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 المؤهالت العممية :  
 9875خريج معيد اعداد المعممين  / بغداد  

كمية التربية / الجامعة ـــــ حاصل عمى شيادة البكموريوس في آداب المغة العربية من 
 .  9886سنة  المستنصرية

 األب العربي الحديثتخصص / ــــــ نال شيادة الماجستير في المغة العربية وآدابيا 
. وكان عنوان  الجامعة المستنصرية/  اآلداببتقدير جيد جدا من كمية   2772سنة 

 ( .  -دراسة فنية  –فمسطين في القصة العراقية القصيرة رسالتو )
الجامعة /  اآلدابـــــــ وحاز عمى شيادة الدكتوراه في المغة العربية وآدابيا من كمية 

               وكان عنوان أطروحتو :  امتيازبتقدير  2792سنة بغداد المستنصرية 
 ) صورة اآلخر في الرواية العراقية المعاصرة ( 
 

 الكتب المؤلفة : 
  القرآني نحو رؤية معاصرة اإلعجازكتاب ...  ـــــ
 .  -قراءة لوعي الذات واآلخر –الرواية العراقية وسردية االختالف كتاب ...  ـــــ
 مستويات تشكيل النص في خطبة السيدة الزىراء )ع(. كتاب ... ـــــ

 
 



  : البحوث والمقاالت المنشورة 
 

 . 2777جوىر الثقافة والوعي المغيب / ج البيان ـــــ 
 . 2777القرآني دروس وعبر / البيان  المثل  -
 . 2777أغراض القصص القرآني / مجمة سبيل القرآنية /  -
 . 2776ثورة االمام الحسين )ع( وحقوق االنسان /ج البيان  -
 . 2776القرآن والسرد المعاصر / ج البيان /  -
 . 2776الطائفية ومشروع الدولة العراقية الحديثة / مجمة مدارك / -
 . 2776قصة يوسف )ع( / مجمة سبيل / بنية الرؤيا في -
 . 2778االنتمجانسيا ) السمطة والمثقف ( / مجمة ثقافتنا /  -
 . 2778اآلخر من منظور قرآني / مجمة سبيل /  -
البنى التركيبية في خطبة السيدة الزىراء )ع( / مجمة كمية التربية الجامعة  -

  2797المستنصرية 
 . 2797مجمة نون القرآنية /  القرآني عند الشريف المرتضى / اإلعجاز -
 . 2797عبر المغة السردية / ج الزمان /  واإلتالفاالختالف  -
 . 2797( /  أنموذجا) ابن قتيبة  القرآني لإلعجازالتوجيو البالغي  -
 اآلدابأنساق الييمنة والتمثيل في شعر احمد مطر / مجمة كمية  -

/2792 
الزىراء )ع( /مجمة  التفاعل النصي مع القرآن الكريم في خطبة السيدة -

 . 2792/  األستاذ
لحوراء -تحت سماء كوبنياجن–شعرية السرد والمتخيل التقيض في رواية  -

 . 2792 األساسيةالنداوي /مجمة كمية التربية 
 اإلسالميةة ععمي عميو السالم ، مجمة الجام اإلمامعند  اإلقناعفاعمية  -

 2795في النجف  ، 
 



  األخرىالمؤتمرات العممية والنشاطات  
 

 .  2777مؤتمر الشيخ البالغي / محافظة بابل  ــــ
 .  2778بغداد  األولمؤتمر السيدة الزىراء )ع( ـــــ 
 .  2778بغداد   األولمؤتمر مجمة سبيل القرآنية ـــــ 
 .  2797بغداد   األولمؤتمر قسم عموم القرآن ـــــ 
 .  2799/كربالء ديوان الوقف الشيعي –الكتاب القرآني  مسابقةـــــ 
النجف  اإلسالميةالفكري الخاصة بالسيدة الزىراء)ع( الجامعة  اإلبداعمسابقة ـــــ 

9792  . 
 .  2797قة الكتاب القرآني الثاني الوقف الشيعي بمساــــ 
 .  2792محافظة النجف   الدولي السيدة الزىراء )ع( المؤتمرــــ 
 .- 2792-الوقف الشيعي –مسابقة الكتاب القرآني -
 . 9792مؤتمر جامعة كركوك / -
  2792مؤتمر قسم عموم القرآن / -
 . 2792المؤتمر السنوي الثالث لمعتبة الكاظمية المقدسة -
 . 2792مؤتمر كمية التربية ابن رشد / -
 . 2792مؤتمر بيت الحكمة عن التطرف /  -
/ النجف  ةاإلسالميالفكري / الجامعة  لإلبداعمسابقة وارث عمم النبيين  -

9792 .  
 
 
 
 
 
 



  التي ناقشها الرسائل واألطاريح 
 

 . الدكتور كاصد الزيدي في عموم القرانجيود  ــــ
 الطفولة في شعر السياب ــــ

 الزىاوي آمالفي شعر  اآلخر
 اء في شعر يحيى السماوييالسيم

  
  . خبير لغوي ألكثر من خمسين رسالة وأطروحة جامعية 
  خبير لغوي لمجموعة من الكتب المؤلفة في مديرية المناهج في وزارة

 . التربية 
 . خبير لعدد من بحوث الترقيات العممية 

 
  : الدورات التي اجتازها 

 

 دورة التأىيل التربوي لمتدريسيين في جامعة بغداد وكان من األوائل فييا .  ــــ
 في جامعة بغداد  اإلنساندورة معمومات حقوق  -

 ـــــ  دورة الحاسبات من مركز الحاسبة في جامعة بغداد ألغراض الترقية .
 من مركز الحاسبة في جامعة بغداد ــــ دورة الحاسبات لطمبة الدراسات العميا 

 دورة التنمية البشرية في كمية التربية ابن رشد  -
 دورة برنامج االستالل لمرسائل واالطاريح الجامعية  -
 

  عميها :الجوائز التي حصل  
 

ـ جائزة الصديقة الزىراء لإلبداع عن أفضل بحث كتب عن السيدة الزىراء )ع( في 
 . ) المركز الثاني ( 2792الجامعة اإلسالمية )النجف األشرف( عام 

 



 . كتب الشكر والشهادات التقديرية 
 حاصل عمى كتاب شكر من وزير التعميم العالي والبحث العممي -

 .  2797سنة ـــــ حاصل عمى كتاب شكر من رئيس جامعة بغداد 
 2777ـــــ حاصل عمى كتاب شكر من عميد كمية التربية / ابن رشد سنة 
  2778ـــــ حاصل عمى كتاب شكر من عميد كمية التربية / ابن رشد سنة 
 .  2797ـــــ حاصل عمى كتاب شكر من عميد كمية التربية / ابن رشد سنة 

 2797ـ حاصل عمى كتاب شكر من عميد كمية التربية / ابن رشد سنة ــــ
  2797ـــــ حاصل عمى كتاب شكر من عميد كمية التربية / ابن رشد سنة 
 . 2799ـــــ حاصل عمى كتاب شكر من عميد كمية التربية / ابن رشد سنة 

 2799ـــــ حاصل عمى كتاب شكر من مدير عام قناة العيد الفضائية سنة 
  . 2792ـــــ حاصل عمى كتاب شكر من عميد كمية التربية / ابن رشد سنة 

ـــــ حاصل عمى كتاب شكر من معاون عميد كمية التربية / ابن رشد لمشؤون العممية 
 .  2797سنة 

 .  2797ـــــ حاصل عمى شيادة شكر وتقدير من مؤسسة أطفال العراق سنة 
 .  2778سة الشييدين الصدرين العامة سنة ـــــ حاصل عمى شيادة تقديرية من مؤس

ــــ حاصل عمى شيادة شكر من مكتب التنسيق الحوزوي  في حزب الفضيمة سنة 
2778  . 

 .  2799من ديوان الوقف الشيعي سنة  وتقدير شكر ـــــ حاصل عمى شيادة
ــــ حاصل عمى شيادة شكر وتقدير من المركز الوطني لعموم القرآن في الوقف 

 .  2799الشيعي سنة 
 .  2795ــــ حاصل عمى شيادة تقديرية من بيت الحكمة 

 من كمية التربية ابن رشد .  2ــــ حاصل عمى شيادة تقديرية / 
 حاصل عمى كتاب شكر من عميد كمية التربية ابن رشد . 

 

 العممية واإلدارية التي شغمها :  المناصب 
 

  2795وحتى سنة  2792منذ سنة  ــــ مقرر قسم عموم القرآن ـ
 اإلنسانعضو الجمعية العراقية لحقوق ـــــ 
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