشر في مةمة الدرا ات النةفية ةا 1002

 )مةمةةة  الوظيفةةة الشةةررية لمنحةةو بةةين الةرةةةاني وةاكب ةةون ...ب بحةةث منشةةور
 1004بانقيا   

 )مةةن أبحةةاث مهرةةةان  الةةزمن النحةةوي فةةي نونيةةة الةةةواهري ....ب بحةةث منشةةور
 1008، وُنشر في مةمة مركز درا ات الكوفة   1006النةف الثقافي  

  الفةةراتين لمةةةواهري ، مةةن أبحةةاث مهرةةةان التقابةةل الةةد لي فةةي قصةةيدة يةةا ابةةن
 1007النةف الثقافي   

 )مةةةن  ألفةةةاظ الةةةزمن ود  تهةةةا فةةةي ديةةةوان الحةةةارث بةةةن حمةةةزة ..ب بحةةةث منشةةةور
 1008أبحاث المؤتمر الرممي في ةامرة المثنى   

 الثالثةة    افن اإللقةاء بةين الختابةة والتمثيةل الم ةرحي ، مةن أبحةاث نةدوة بانقية
1008   

 الن ةةةوي فةةةي الرةةةالم الرربةةةي ، مةةةن أبحةةةاث مهرةةةةان الةةةةواهري  تحةةةو ت األدب
 1008الخامس   

  أ.ةةةرحة موهومةةةة وتحةةةو ت مكةةةان مغمةةةةور ب قةةةراءة فةةةي روايةةةة مكن ةةةة الةنةةةةة
 1008لمرت.ى كزار ( من أبحاث ندوة الةدار الثقافي في الديوانية   

 ) اإللقاء الختابي عند الررب ...ب بحث قيد النشر 

 فةةي ةريةةدة الزمةةان  رو نشةةم التأويةةل الحممةةي فةةي قصةةة الميةةل وال.ةةفادب ب بحةةث
 1060 ) 

  منشةور الخالف النحوي في بةاب نفةي الةممةة درا ةة نحويةة د ليةة ...ب بحةث
 1060  اإلن انيةفي مةمة القاد ية لمرموم 

 منشةور فةي مةمةة قبةل اإل ةالم ةمةا وتحقيةق ...ب بحةث  و بنيةه ختابة هاشةم
 1060  (والتربوية في كمية التربية ةامرة القاد ية اإلن انيةوم القاد ية لمرم

  ب بحةث قيةد ا نةةاز مصةداقًا تأويل الرالمة الرؤى واألحةالم أثر المرةرية في
. ) 



  ايةةديولوةيا الناقةةد و اختيةةار المةةنهة ، قةةراءة فةةي كتةةاب التأويةةل الروائةةي ، مةةن
 ي ةريدة الزمان .، ُنشر ف 1060أبحاث ندوة الف.اء الثقافي في النةف  

  ، أقصةةةى األمةةةاني فةةةي عمةةةم البيةةةان و البةةةديا و المرةةةاني ، لزكريةةةا األنصةةةاري
فةي كميةة اآلداب  اإلن ةانيةدرا ة و تحقيق ، منشةور فةي ةمةة القاد ةية لمرمةوم 

 1066ةامرة القاد ية   

  الثقافيةةة فةةي النتةةاج الن ةةوي القصةةة القصةةيرة الرراقيةةة مصةةداقًا ،  األن ةةاقأثةةر
اث نةةدوة األدب الن ةةوي التةةي أقامتهةةا ةمريةةة الثقافةةة لمةميةةا فةةي وهةةو مةةن أبحةة

 .، ونشر في مةمة الةمرية   1066بغداد   

  لمحريةةري مصةةداقًا ، منشةةور فةةي  اإلعةةرابالنحةةو الترميمةةي عنةةد القةةدماء ممحةةة
 م .1061مةمة القاد ية ، كمية اآلداب ةامرة القاد ية ، ل نة 

  تحقيةةق ودرا ةةة ، منشةةور بب( ب الح ةةن بةةن عمةةي بةةن أبةةي تالةةاإلمةةام ختةةب
في مةمة القاد ةية ، عةدد خةاص بوقةائا المةؤتمر الرممةي الثةاني لكميةة اآلداب 

 م .1062، 

 : المقاالت 

  ) المبنةةةى الحكةةةائي فةةةي القصةةةيدة الةاهميةةةة ب مقةةةال منشةةةور فةةةي ةريةةةدة الفةةةرات
1000 

  ) شةةبح الرولمةةة فةةي روايةةة .ةةوب الكبريةةت ب مقةةال منشةةور فةةي ةريةةدة الةنةةائن
1001 

  بعةةةةدد  فةةةةي ةريةةةةدة مهرةةةةةان الةةةةةواهري ُنشةةةةر الن ةةةةوي ب مقةةةةال األدبتحةةةةو ت
 وغيرها . .1008(  خاص (


