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الديـــــــــــانة  :مســـلـــم

التـخــصـــص  :اللــغــة العــربـــيــــة  /اللـــغـــة والنــحــو

الـــــــوظــــيـــفـــة  :تـــــدريــــســــــي
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عــــنـــــــــوان الــــعـــمــــــــل  :كـــلــــــية التربيـــــة ابــــن رشــــد للعلـــــوم الإنســــانية  /قـــســــــم اللغـــــة
العربية

المـنـصـب  :مـعـاون العـمـيــد للشــؤون الإداريــة والمــالـــية

 كـــلفــت أكثر من مـرة بمهام عــمــادة الكـليــة وكــالــة في حالة تمتع السيد العميد بأي
أيفاد أو أجازة .

 مخول بتمشية امور الكلية بعد احالة السيد عميد الكلية على التقاعد بموجب الامر ١أ٤٨٠٧/
في ٢٠١٦/٧/٥
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الـــدرجــة الـعلميــة
بكالوريوﺱ

الماجستير



الدكتوراﻩ

الﺠـــــامعــــة

الكـــليــة

بــغــداد

كلية الأداﺏ

بـــغــداد

المستنصرية

كلية الأداﺏ

١٩٨٨

كلية التربية

١٩٩٩

 
ﺕ

الــــوظيفة

٢

مــــدرﺱ

٤

أستــــــاذ

١
٣

التأريخ

الــــﺠــــــــــــــــــهــــــة

١٩٩٤

الفترة من -
ﺇلى

مدرﺱ مســـاعد

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية

١٩٩٩-١٩٩٥

أستـــــــاذ مساعد

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية

٢٠٠٩ -٢٠٠٢

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية
كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية

٢٠٠٠ - ١٩٩٩
٠٠٠-٢٠٠٩



 
ﺕ

الــــوظيفة

١

رﺋيﺲ قسم علوم القران والتربية
الإسلامية

٢

مــــعاون العميد للشؤون الإدارية
مخول بتمشية امور الكلية بعد احالة السيد

عميد الكلية على التقاعد بموجب الامر

٣

١أ ٤٨٠٧/في ٢٠١٦/٧/٥



الــــﺠــــــــــــــــــهــــــة

الفترة من  -ﺇلى

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية

٢٠١٣ -٢٠١١

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية

 


ﺕ



الــــﺠــــهــــــة ) المعهد  /الكلية(

الﺠــــــــامـــــعــــة

 – ٢٠١٤الﺂن

٠٠٠ -٢٠١٦

الفترة من -
ﺇلى

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية

١



 - ١٩٩٥الﺂن

بـــــــغــــــداد




 

ﺕ

الــــقسم

٢

اللــــغـــــــة العـــــــربـــيـــــة

علوم القران والتربية الإسلامية

١

الــــﺠــــــــــــــــــهــــــة

الفترة من  -ﺇلى

كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية

 – ٢٠١٤الﺂن

٢٠١٣ - ١٩٩٥

الـلـــغـــة و الـــــنـحـــو

 

ﺕ
١





ĩسم الأﻃروحة أو الرسالة

أساليب تدريﺲ التهذيب والأﺧلاﻕ الإسلامية بين الأﺻالة والمعاﺻرة

ﻃراﺋﻖ والأساليب التعليمية في عصر الخلافة الراشدة

٢

تقويم كتب الإسلامية للصفوﻑ الثلاﺛة الأﺧيرة للمرحلة الابتداﺋية

٣







الـــقــــــــســــم

الســــنــــة

علوم القرﺁن الكريم والتربية الإسلامية

٢٠٠٣

علوم القرﺁن الكريم والتربية الإسلامية

٢٠٠٧

علوم القرﺁن الكريم والتربية الإسلامية

٢٠٠٧

٤
٥
٦
٧
٨
٩

أﺛر التقارير والملخصاﺕ العامة في تحصيل ﻃلباﺕ الصف الرابع

أﺛر استعمال المﺠمعاﺕ التعليمية في تحصيل ﻃلبة أقسام
علوم القران

أتساع المعنى عند السمين الحلبي في كتابﻪ
الدر المصون

فخر الدين الﻄريحي ومنهﺠﻪ التفسيري في كتابﻪ
مﺠمع البحرين

منهﺞ الشيخ الﻄوسي في تفسير ﺁياﺕ الأحكام

زينباﺕ في بــــيـــــت النبوة

 ١٠المهدي الموعود في ﺿوء القرﺁن الكريم وسفر أشعيا
 ١١ورود الحديﺚ الشريف دراسة موﺿوعية

 ١٢التكافل الاجتماعي في الدياناﺕ الثلاﺙ
١٣
١٤

علوم القرﺁن الكريم والتربية الإسلامية
علوم القرﺁن الكريم والتربية الإسلامية

أسلوﺏ التعﻈيم دراسة لغوية

 




٢٠٠٩

علوم القرﺁن الكريم والتربية الإسلامية

٢٠٠٩

علوم القرﺁن الكريم والتربية الإسلامية

٢٠٠٩

علوم القرﺁن الكريم والتربية الإسلامية

٢٠١٣

علوم القرﺁن الكريم والتربية الإسلامية

علوم القرﺁن الكريم والتربية الإسلامية

٢٠١٠
٢٠١٣

علــــــوم القــــــرﺁن الكــــــريم والتربيــــــة ٢٠١٣

الإسلامية

علــــــوم القــــــرﺁن الكــــــريم والتربيــــــة ٢٠١٤

الإسلامية
الﺠهـــد الحـــديثي عنـــد محمـــد علـــي الحكـــيم فـــي علــــــوم القــــــرﺁن الكــــــريم والتربيــــــة

كتابﻪ رياﺽ المساﺋل

٢٠٠٧

الإسلامية

قسم اللغة العربية

٢٠١٤

٢٠١٦

١٥
ﺕ

أفعال الكلام في رسالة التوابع والزوابع

السنة

مؤتمر الشيخ البلاﻏي الثالﺚ

٢٠٠٧

مؤتمر السبل الواﺿحة

٢٠١٠

الـــعـنو ا ن

١٦
١

مؤتمر تراﺙ الشهيد الحكيم

٣

مؤتمر بين الحوزة والﺠامعة

٢



مكان انعقادﻫا

ابراﻫيم انيﺲ بين ناقديﻪ في الصوﺕ والدلالﻪ

النﺠف الأشراﻑ

٢٠٠٩

النﺠف الأشراﻑ

٤

٢٠٠٥

قسم اللغة العربية
قسم اللغة العربية

النﺠف الأشراﻑ

بغداد

نوع المشاركة
ألقاء بحﺚ
ألقاء بحﺚ
ألقاء بحﺚ
ألقاء بحﺚ



 




داﺧل الكلية

ﺕ

ندواﺕ تخص اللغة العربية

١

٢
٣





حواراﺕ فكرية تخص فلسفة اللغة


أقامة مسابقاﺕ قرﺁنية

ﺧارج الكلية

ندواﺕ لتﻄوير واقع اللغة العربية

حواراﺕ تخص واقع المسؤولية التدريسية

المشاركة في التحكيم لمؤتمراﺕ قرانية

٢٠١٦
٢٠١٦

 
ﺕ
١
٢
٣
٤



أســـم الــبـــحــــــﺚ

مــــحـــل الــنــشـــر

الأنصاري

للعلوم الإنسانية

المساﺋل الخلافية في شرﺡ ذور الذﻫب لابن ﻫشام مﺠلة الأستاذ/كلية التربية ابن رشد

المساﺋل الخلافية في شرﺡ قﻄر الندﻯ لابن ﻫشام
الأنصاري

الﻈواﻫر النحوية في شرﺡ القصاﺋد السبع الﻄوال لابن
الأنبا ري

أﺻالة النحو العربي بين التأﺛر والتأﺛير

مﺠلة الأستاذ/كلية التربية ابن رشد
للعلوم الإنسانية

مﺠلة كلية المعلمين  /الأساسية

مﺠلة الأستاذ/كلية التربية ابن رشد
للعلوم الإنسانية

مﺠلة كلية المعلمين الأساسية/

٥

المساﺋل النحوية التي وافﻖ المبرد الكوفيين فيها

المستنصرية

٧

ﺛبوﺕ النص القرﺁني

مﺠلة نون والقلم

٦

الشيخ البلاﻏي والقراءاﺕ القرﺁنية

 

مﺠلة كلية الﺂداﺏ  /المستنصرية

 
 

 
  

 

السـنــة
٢٠٠١
٢٠٠٢
٢٠٠٢
٢٠٠٢
٢٠٠٢
٢٠٠٦
٢٠١٠

ﺕ
١

٢
٣
٤
٥
٦
٧



كتاﺏ الشكر أو الﺠاﺋزة أو شهادة التقدير

شهادة تقديرية من مؤسسة شهيد المحراﺏ
العلمي

شكر من السيد رﺋيﺲ جامعة بغداد

شكر من كلية التربية ابن رشد للعلوم الإنسانية
شكر وتقدير من مؤسسة السبل الواﺿحة للثقافة

العلمي

جامعة بغداد
عدد )(٤

كــــــلـــية التربية ابن رشد للعلوم

الإنسانية ) عدد كبير (

مؤسسة السبل الواﺿحة للثقافة

شــــكر من الســــيـد معـالي وزير التعليم العالي وزارة التعليم الع ـالي والبحــﺚ

والبحﺚ العلمي

شكر من السيد مساعد رﺋيﺲ جامعة بغداد




الداﺋرة القرﺁنية

تهنﺌــة من الســــيــد وزير التعليم العـالي والبحــﺚ وزارة الـتعليم الع ـالي والبحــﺚ




الﺠهة المــــانحــة

 

العلمي عدد )(٣
جامعة بغداد

عدد )(٣

السـنــة

٢٠٠٧
٢٠١٠
٢٠١٠
٢٠١٠
٢٠١٠
٢٠١١
٢٠١٤

ﺕ
١
٢
٣
٤
٥



٦

ĩســــم الـكــتاﺏ

ﺇبراﻫيم أنيﺲ وجهودﻩ للغوية والنحوية

الﻈواﻫر الصوتية في المقدمة الﺠزرية
الحواشي الأزﻫرية في حل ألفاﻅ المقدمة الﺠزرية )دراسة وتحقيﻖ (

الحواشي المفهمة في شرﺡ المقدمة الﺠزرية

)دراسة وتحقيﻖ (

تحــفـــــــــــة الﻄــــــــــالبين فــــــــــي تﺠويــــــــــد كتــــــــــاﺏ رﺏ

العالمين ) دراسة وتحقيﻖ (

الدرﺱ النحوي عند الشيخ البلاﻏي



 

 اللغة العربية





السـنــة
١٩٩٥

١٩٩٩
١٩٩٩

٢٠٠٦
٢٠٠٦
٢٠١٠

 

 بمناســـــبة الاحتفالـــــاﺕ بيـــــوم الﺠامعـــــة قـــــام قســـــمنا بزراعـــــة ) (١٤فســـــيلة نخـــــل
للقسم الموافﻖ ).(٢٠١١/٤/٥

 أقامـــــــة المـــــــؤتمر القرﺁنـــــــي الـــــــأول ) القـــــــران الكـــــــريم  ...رﺅﻯ
معاﺻـــــرة( بالتعـــــاون مـــــع المركـــــز الـــــوﻃني لعلـــــوم القـــــران التـــــابع

ﺇلــــــى ديــــــوان الوقــــــ ف الشــــــيعي علــــــى قاعــــــة كليــــــة التربيــــــة
ابـــــــن رشـــــــد للعلـــــــوم الإنســـــــانية ) (٢٠١١/٥/١٢وتﻀـــــــمن المـــــــؤتمر

جلســــــتين  ،الــــــأولى ألقيــــــت فيهــــــا ســــــتة بحــــــوﺙ والﺠلســــــة الثانيــــــة

ألقيــــــت فيهــــــا ســــــتة أﺧــــــرﻯ بمشــــــاركة بــــــاحثين متخصصــــــين

من مختلف الﺠامعاﺕ .

 أقـــــامـــــــــــــة نـــــــــدوة بحثيـــــــــة بمناســـــــــبة ذكـــــــــرﻯ استشـــــــــهاد الإمـــــــــام
الحســــــــين )عــلـيـــــــــــة الســـــــــــلام( عنوانهـــــــــا ) عالميــــــــة ﺛـــــــــورة الأمـــــــــام
الحســـــين ) عليـــــة الســـــلام( عــــــــلى قاعـــــة الدراســـــاﺕ العليـــــا فـــــي

قسمنا بتاريخ ) ٥محرم الحرام  ١٤٣٣ﻫـــ ( الموافﻖ ).(٢٠١١/١٢/١

 أقامــــــة حفــــــل بهــــــيﺞ بمناســــــبة الولــــــادة الميمونــــــة لســــــيد الكاﺋنــــــاﺕ وفخرﻫــــــا
الرســــــول الــــــأعﻈم ) ﺻــــــلى للــــــﻪ عليــــــﻪ والــــــﻪ وســــــلم ( علــــــى قاعــــــة
ابن رشد في كلية التربية .

 أقامــــة المعــــرﺽ الــــأول لصــــور المشــــهد الحســــيني الشــــريف عبــــر التــــاريخ
بالتعــــــاون مــــــع الأمانــــــة العامــــــة للعتبــــــة الحســــــينية المقدســــــة  ،متمـثلــــــــة

بــالأســتــــــــاذ )ســـــعيد رشـــــيد زميـــــزم ( مـــــدير قســـــم الوﺛـــــاﺋﻖ فـــــي العتبـــــة
المقدســــة علــــى قاعــــة مكتبــــة كليــــة التربيــــة  /كليــــة ابــــن رشــــد للعلــــوم

الإنسانية بتاريخ ).(٢٠١٢/٢/١٢

 أقامــــــــة نــــــــدوة فكريــــــــة عــــــــن حريــــــــة الــــــــرأي فــــــــي الفكــــــــر
الإســــــلامي بالتعــــــاون مــــــع قســــــم العلــــــوم النفســــــية و التربويــــــة بتــــــاريخ

).(٢٠١٢/٤/٨

 أقامـــــــــة المســـــــــابقة القرﺁنيـــــــــ ة الـــــــــأولى فـــــــــي التلـــــــــاوة والتفســـــــــير
بالتعاون مع المؤسسة القرﺁنية العراقية بتاريخ ). (٢٠١٢/٤/١١

 افتتـــــاﺡ معـــــرﺽ داﺋـــــم للصـــــور فـــــي قســـــمنا يحتـــــوي علـــــى )(٨٠
حــــــديﺚ نبــــــوي وقــــــول مــــــأﺛور  ،و ) (٣٥لوحــــــة فنيــــــة فــــــي مختلــــــف
الخﻄــــــــوﻁ تﻀــــــــمنت ﺁيــــــــاﺕ قرﺁنيــــــــة كريمــــــــة وأقــــــــوال مــــــــأﺛورة بتــــــــاريخ

).(٢٠١٢/٤/٨

 أقامـــــــة معـــــــرﺽ للوســـــــاﺋل التعليميـــــــة فـــــــي تخصـــــــص ﻃراﺋـــــــﻖ التربيـــــــة
الإسلامية عدد ) (٥٠وسيلة بتاريخ ). (٢٠١٢/٤/١٧

 افتتـــــاﺡ الشـــــتلاﺕ الﺠديـــــدة فـــــي حديقـــــة قســـــمنا وعـــــددﻫا ) (٣٥٢شـــــتلة
محاﻃــــــة بــــــالحﺠر الــــــأبيﺾ المكســــــر بحﺠــــــم ) (٤وكميــــــة ) ٢٠٠كغــــــم( و )(٤

فساﺋل بتاريخ ).(٢٠١٢/٤/٨

 أقامــــــة المــــــؤتمر القرﺁنــــــي الثــــــاني ) القــــــرﺁن ﺇشــــــكالياﺕ العصــــــر(
بالتعــــــاون مــــــع المركــــــز الــــــوﻃني لعلــــــوم القــــــران التــــــابع الــــــى
ديـــــوان الوقـــــف الشـــــيعي علـــــى قاعـــــة كليـــــة التربيـــــة  /ابـــــن

رشـــــــــد بتـــــــــاريخ ) (٢٠١٢/٥/١٠وتﻀـــــــــمن المـــــــــؤتمر جلســـــــــتين ،

الــــأولى ألقيــــت فيهــــا ﺛمانيــــة بحــــوﺙ والﺠلســــة الثانيــــة ألقيــــت فيهــــا ﺛمانيــــة

أﺧـــــــرﻯ بمشـــــــاركة بـــــــاحثين متخصصـــــــين مـــــــن مختلـــــــف

الﺠامعاﺕ العراقية .

 أقامــــة حفــــل بهــــيﺞ بمناســــبة ولــــادة ســــيدة نســــاء العــــالمين الســــيدة فاﻃمــــة الزﻫــــراء
)عليهـــــــا الســـــــلام( وتكـــــــريم عشـــــــر ﻃالبـــــــاﺕ مـــــــن كليتنـــــــا مـــــــن المتميـــــــزاﺕ

بحﺠــــــابهن وتفــــــوقهن العلمــــــي وأﺧلــــــاقهن العاليــــــة بالتعــــــاون مــــــع
مؤسســــــــة الزينبيــــــــاﺕ النســــــــوية الثقافيــــــــة بتــــــــاريخ ) (٢٠١٢/٥/١٤علــــــــى قاعــــــــة
الﻄبــــري فــــي كليــــة الــــأداﺏ وبحﻀــــور كثيــــف مــــن الﻄلبــــة وعــــدد مــــن
المدعوين والمدعواﺕ.

 أقامــــة حفــــل تكــــريم المتفــــوقين الأواﺋــــل مــــن الأيتــــام بالتعــــاون مــــع
مؤسســــــة ﺧــــــدام ﺁل محمــــــد ) ﺻــــــلى اللــــــﻪ عليــــــة وال وســــــلم( بتــــــاريخ

) (٢٠١٢/٥/٢٠وقــــــد تبــــــرع عــــــدد مــــــن أســــــتاتذة القســــــم لتكــــــريم )(٢٥
ﻃفلا ﺧلال ﻫذا الحفل.
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