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االستاذ املساعد الدكتور 

  جبــــــــاراسحو حلو علــــــــــــــــي 

 
 

 الدكتور عمي حمو حواس جبار الغانمي: االسم الرباعي والمقب
م معاممة لمترقية العممية الى االستاذية عمى المدة االصغرية: المقب العممي ... أستاذ مساعد، وقد قدَّ

 .بانتظار صدور األمر الجامعي
 1974ميسان : محل وتاريخ الوالدة

 متزوج: الحالة الزوجية
 07711595300: الياتف النقال

 hawas74@yahoo.com hiloali4@gmail.com: البريد االلكتروني
 في 3570كمية التربية ابن رشد باالمر الجامعي ذي العدد /  جامعة بغداد 15/2/2006: تاريخ التعيين

13/2/2006.  
  .28/4/2009 في 1766/باالمر الجامعي ذي العدد ع: الحصول عمى لقب مدرس

 ابتداء من 22/7/2013 في 24497باالمر الجامعي ذي العدد : الحصول عمى لقب استاذ مساعد
 .1988 لسنة 315 بموجب القرار 25/12/2012تاريخ 

كمية التربية ابن رشد لمعموم - جامعة بغداد / معاون العميد لشؤون الطمبة والتسجيل : المنصب الحالي
 . ولغاية اآلن22/11/2016 في 577/ح/6/7االنسانية باالمر الجامعي 

 
 
 
 
 
 
 



 المدة رقم االمر الجامعي أو االداري وتاريخو المنصب ت
كمية التربية /مقرر قسم المغة العربية 1

 ابن رشد
 في 1641االمر االداري 

17/5/2009 
2009-2012 

كمية التربية /مدير تحرير مجمة االستاذ 2
 ابن رشد

 في 6657االمر االداري 
31/12/2012 

2012-2014 

كمية التربية /رئيس قسم المغة العربية 3
 ابن رشد

 في 1348/د/6/7االمر الجامعي 
10/9/2014 

2014-2017 

كمية /معاون العميد لشؤون الطمبة 4
 التربية ابن رشد

 577/ح/6/7االمر الجامعي المرقم 
 22/11/2016في 

حتى -2016
 االن

 

 التاريخ الجية المانحة نوع الشيادة ت
معيد اعداد المعممين قسم المغة العربية /وزارة التربية دبموم  1

 واالجتماعيات بتقدير امتياز
1994-1995 

كمية التربية ابن رشد قسم المغة العربية بتقدير /جامعة بغداد بكالوريوس 2
 امتياز

1999-2000 

/ كمية التربية ابن رشد قسم المغة العربية تخصص /جامعة بغداد ماجستير 3
 لغة بتقدير امتياز

2003 

/ كمية التربية ابن رشد قسم المغة العربية تخصص /جامعة بغداد دكتوراه 4
 لغة بتقدير امتياز

2009 

 
باشراف االستاذ الدكتور . دراسة تحميمية تقويمية- البناء الداخمي لممعجم العربي : عنوان الرسالة* 

 .وقد ُأجيزت الرسالة بتقدير امتياز.ىاشم طو شالش
باشراف االستاذ الدكتور ىاشم طو .دراسة ومعجم- المولد في تاج العروس لمزبيدي : عنوان االطروحة* 

 .وقد ُأجيزت االطروحة بتقدير جيد جدا عال. شالش
 
 
 



 . وحتى االن15/2/2006كمية التربية ابن رشد منذ - تدريسي في قسم المغة العربية - 
 .2009قدم لمدة سنة لحصولو عمى شيادة الدكتوراه - 
 .قدم لمدة سنة لحصولو عمى لقب االستاذ المساعد ضمن المدة االصغرية- 
 :المواد التي درسيا- 
 اسم المادة والمرحمة نوع الدراسة العام الدراسي ت
 (الثاني)النحو  أولية 2006-2007 1
 (الثاني)النحو  أولية 2007-2008 2
 (الثالث)النحو  أولية 2008-2009 3
 (الثاني)النحو  أولية 2009-2010 4
 (الرابع)فقو المغة  + (االول)النحو  أولية 2010-2011 5
 (الرابع)فقو المغة  + (الثالث)النحو  أولية 2011-2012 6
 (الرابع)فقو المغة  + (الرابع)النحو  أولية 2012-2013 7

 قضايا نحوية (ماجستير)عميا 
 (الثاني)منيج البحث  + (الثاني)النحو  أولية 2013-2014 8

 دراسات نحوية وصرفية+ المعجم العربي  (ماجستير)عميا 
 (الرابع)فقو المغة  + (الرابع)النحو  أولية 2014-2015 9

 االصوات المغوية+ المعجم العربي  (ماجستير)عميا 
 (الثالث)الكتاب القديم  + (الرابع)النحو  أولية 2015-2016 10

 مصادر الدراسة المغوية والنحوية (ماجستير)عميا 
 عمم المصطمح (دكتواره)عميا 

 (الرابع)فقو المغة  + (الرابع)النحو  أولية 2016-2017 11
 المعجم العربي (ماجستير)عميا 
 عمم المصطمح (دكتوراه)عميا 

 (الرابع)فقو المغة  + (الرابع)النحو  أولية 2017-2018 12
 االصوات المغوية+ المعجم العربي  (ماجستير)عميا 

 
 
 



 الجية المانحة رقم الكتاب وتاريخو الموضوع ت
لمجيود المبذولة طيمة مدة العمل في مقررية قسم  1

 المغة العربية كمية التربية ابن رشد
 في 2781

9/6/2011 
عميد كمية التربية ابن 

 جامعة بغداد/رشد
لممشاركة في الحفل االستذكاري لرحيل العالمة  2

 نعمة رحيم العزاوي .د.المغوي أ
 في 5262

24/11/2011 
عميد كمية 

 جامعة واسط/التربية
لممشاركة في اقامة الندوتين العمميتين  3

نظرية االجناس االدبية الرواية )الموسومتين بـ 
 (صناعة المعاجم وآفاق النيوض بيا)و  (انموذجا

 في 2518
23/5/2012 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

لممشاركة في المؤتمر العممي األول لكمية التربية  4
 ابن رشد

 في 3467
26/6/2013 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 3515 لمجيود المبذولة في ادارة تحرير مجمة االستاذ 5
30/6/2013 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

ك في 78 الىداء نسخ من مجمة االستاذ 6
27/1/2014 

مدير االعالم والعالقات 
 في رئاسة جامعة بغداد

ىيثم )لممشاركة في مناقشة طالب الماجستير  7
 (نعمة حسن

 في 7/10/951
17/4/2014 

عميد كمية 
 جامعة ذي قار/التربية

شكر وتقدير من معالي السيد وزير التعميم العالي  8
 والبحث العممي لمنتسبي جامعة بغداد

 في 2080 / 5و/م
16/2/2014 

السيد وزير التعميم 
 العالي 

 في 7763العدد  الجيود المبذولة لمجان االمتحانية في االقسام 9
23/3/2014 

 رئيس جامعة بغداد

لمجيود المبذولة في المجان االمتحانية لمعام  10
 2013/2014الدراسي 

 في 6683
28/12/2014 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

فريد حمد )لممشاركة في مناقشة طالب الدكتوراه  11
 (سممان

 في 94
27/1/2015 

عميد كمية 
 جامعة بابل/التربية

لمجيود المتميزة في انجاح المؤتمر الحسيني  12
 الثالث

 في 1222
25/2/2015 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 1898 لممشاركة في حفل يوم الشعر العالمي 13
31/3/2015 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 



لممشاركة في المؤتمر العممي الثالث لكمية التربية  14
 ابن رشد

 في 2620
4/5/2015 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 2587 لمجيود المبذولة في لجان جرد األقسام 15
3/5/2015 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

ميدي )لممشاركة في مناقشة طالب الماجستير  16
 (حكيم ناصر

 في 2820ص 
3/6/2015 

عميد كمية 
الجامعة /االداب

 المستنصرية
يسرى )لممشاركة في مناقشة طالب الماجستير  17

 (مجيد لفتو
 في 6/2804/ع

15/6/2015 
عميد كمية 

 جامعة كربالء /التربية
ميعاد )لممشاركة في مناقشة طالب الماجستير  18

 (مكي فيصل
 في 4115

24/8/2015 
عميد كمية 

 جامعة واسط/التربية
لمجيود المبذولة في مراقبة وتصحيح الدفاتر  19

 االمتحانية لالمتحان التنافسي
 في 4072

26/8/2015 
عميد كمية التربية ابن 

 جامعة بغداد/رشد
 123/10269/خ لمتعاون التدريبي مع جياز المخابرات الوطني 20

في 
24/11/2015 

رئيس جياز المخابرات 
 الوطني العراقي

يوم )لمتحضير لحفل اليوم العالمي لمغة العربية  21
 (الضاد

 في 48
4/1/2016 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

لمجيود المبذولة في انجاح المؤتمر الوطني االول  22
 لضمان جودة التعميم العالي

 في 1028
6/3/2016 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

البيئة )لممشاركة في الورشة العممية الموسومة بـ  23
 (االفتراضية لطمبة أقسام المغة العربية

 في 1456
31/3/2016 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

أنور )لممشاركة في مناقشة طالب الدكتوراه  24
 (شناوي 

 في 5312
6/4/2016 

عميد كمية 
 جامعة بغداد/االداب

 في 1624 لمجيود المبذولة في لجان جرد األقسام 25
10/4/2016 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

لممشاركة في الندوة العممية الموسومة بـ  26
المواطنة واالنتماء وتأثيراتيا عمى االداء )

 (الوظيفي
 

 في 1833
19/4/2016 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد



 في 466/ع العتماد التعميم االلكتروني في المحاضرات العممية 27
27/4/2016 

معاون عميد كمية 
 التربية ابن رشد

 
نورة عبد )لممشاركة في مناقشة طالبة الماجستير  28

 (جبار
 في 1/1/1082
5/6/2016 

عميد كمية 
 جامعة ذي قار/االداب

 في 1/2/1999 الىداء مجموعة من مؤلفاتي  29
5/6/2016 

أمين مسجد الكوفة 
 المعظم

لمجيود المبذولة في مراقبة االمتحان التنافسي  30
 لطمبة الدراسات العميا في كمية التربية ابن رشد

 في 3496
24/8/2016 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

يسرى خمف )لممشاركة في مناقشة طالبة الدكتوراه  31
 (سمير

 في 2707
30/8/2016 

عميد كمية 
الجامعة /التربية

 المستنصرية
مفيد حازم )لممشاركة في مناقشة طالب الدكتوراه  32

 (مطر
 في 644

6/9/2016 
عميد كمية 

 جامعة االنبار/التربية
المخطوطات القرآنية )لالعداد والتنظيم لمعرض  33

 (والتراث العربي االسالمي
 في 3656

6/9/2016 
عميد كمية التربية ابن 

 جامعة بغداد/رشد
يوم )لمتحضير لحفل اليوم العالمي لمغة العربية  34

 (الضاد
 في 5541

27/12/2016 
عميد كمية التربية ابن 

 جامعة بغداد/رشد
 في 45 الىداء مجموعة من مؤلفاتي  35

11/1/2017 
رئيس المجمع العممي 

 العراقي
لممشاركة في فعاليات انتصارات القوات االمنية  36

 والحشد المقدس
 في 365
18/1/2017 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

لمجيود المبذولة طيمة مدة العمل في رئاسة قسم  37
 المغة العربية كمية التربية ابن رشد

 في 954
14/2/2017 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

لممشاركة في أعمال المؤتمر العممي الثالث لقسم  38
 كمية التربية ابن رشد/التاريخ

 في 62
7/3/2017 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

القامة الممتقى االول لمخريجين في كمية التربية  39
 ابن رشد

 في 1364
7/3/2017 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

النجاز الممفات التقويمية الخاصة بتصنيف  40
 الجامعات العراقية

 في 1691
22/3/2017 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد



 في 1661 لممشاركة في حفل يوم الشعر العالمي 41
22/3/2017 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

أسيل )لممشاركة في مناقشة طالبة الماجستير  42
 (يحيى ابراىيم

 في 1822/ص
28/3/2017 

عميد كمية 
الجامعة /االداب

 المستنصرية
لممشاركة في المؤتمر العممي الدولي الخامس  43

 لكمية التربية ابن رشد
 في 2289

27/4/2017 
عميد كمية التربية ابن 

 جامعة بغداد/رشد
لمجيود المتميزة في انجاح المؤتمر الحسيني  44

 الخامس
 في 2319

30/4/2017 
عميد كمية التربية ابن 

 جامعة بغداد/رشد
لالشراف عمى المؤتمر العممي االول لبحوث تخرج  45

 طمبة كمية التربية ابن رشد
 في 2622

16/5/2017 
عميد كمية التربية ابن 

 جامعة بغداد/رشد
باسم )لممشاركة في مناقشة طالب الماجستير  46

 (ىادي جبار
 في 8968

19/9/2017 
عميد كمية 

 جامعة القادسية/التربية
لرئاسة لجنة استقبال الطمبة الجدد لمعام الدراسي  47

2017/2018 
 في 5761

29/11/2017 
عميد كمية التربية ابن 

 جامعة بغداد/رشد
لمجيود المتميزة في التحضير لحف تخرج طمبة  48

كمية التربية ابن رشد لمعام الدراسي 
2016/2017 

 في 5784
3/12/2017 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في التدريس 2017لمجيود المبذولة خالل العام  49
 واالدارة

 في 6063
18/12/2017 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

لمتعاون المثمر مع شعبة متابعة الحرم الجامعي  50
 في مجمع الباب المعظم

 في 9/د/6/7
4/1/2018 

مساعد رئيس جامعة 
 بغداد لمشؤون االدارية

لممساىمة في المؤتمر العممي الدولي الثاني  51
 لموحدة التربوية لدراسات السالم وحقوق االنسان

 في 256
11/1/2018 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

لرئاسة لجنة الجرد السنوي في كمية التربية ابن  52
 رشد

 في 737
4/2/2018 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 139/ع/6/8 لممساىمة في ميرجان لقاء االشقاء الرابع عشر  53
4/2/2018 

مساعد رئيس جامعة 
 بغداد لمشؤون العممية

آالء ثائر )لممشاركة في مناقشة طالبة الدكتوراه  54
 (يوسف

 في 3155
20/2/2018 

عميد كمية 
 جامعة ديالى/التربية



لمجيود المبذولة في انجاح المؤتمر العممي الدولي  55
الثاني الذي أقامتو مؤسسة العرفان االسالمية 

 بالتعاون مع كمية التربية ابن رشد

العدد بال في 
7/3/2018 

مدير مؤسسة العرفان 
 لمثقافة االسالمية

أحمد )لممشاركة في مناقشة طالب الماجستير  56
 (سالم اسماعيل

 في 321
28/2/2018 

عميد كمية 
 جامعة واسط/التربية

 في 1267 لممساىمة في ميرجان لقاء االشقاء الرابع عشر  57
28/2/2018 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

لممشاركة في الندوة العممية الموسومة بـ  58
وحدة /(المخدرات وآثارىا السمبية عمى الشباب)

 االرشاد والتوجيو التربوي في كمية التربية ابن رشد

 في 1839
19/3/2018 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

لممشاركة في المؤتمر الحسيني السادس الذي  59
أقامو قسم المغة العربية بالتعاون مع العتبة 

 العباسية المقدسة

 في 1851
20/3/2018 

عميد كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 

جامعة ذي قار / باحث مشارك في مؤتمر تطوير مناىج المغة العربية الذي أقامتو كمية االداب - 1
2010. 

أقاميا قسم المغة  (األب أنستاس ماري الكرممي وجيوده في المغة)محاضر في ندوة عممية بعنوان - 2
 .2010العربية في كمية التربية ابن رشد 

 .2011باحث مشارك في مؤتمر المغة العربية الذي أقامتو وزارة التعميم العالي والبحث العممي - 3
 وقد نشر 2011جامعة واسط / باحث مشارك في المؤتمر العممي الرابع الذي أقامتو كمية التربية - 4

 .في عدد خاص بأبحاث المؤتمر ((مقاربات مزعومة ... التوليد والمحن واالقتراض  ))بحثي الموسوم بـ 
باحث مشارك بورقة عمل في الندوة التي أقيمت لمتعريف بالنجف عاصمة الثقافة االسالمية في كمية - 5

 .2012التربية ابن رشد 
باحث مشارك في الندوة التي تناولت النتاج المغوي لمراحل االستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي في - 6

 .2012جامعة واسط / كمية التربية 
  .2012جامعة البصرة / مشارك في المؤتمر العممي الذي أقامتو كمية اآلداب - 7
  .2012جامعة البصرة / مشارك في المؤتمر العممي الذي أقامتو كمية التربية - 8



باحث مشارك في ورشة العمل التي تناولت صناعة المعجمات وآفاق تطورىا التي أقاميا قسم المغة - 9
  .2013العربية في كمية التربية ابن رشد 

جامعة بغداد / عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر العممي الدولي االول لكمية التربية ابن رشد - 10
  .2018 ، والسادس 2017 ، والخامس 2016 ، والرابع 2015 ، والثالث 2014،والثاني 2013

 الذي أقامو 2015 والثالث 2014 والثاني 2013مشارك في مؤتمر العميد العممي الدولي االول - 11
 .العتبة العباسية المقدسة- ديوان الوقف الشيعي / مركز العميد لمبحوث والدراسات 

 الذي أقامتو العتبة العباسية المقدسة 2014 والثاني 2013مشارك في مؤتمر ربيع الرسالة االول - 12
 .ديوان الوقف الشيعي- 
 والرابع 2015 والثالث 2014 والثاني 2013عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر الحسيني االول - 13

 الذي أقامو قسم المغة العربية في كمية التربية ابن رشد 2018 والسادس 2017 والخامس 2016
 .بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة

  .2014باحث مشارك في مؤتمر االكاديميين السابع الذي أقامتو جامعة بغداد - 14
،  وقد 2016جامعة بغداد / باحث مشارك في المؤتمر العممي الدولي الرابع لكمية التربية ابن رشد - 15

في عدد خاص  ((في المدونات المغوية  (عميو السالم)حديث االمام عمي  ))ُنشر بحثي الموسوم بـ 
 .بأبحاث المؤتمر

  .2015جامعة واسط / مشارك في المؤتمر العممي الدولي الثامن لكمية التربية - 16
باحث مشارك في الندوة التي أقاميا قسم المغة العربية في كمية التربية ابن رشد بمناسبة اليوم - 17

  .2015العالمي لمغة العربية 
باحث مشارك في الندوة التي أقاميا قسم المغة العربية في كمية التربية ابن رشد بمناسبة اليوم - 18

  .2015العالمي لمشعر العربي 
/ مشارك في المؤتمر الوطني االول لضمان جودة التعميم العالي الذي أقامتو كمية التربية ابن رشد - 19

  . 2016جامعة بغداد 
جامعة بغداد /المشرف عمى المؤتمر الطالبي العممي االول لبحوث التخرج،كمية التربية ابن رشد- 20

  .7/5/2017 في 2438باالمر االداري 
باحث مشارك في المؤتمر الحسيني السادس الذي أقامو قسم المغة العربية في كمية التربية ابن - 21

- الخطاب الحسيني )) ، وقد نال بحثي الموسوم بـ 2018رشد بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة 
 . رضا المجنة العممية لممؤتمر( (دراسة تداولية 



مركز التطوير / شيادة مشاركة في دورة التأىيل التربوي لمتدريسيين التي أقامتيا جامعة بغداد - 1
  .2009والتعميم المستمر 

مركز التطوير والتعميم / شيادة مشاركة في دورة المغة العربية لمتدريسيين التي أقامتيا جامعة بغداد - 2
  .2009المستمر 

جامعة االمام جعفر الصادق تحت / شيادة مشاركة في ممتقى عموم القران الذي أقامتو كمية االداب - 3
  .2011 (القرآن الكريم آفاق االعجاز ومنياج اليداية)شعار 

- مركز الحاسبة االلكترونية /شيادة مشاركة في دورة الترقيات العممية التي أقامتيا جامعة بغداد- 4
  .2012المكتب االستشاري لنظم المعمومات والحاسبات 

اىمال شروط االصحاح البيئي في ادارة المخمفات  ))شيادة مشاركة في الندوة العممية الموسومة بـ - 5
التي أقامتيا جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئة العراقية بالتعاون مع ( (الصمبة في المدن العراقية 

  .2015كمية التربية ابن رشد 
شيادة تقديرية لممشاركة في ميرجان لقاء االشقاء الثاني عشر لميوايات والحرف المتنوعة الذي - 6

  .2015أقامتو وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 
مخاطر المتبقيات الصمبة لممخمفات وتأثيراتيا  ))شيادة مشاركة في الندوة العممية الموسومة بـ - 7

قسم /التي أقامتيا كمية التربية ابن رشد( (المحتممة عمى صحة المجتمع والنظام البيئي لممدن العراقية 
  .2016الجغرافية 

لمبحوث والدراسات الذي أقامتو  (سممان ممتقى االديان)شيادة مشاركة في المؤتمر السنوي الخامس - 8
  .2016 (سممان الدمحمي فكر واصالح وحضارة)األمانة العامة لممزارات الشيعية الشريفة تحت شعار 

شيادة تقديرية لممشاركة في ميرجان لقاء االشقاء الثالث عشر لميوايات والحرف المتنوعة الذي - 9
  .2016أقامتو وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 

العراق لممشاركة في الدورة المتخصصة /شيادة مشاركة من المفوضية العميا لحقوق االنسان- 10
  .6/12/2017-4الساتذة الجامعات لممدة 

شيادة تقديرية لممشاركة في ميرجان لقاء االشقاء الرابع عشر لميوايات والحرف المتنوعة الذي - 11
  .2017أقامتو وزارة الثقافة والسياحة واآلثار 

شيادة مشاركة في المؤتمر النبوي العممي الخامس الذي أقامتو كمية التربية ابن رشد قسم العموم - 12
  .2017 (من فكر النبي وآلو نستميم العموم لنبني العراق)التربوية والنفسية تحت شعار 



شيادة مشاركة في المؤتمر االول الصالح التعميم في العراق الذي أقامو مركز التنمية لمدراسات - 13
  .2017 (التعميم وسيمة النيوض واالصالح)والتدريب تحت شعار 

شيادة مشاركة في الممتقى االول لمخريجين الذي أقامتو وحدة التأىيل والتوظيف في كمية التربية - 14
  .2017 (خريجونا مصنع لالنسان والفكر)ابن رشد تحت شعار 

شيادة تقديرية من المركز االسالمي الثقافي لمجيود المبذولة والمساىمة في تطوير القدرات العممية - 15
  .2017والفكرية وتسييل ميام المركز االسالمي الثقافي 

شيادة تقديرية من نقابة المعممين في بغداد الرصافة عمى الجيود المبذولة لرعاية اىل العمم - 16
  .2017والثقافة 

شيادة تقديرية لممشاركة في ميرجان االيتام التطوعي الذي أقامتو كمية التربية ابن رشد قسم المغة - 17
  .2017االنكميزية 

شيادة مشاركة في المؤتمر العممي الدولي الثاني لموحدة التربوية لدراسات السالم وحقوق االنسان - 18
  .2018 (الحقوق بذرات مزروعة تنمو في الجامعة وتتكامل)في كمية التربية ابن رشد تحت شعار 

التي أقاميا قسم المغة  ((تجربة استاذ جامعي  ))شيادة مشاركة في الندوة العممية الموسومة بـ - 19
العربية كمية التربية ابن رشد بحضور مستشار التربية والتعميم الفرنسية االستاذ الدكتور عبد عمي سفيح 

2018.  
وتجربة الحشد  (ص)سيرة الرسول األعظم  ))شيادة مشاركة في الندوة العممية الموسومة بـ - 20

  .2018التي أقاميا قسم المغة الكردية كمية التربية ابن رشد ( (الشعبي أصل وامتداد 
 

 العدد والتاريخ مكان النشر عنوان البحث ت
شعر أحمد مطر – السيميائية المغوية  1

 انموذجا 
جامعة /مجمة االستاذ

 بغداد
 2010 لسنة 125

مجمة كمية التربية المعجم العربي بين االقتصاد واالفراط  2
 جامعة واسط

 2011 لسنة 10

مقاربات – التوليد والمحن واالقتراض  3
مزعومة 

مجمة كمية التربية 
 جامعة واسط

عدد خاص بالمؤتمر العممي 
 واسط/الرابع لكمية التربية

 2011لسنة 
 



مجمة كمية االداب المقاربة التراثية في نظرية الربط العاممي  4
 جامعة بغداد

 2012قبول نشر لسنة 

جامعة /مجمة االستاذاألصول والفروع – لغة المصطمح االسالمي  5
 بغداد

 2013 لسنة 205

داللة المشتقات في مرويات االمام عمي  6
في لسان العرب  (ع)

مجمة كمية االداب 
 جامعة بغداد

 2013قبول نشر لسنة 

داللة حروف الجر ثالثية البناء في آيات  7
االحكام 

جامعة /مجمة االستاذ
 بغداد

 2015 لسنة 213

جامعة /مجمة االستاذمقاربة تداولية - ظاىرة التفصح  8
 بغداد

 2016 لسنة 219

في المدونات  (ع)حديث االمام عمي  9
المغوية 

جامعة /مجمة االستاذ
 بغداد

عدد خاص بالمؤتمر العممي 
 الرابع لكمية التربية ابن رشد

 2016لسنة 
جامعة /مجمة االستاذالسماع في المعجمية العربية  10

 بغداد
 2017 لسنة 220

جامعة /مجمة االستاذالمصطمح والمفيوم -المسانيات االجتماعية 11
 بغداد

 2017 لسنة 223

المسانيات االجتماعية في المياد الغربي  12
سوسير انموذجا 

جامعة /مجمة االستاذ
 بغداد

 2017 لسنة 224

بحث في االصول - نظرية التواصل  13
والتصورات 

مجمة آداب 
المستنصرية 

 2017 لسنة 81

 2017لسنة مجمة آداب ذي قار الحجاج المغوي بين البنيوية والتداولية  14
التعريف الدوري في المعجم العربي   15

 القاموس المحيط انموذجا
مجمة المجمع العربي 

 سوريا/السوري 
 2017قبول نشر لسنة 

-داللة التنغيم واثرىا في تماسك الخطاب 16
الخطبة النبوية انموذجا 

جامعة /مجمة االستاذ
 بغداد

 2018 لسنة 225

- الوصل والفصل في الخطبة النبوية  17
دراسة في اتساق النص 

جامعة /مجمة االستاذ
 بغداد

 2018 لسنة 226

 
 



 رقم الكتاب وتاريخو الجامعة والكمية عنوان الرسالة واالطروحة ت
القصدية وأثرىا في توجيو : رسالة ماجستير 1

 األحكام النحوية حتى نياية القرن الرابع اليجري 
الجامعة 

كمية /المستنصرية
 التربية

 في 346بالعدد 
17/11/2014 

مقاييس المغة البن فارس : رسالة ماجستير 2
 دراسة لغوية موازنة/والصحاح لمجوىري 

كمية /جامعة واسط
 التربية

س في 200بالعدد 
24/6/2015 

ممبسات االضمار واالظيار في : رسالة ماجستير 3
-تفسير التحرير والتنوير لمطاىر بن عاشور

 .دراسة نحوية بالغية

كمية /جامعة بغداد
 اآلداب

 في 196بالعدد 
5/10/2015 

الجممة الخبرية في كالم االمام : رسالة ماجستير 4
 (عميو السالم)الباقر 

كمية /جامعة بابل
 التربية

 في 832بالعدد 
24/1/2016 

شرح االعراب في قواعد : اطروحة دكتوراه 5
دراسة نحوية  االعراب لمكافيجي

كمية /جامعة االنبار
 التربية

س في 45بالعدد 
31/1/2017 

الداللتان النحوية والصرفية في : رسالة ماجستير 6
 ديوان الشيخ أحمد الوائمي

الجامعة 
كمية /المستنصرية

 التربية

 في 66بالعدد 
30/5/2017 

عمل التعبير القراني في تفسير : رسالة ماجستير 7
مال عمي القاري المسمى أنوار القران وأسرار 

الفرقان 

كمية /جامعة تكريت
 التربية لمبنات

 في 498/بالعدد س
25/10/2017 

 

 رقم الكتاب وتاريخو اسم المجمة وجية انتسابيا عنوان البحث ت
الصورة الفنية في أدعية أيام االسبوع  1

 (ع)لالمام الكاظم 
االمانة /ديوان الوقف الشيعي

 العامة لمعتبة الكاظمية المقدسة
 في 14بالعدد 
20/4/2011 

دالالت الفصل بين المتتابعين في  2
 السياق القرآني

جامعة ذي /مجمة كمية التربية
 قار

س في 44بالعدد 
20/6/2012 

تمقي نص المحاضرات في المسانيات  3
 بمومفيمد انموذجا- االميركية 

الجامعة /مجمة كمية التربية
 المستنصرية

 

أ في 2/1بالعدد 
2/1/2014 



لفظة الناس في القرآن الكريم دراسة  4
 داللية

جامعة ذي /مجمة كمية التربية
 قار

 في 663بالعدد 
24/3/2014 

التأصيل المغوي في الميجة العربية  5
 الخوزستانية

مجمة كمية التربية 
 جامعة بغداد/لمبنات

 في 178بالعدد 
12/5/2014 

من مظاىر توظيف القراءات القرآنية  6
 في المعاجم العربية  

كمية التربية ابن /مجمة االستاذ
 جامعة بغداد/رشد

 في 401بالعدد 
28/10/2015 

المباحث الداللية عند ابن سودة في  7
" بانت سعاد"شرحو قصيدة 

مجمة كمية التربية 
 الجامعة المستنصرية/االساسية

 في 500بالعدد 
3/12/2015 

المباحث الداللية عند الناودي بن  8
 سودة في شرحو قصيدة بانت سعاد

مجمة كمية التربية 
 الجامعة المستنصرية/االساسية

 في 500بالعدد 
30/12/2015 

ردود ناظر الجيش عمى النحويين في  9
باب االحرف المشبية   

كمية التربية ابن /مجمة االستاذ
 جامعة بغداد/رشد

 في 62بالعدد 
7/3/2016 

مظاىر البيئة في المثال النحوي  10
المصنوع 

مجمة كمية التربية 
 جامعة بغداد/لمبنات

 في 43بالعدد 
20/4/2016 

التشكل الحجاجي في مناظرات الفرق  11
االسالمية 

جامعة ذي /مجمة آداب ذي قار
 قار

 في 76بالعدد 
2/6/2016 

دراسة  دورات الحكم مع العمة والحكمة 12
نظرية تطبيقية 

جامعة ذي /مجمة آداب ذي قار
 قار

 في 77بالعدد 
5/6/2016 

الميجات في كتاب مختار الصحاح  13
دراسة لغوية - ألبي بكر الرازي 

مجمة آداب 
الجامعة /المستنصرية
 المستنصرية

 في 628بالعدد 
4/10/2016 

جرس األلفاظ وبالغتو في القرىن  14
الكريم 

الجامعة /مجمة كمية التربية 
 المستنصرية

 في 3/أ/132بالعدد 
29/11/2016 

كمية التربية /قسم المغة العربية ألفاظ مصطمح عمم الحديث 15
 ابن رشد

 في 10بالعدد 
28/3/2017 

النص القرآني في كالم االمام الحسين  16
دراسة في ضوء التداوليات  (ع)

 االشارية

كمية التربية ابن /مجمة االستاذ
 جامعة بغداد/رشد

 
 
 

 في 195بالعدد 
24/4/2017 



االتساق الصوتي في كتاب االيام لطو  17
دراسة تطبيقية - حسين 

مجمة آداب 
الجامعة /المستنصرية
 المستنصرية

 في 840بالعدد 
25/12/2017 

الفروق المعجمية وأثرىا في السياق  18
في الخطبة الفدكية 

مجمة آداب 
الجامعة /المستنصرية
 المستنصرية

 في 57بالعدد 
16/1/2018 

التوجيو النحوي وأثره بالمعنى في جزء  19
 البدل انموذجا- عمَّ 

كمية التربية ابن / جامعة بغداد
 وحدة الشؤون العممية-رشد

 في 540بالعدد 
25/3/2018 

 

 رقم الكتاب وتاريخو الجية المستفيدة عنوان الدورة أو المحاضرة ت
محاضر في دورة طرائق التدريس  1

 (أخطاء لغوية شائعة)بعنوان 
كمية التربية ابن /جامعة بغداد

 وحدة التعميم المستمر/رشد
 في 4152بالعدد 

3/9/2015 
محاضر في دورة طرائق التدريس  2

 (أصول المخاطبات الرسمية)بعنوان 
كمية التربية ابن /جامعة بغداد

 المكتب االستشاري /رشد
 في 514بالعدد 
28/1/2016 

محاضر في دورة القسام غير  3
 (العدد وأحكامو) بعنوان االختصاص

كمية التربية ابن /جامعة بغداد
 قسم المغة العربية/رشد

 في 116بالعدد 
1/3/2016 

محاضر في دورة المواطنة واالنتماء  4
 وانعكاساتيا عمى االداء الوظيفي

كمية التربية ابن /جامعة بغداد
 وحدة التعميم المستمر/رشد

 في 1713بالعدد 
13/4/2016 

محاضر في دورة طرائق التدريس  5
 (أخطاء لغوية شائعة)بعنوان 

كمية التربية ابن /جامعة بغداد
 المكتب االستشاري /رشد

 في 3738بالعدد 
19/9/2016 

العبء التدريسي )ورشة عمل بعنوان  6
 (والعبء الوظيفي

كمية التربية ابن /جامعة بغداد
شعبة الدراسات والتخطيط /رشد

 والمتابعة

بالعدد بال في 
30/11/2016 

النشر في )محاضرة فديوية بعنوان  7
 (المجالت العممية الرصينة

كمية التربية ابن /جامعة بغداد
 وحدة التعميم المستمر/رشد

 في 5091بالعدد 
1/12/2016 

 
 
 
 



 رقم االمر وتاريخو الجامعة والكمية ت
 5/3/2014 في 9لجنة الترقيات العممية المركزية باالمر  رئاسة جامعة ديالى 1
 28/2/2016س في 176لجنة الترقيات العممية باالمر  كمية التربية/جامعة ذي قار 2
 4/10/2016 في 17/ لجنة الترقيات العممية باالمر ت ع  كمية الرشيد الجامعة 3
 

 رقم الكتاب وتاريخو الوزارة عنوان الكتاب ت
كتاب المغة العربية لممرحمتين المتوسطة  1

واالعدادية لممدارس التركمانية والقوميات 
 االخرى 

المديرية /وزارة التربية
 العامة لممناىج

 3409باالمر الوزاري 
 8/8/2012في 

كتاب معجم العميد التاريخي أللفاظ القران  2
مركز العميد الدولي لمبحوث - الكريم 

 والدراسات

ديوان الوقف 
العتبة /الشيعي

 العباسية المقدسة

 في 124باالمر 
26/4/2017 

 

 رقم الكتاب وتاريخو الوزارة عنوان الكتاب ت
كتاب قواعد المغة العربية لمصف الرابع معاىد  1

 المعممين والفنون الجميمة
 في 5201باالمر  وزارة التربية

27/12/2011 
كتاب العموم الصناعية لمصف الثالث  2

اختصاص صيانة المصاعد الكيربائية 
المديرية /وزارة التربية

 العامة لمتعميم الميني
 في 839باالمر 

8/1/2013 
كمية /جامعة بغدادكتاب انتاج الفاكية ذات الثمار الصغيرة  3

 الزراعة
م في 402باالمر 

2/12/2013 
المديرية /وزارة التربيةكتاب المغة العربية لمصف االول المتوسط  4

 العامة لممناىج
 في 12367باالمر 

6/3/2016 
التعميم /كتاب القران الكريم والتربية االسالمية 5

المستوى الثاني -المسرع 
المديرية /وزارة التربية

 العامة لممناىج
 9/1/7442باالمر 

 20/2/2018في 
المديرية /وزارة التربية الصف الثالث المتوسط/كتاب المغة العربية 6

 العامة لممناىج
 في 13382باالمر 

8/4/2018 
 



 الجامعة والكمية ورقم االمر وتاريخو اسم الطالب عنوان الرسالة ت
دراسة تحميمية في - شعر المتنبي  1

 ىدي نظرية الربط العاممي
كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد سجاد مالك جبر

  19/3/2012 في 565باالمر 
 (عميو السالم)مرويات االمام عمي  2

 دراسة داللية- في لسان العرب 
سعيد عكاب عبد 

 العالي
كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد

  12/2/2013 في 393باالمر 
كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد أحمد طالب دمحمداللة حروف الجر في آيات األحكام  3

  19/1/2014 في 150باالمر 
الرحمة وأثرىا في تنمية المعجم  4

تيذيب المغة أنموذجا - العربي 
كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد بسمة عبد هللا فاضل

  23/12/2014 في 4144باالمر 
ح في العربية  5 اليمز - ظاىرة التفصُّ

انموذجا 
كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد أسماء حسن شمش

  21/10/2015 في 2981باالمر 
المصطمح - المفارقة المعجمية  6

والمفيوم والوظيفة   
سعد راضي عبد 

 السادة
كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد

  14/11/2016 في 1438باالمر 
 

 الجامعة والكمية ورقم االمر وتاريخو اسم الطالب عنوان االطروحة ت
المسانيات االجتماعية في الدراسات  1

 العربية الحديثة
كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد حسن كزار جادر

 19/1/2014 في 150باالمر 
 (ص)القرينة في خطب الرسول دمحم  2

 دراسة في اتساق النص
كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد دمحم عبد عمي عمون 

  23/12/2014 في 4144باالمر 
الحجاج في الدراسات المسانية  3

االصول واالمتدادات - العربية 
كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد خالد سعد جبر

  27/12/2015 في 3694باالمر 
لجممة المثالية والجممة المستعممة ا 4

دراسة تداولية في ضوء المسانيات 
الحاسوبية 

كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد سرى ىاتف حسن
  26/12/2016 في 1819باالمر 

تمثالت تمقي المسانيات في الدرس  5
المغوي العربي الحديث 

كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد دمحم سامي كاظم
  27/12/2017 في 4061باالمر 

 
 



فاعمية برنامج مقترح قائم عمى  6
ميارات التفكير االبداعي في تنمية 

ميارات الكتابة االبداعية وكفاية 
القراءة الصامتة عند طالبات الصف 

الرابع االدبي 

انتصار كاظم 
 خميس

كمية التربية ابن رشد /جامعة بغداد
  27/3/2017 في 756باالمر 

 

الجامعة والكمية ورقم االمر  اسم الطالب عنوان الرسالة ت
 وتاريخو

صفتو في 
 المجنة

ألفاظ الطبيعة في شعر أبي تمام  1
الطائي في ضوء نظرية الحقول 

 الداللية

كمية التربية /جامعة بغداد وليد خالد الزم
 في 801ابن رشد باالمر 

14/4/2011 

 عضوا

التعميل النحوي في كتاب  2
 المقتصد لعبد القادر الجرجاني

شيير عبد الغني 
 دمحم

كمية التربية /جامعة الموصل
 في 3/7/3023باالمر 

29/4/2012 

 عضوا

دراسة تحميمية - شعر المتنبي  3
 في ىدي نظرية الربط العاممي

كمية التربية /جامعة بغداد سجاد مالك جبر
 في 1983ابن رشد باالمر 

6/9/2012  

عضوا 
ومشرفا 

 ثانيا
صيغة ُفَعال وِفَعال وَفَعال في  4

دراسة داللية - القرآن الكريم 
كمية التربية /جامعة بغداد دمحم عبد عمي دمحم

 في 4066ابن رشد باالمر 
16/9/2012  

 عضوا

في  (ع)مرويات االمام عمي  5
 لسان العرب

سعيد عكاب عبد 
 العالي

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 2186ابن رشد باالمر 

16/9/2013  

عضوا 
 ومشرفا

البحث الداللي في بحوث مجالت  6
جامعتي بغداد والمستنصرية ما 

 2011-2000بين عامي 
دراسة وتحميل 

كمية التربية /جامعة بغداد ىدية عمي دمحم
 في 1478ابن رشد باالمر 

30/6/2013  
 
 
 

 عضوا



التفسير بالسياق االجتماعي في  7
العين - المعجمات العربية 

أنموذجا 

كمية التربية /جامعة بغداد المي زيدان المي
 في 2777ابن رشد باالمر 

4/11/2013  

 عضوا

المعايير النصية في الصحيفة  8
الصادقية 

حسنين أحمد 
 حسن

كمية /الجامعة المستنصرية
 في 150التربية باالمر 

21/1/2014 

 عضوا

األبنية الصرفية ودالالتيا في  9
سورة الشعراء 

كمية التربية /جامعة بغداد عباس نعيم دمحم
 في 624ابن رشد باالمر 

25/2/2014  

 عضوا

الخالف النحوي في كتاب  10
البسيط في شرح الكافية لركن 

الدين االستراباذي 

كمية التربية /جامعة ذي قار ىيثم نعمة حسن
 في 7/54/598باالمر 

11/3/2014 

 عضوا

كتاب نتائج الفكر لمسييمي  11
دراسة وتحميل 

انتصار كامل 
 سممان

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 1840ابن رشد باالمر 

1/6/2014  

 عضوا

داللة حروف الجر في آيات  12
 االحكام

كمية التربية /جامعة بغداد أحمد طالب دمحم
 في 2906ابن رشد باالمر 

12/10/2014  

عضوا 
 ومشرفا

األصول المغوية بين ابن جني  13
وابن فارس 

كمية التربية /جامعة بغداد دعاء عدنان دمحم
 في 4060ابن رشد باالمر 

8/12/2014  

 عضوا

غريب القرآن بين زيد بن عمي  14
- وابن قتيبة  (عمييما السالم)

دراسة داللية موازنة 

كمية /الجامعة المستنصرية ميدي حكيم ناصر
 2334/اآلداب باالمر ص

 7/5/2015في 

 عضوا

سورتا الفرقان والممك دراسة في  15
أنماط التراكيب ودالالتيا 

انتصار حقي 
 البرييي

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 946ابن رشد باالمر 

29/3/2015  

 رئيسا

أثر الحديث النبوي الشريف في  16
المعجمية العربية حتى القرن 

الرابع اليجري 
 

كمية التربية /جامعة كربالء يسرى مجيد لفتة
 في 6/2432/باالمر ع

3/5/2015  

 عضوا



آراء المبرد النحوية في شرح  17
كتاب سيبويو ألبي سعيد 

السيرافي 

كمية التربية /جامعة ديالى عمر عواد عبد هللا
 في 3380/باالمر دع

18/2/2015  

 رئيسا

النقد المعجمي في كتاب التنبيو  18
وااليضاح البن بري 

عبد الرحمن عبد 
 الرحمن مطمك

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 1647ابن رشد باالمر 

9/6/2015  

 رئيسا

جيود المغويين العراقيين في  19
المغات السامية 

كمية التربية /جامعة واسط ميعاد مكي فيصل
 في 3240باالمر 

16/6/2015  

 عضوا

البحث الداللي في كتاب اعراب  20
القرآن وبيانو لمحيي الدين 

درويش 

بشرى حسن 
 خضير

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 3207ابن رشد باالمر 

9/11/2015  

 رئيسا

المعنى النحوي بين النظرية  21
واالجراء 

غسان صبري 
 موسى

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 3570ابن رشد باالمر 

14/12/2015  

 رئيسا

الوظائف التداولية في سور  22
الرائيات واثرىا في االتساق 

النصي 

كمية االداب /جامعة ذي قار نورة عبد جبار
 في 312/باالمر ش ع

5/5/2016  

 عضوا

التوجيو الصوتي في اكتساب  23
الطفل لمغة االم 

كمية التربية /جامعة بغداد آية عمي ناصر
 في 162ابن رشد باالمر 

21/6/2016  

 رئيسا

دستور جميورية العراق لسنة  24
مقاربة تداولية  - 2005

عبد الحميد حفيز 
 حاشوش

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 1658ابن رشد باالمر 

8/12/2016  

 رئيسا

الدراسات النحوية في مجمة  25
المورد العراقية منذ عام 

  دراسة تحميمية1980-2010

أسيل يحيى 
 ابراىيم

كمية /الجامعة المستنصرية
 1414/االداب باالمر ص

  8/3/2017في 

 عضوا

الكتاب الفريد في اعراب القران  26
المجيد لمنتجب الدين اليمداني 

كمية التربية /جامعة القادسية باسم ىادي جبار
 في 6364باالمر 

19/7/2017  
 

 عضوا



الحقول الداللية لكالم االمام  27
في الكافي  (عميو السالم)عمي 

لمكميني 

كمية التربية /جامعة المثنى دعاء رىيف ليو
 في 1054باالمر 

17/4/2017  

 عضوا

المباحث النحوية في خطب  28
المصنفات المغوية وخواتيميا 

حتى نياية القرن الحادي عشر 

شيماء صالح 
 ابراىيم

كمية التربية /جامعة ذي قار
 في 7/54/1801باالمر 

13/7/2017  

 عضوا

أثر رسم المصحف في بيان  29
أحكام التجويد دراسة في ضوء 

 تطور الكتابة والخط العربي

أحمد سالم 
 اسماعيل

كمية التربية /جامعة واسط
 9/1/2018 في 41باالمر 

 عضوا

التصحيح المغوي في كتاب  30
الطراز االول البن معصوم 

دراسة تحميمية - المدني 
تقويمية 

كمية التربية /جامعة بغداد أحمد عيسى طاىر
 في 168ابن رشد باالمر 

15/1/2018  

 رئيسا

الجامعة والكمية ورقم االمر  اسم الطالب عنوان الرسالة ت
 وتاريخو

صفتو في 
 المجنة

نقد المعجم العربي القديم في دراسات  1
المغويين العراقيين المحدثين من 

 2010 الى 1950

عمي خمف 
 حسين

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 2218ابن رشد باالمر 

18/9/2013  

 عضوا

تأصيل النظريات المسانية الحديثة في  2
 التراث المغوي عند العرب

ىدى صالح 
 رشيد

كمية التربية /جامعة تكريت
 في 7/18/488باالمر 

28/1/2014 

 عضوا

ليجة ناحية االصالح في الناصرية  3
دراسة صوتية صرفية - 

فريد حمد 
 سممان

كمية التربية /جامعة بابل
 في 290باالمر 

17/12/2014  

 عضوا

وظائف الجمل السياقية في القرآن  4
الكريم وأثرىا في تماسك النّص 

كمية اآلداب /جامعة بغداد 
 باالمر 

 
 

 عضوا



الداللة في آيات الشخصيات القرآنية  5
من غير االنبياء 

صفاء توفيق 
 كاظم

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 492ابن رشد باالمر 

15/2/2015 

 عضوا

ألفاظ الحياة االجتماعية في كتب  6
دراسة ومعجم - الحسبة 

بشير داود 
 سممان

كمية /الجامعة المستنصرية
 في 1044التربية باالمر 

30/12/2015  

 عضوا

معايير مجمعي المغة العربية المصري  7
والسوري في التصحيح المغوي في 

القرن العشرين 

أنور شناوي 
 ذياب

كمية اآلداب /جامعة بغداد
 في 5166باالمر 

4/4/2016  

 عضوا

البعد التداولي في كتاب االمالي ألبي  8
عمي القالي 

ىديل حسن 
 عباس

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 909ابن رشد باالمر 

24/4/2016 

 عضوا

المسانيات االجتماعية في الدراسات  9
 العربية الحديثة

حسن كزار 
 جادر

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 109ابن رشد باالمر 

12/5/2016 

عضوا 
 ومشرفا

يسرى خمف األبعاد التداولية في نيج البالغة  10
 سمير

كمية /الجامعة المستنصرية
 في 528التربية باالمر 

17/7/2016  

 عضوا

لغة االبداع الفني في االيات الكونية  11
دراسة في التعبير القرآني 

 

مفيد حازم 
 مطر

كمية التربية /جامعة االنبار
 في 1535/ع.باالمر ص

25/7/2016 

 عضوا

رياضة األلسن عند عمماء نظرية  12
التجويد وأثرىا في تعضيد ممكة النطق 

دراسة في نظر المسانيات -السميم
 الحديثة

سممان ياسين 
 عباس

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 625ابن رشد باالمر 

7/9/2016 

 عضوا

الممفوظات الحجاجية في آيات  13
 الترغيب والترىيب

رائدة كاظم 
 فياض

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 861ابن رشد باالمر 

10/4/2017 

 عضوا

الحجاج المغوي في الدراسات المسانية  14
 االصول واالمتدادات- العربية 

خالد سعد 
 جبر

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 1677ابن رشد باالمر 

27/7/2017 

عضوا 
 ومشرفا



البحث المساني لألكاديميين العراقيين  15
في المجالت العراقية المحكمة 

 دراسة نقدية 2005-2015

كريم شيال 
 مكطوف

كمية التربية /جامعة بغداد
 في 2523ابن رشد باالمر 

16/10/2017 

 عضوا

المادة المغوية في معجمات األلفاظ  16
في القرن الرابع لميجرة دراسة 

 معجمية نقدية

آالء ثائر 
 يوسف

كمية التربية /جامعة ديالى
 في 1249باالمر 

17/1/2018 

 عضوا

شعر حامد الراوي دراسة في ضوء  17
عمم لغة النص 

عدنان حسين 
 مدلول

كمية االداب /جامعة القادسية
 في 1261باالمر 

11/3/2018  

 عضوا

 
 

 رقم االمر وتاريخو المكان موضوع المجنة ت
عضو المجنة الثقافية في قسم المغة  1

 كمية التربية ابن رشد/العربية
كمية التربية ابن 

 جامعة بغداد/رشد
 27/4/2011 في 662

عضو المجنة االمتحانية لمدراسات العميا في  2
كمية التربية ابن رشد لمعام /قسم المغة العربية

 2010/2011الدراسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 4/5/2011 في 2247

عضو لجنة عممية لتدقيق أمر الخريجين من  3
حيث المعدل والتسمسل لطمبة كمية التربية ابن 

 رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 2491
23/5/2011 

عضو المجنة التدقيقية لسجالت ووثائق طمبة  4
 كمية التربية ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 3828
15/9/2011 

عضو المجنة الفرعية لمتابعة اجراءات تدقيق  5
وثائق الدرجات والماستر شيت لقسم المغة 

 العربية

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 8/2/2012 في 637

عضو لجنة فحص االسعار ومراقبتيا في كمية  6
 التربية ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 
 

 2/5/2012 في 2043



عضو المجنة االمتحانية في قسم المغة  7
كمية التربية ابن رشد لمعام الدراسي /العربية
2011/2012 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 16/5/2012 في 160

عضو المجنة المكمفة بتأليف كتاب المغة  8
العربية لممرحمة المتوسطة واالعدادية لممدراس 

 التركمانية والقوميات االخرى 

المديرية /وزارة التربية
 العامة لممناىج

 في 3409االمر الوزاري 
8/8/2012 

عضو المجنة المركزية لتدقيق قوائم القبول في  9
 الدراسات المسائية كمية التربية ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 3953
15/8/2012 

رئيس لجنة مشتريات المواد الكيربائية في  10
 كمية التربية ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 4095
29/8/2012 

كمية التربية /عضو ىيئة تحرير مجمة االستاذ 11
 ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 6657
31/12/2012 

عضو لجنة تحديث المناىج في قسم المغة  12
 كمية التربية ابن رشد/العربية

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 27/2/2013 في 682

عضو المجنة االعالمية لممؤتمر العممي االول  13
 لكمية التربية ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 1555
25/3/2013 

عضو المجنة االمتحانية لمدراسات العميا في  14
كمية التربية ابن رشد لمعام /قسم المغة العربية

 2012/2013الدراسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 3397
23/6/2013 

عضو المجنة االمتحانية ولجنة بحوث التخرج  15
كمية التربية ابن رشد /في قسم المغة العربية

 2013/2014لمعام الدراسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 6364
3/12/2013 

كمية التربية ابن  رئيس لجنة مشتريات مجمة االستاذ 16
 جامعة بغداد/رشد

 3/4/2014 في 2001

كمية التربية ابن  عضو لجنة آلية التعاون  17
 جامعة بغداد/رشد

 في 4850
23/9/2014 

كمية التربية ابن  عضو لجنة عمل كشاف لمجمة االستاذ 18
 جامعة بغداد/رشد

 
 

 في 4984
30/9/2014 



رئيس المجنة االمتحانية والمجنة العممية  19
كمية /والمجنة الثقافية في قسم المغة العربية

 2013/2014التربية ابن رشد لمعام الدراسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 5434
29/10/2014 

عضو المجنة التدقيقية لتدقيق أسماء خريجي  20
 كمية التربية ابن رشد ومعدالتيم

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 6009
24/11/2014 

كمية التربية ابن  عضو لجنة آلية التعاون  21
 جامعة بغداد/رشد

 

 7/4/2015 في 2088

عضو المجنة االمتحانية المركزية في كمية  22
 2014/2015التربية ابن رشد لمعام الدراسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 2439
26/4/2015 

كمية التربية ابن  رئيس لجنة الجرد في قسم المغة العربية 23
 جامعة بغداد/رشد

 في 4802
27/10/2015 

رئيس المجنة العممية ولجنة الدراسات العميا  24
والمجنة االمتحانية والمجنة الثقافية ولجنة 

االستالل االلكتروني في قسم المغة 
كمية التربية ابن رشد لمعام الدراسي /العربية
2013/2014 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 4872
3/11/2015 

عضو لجنة ادارة صندوق التعميم العالي في  25
 كمية التربية ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 4/1/2016 في 71

كمية التربية ابن  عضو لجنة دعم الجيش والحشد الشعبي 26
 جامعة بغداد/رشد

 14/1/2016 في 256

عضو المجنة الخاصة باختيار أفضل تدريسي  27
 2015/2016في الكمية لمعام الدراسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 265/ع
8/2/2016 

عضو المجنة االمتحانية المركزية في كمية  28
 2015/2016التربية ابن رشد لمعام الدراسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 1327
24/3/2016 

كمية التربية ابن  عضو لجنة آلية التعاون  29
 جامعة بغداد/رشد

 في 1156
13/3/2016 

عضو المجنة االمتحانية المركزية في كمية  30
 2015/2016التربية ابن رشد لمعام الدراسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 

 في 1327
24/3/2016 



عضو المجنة المركزية لالمتحان التنافسي لمعام  31
 2016/2017الدراسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 26/7/2016 في 347

رئيس لجنة انضباط الطمبة في كمية التربية  32
 ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 5142
5/12/2016 

رئيس لجنة زيارة االقسام الداخمية لمطمبة  33
ضمن العمل التطوعي حسب توجييات معالي 

 وزير التعميم العالي والبحث العممي

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 5227
7/12/2016 

عضو المجنة المركزية لتصنيف الجامعات  34
 العراقية

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 

 12/1/2017 في 233

عضو المجنة التحضيرية لممؤتمر العممي  35
 الدولي الخامس لكمية التربية ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 1066
21/2/2017 

كمية التربية ابن  عضو لجنة دعم جرحى الحشد الشعبي 36
 جامعة بغداد/رشد

 1/3/2017 في 1244

عضو المجنة االمتحانية المركزية في كمية  37
 2016/2017التربية ابن رشد لمعام الدراسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 1688
22/3/2017 

عضو المجنة المكمفة بتأليف معجم العميد  38
 التاريخي أللفاظ القران الكريم 

ديوان الوقف 
العتبة /الشيعي

 العباسية المقدسة

 في 124 
26/4/2017 

المشرف عمى المؤتمر الطالبي العممي االول  39
 لبحوث التخرج

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 7/5/2017 في 2438

رئيس المجنة المختصة في ترجمة  40
المستخمصات لرسائل وأطاريح طمبة الدراسات 

 العميا في كمية التربية ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 3588
20/7/2017 

رئيس المجنة المركزية لجرد بناية االدارة العامة  41
 والمرافق التابعة لمكمية

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 4822
15/10/2017 

رئيس المجنة المركزية لمتابعة الزي الموحد  42
 لمطمبة

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 5587
22/11/2017 

رئيس لجنة تدقيق المفردات المنيجية في  43
االقسام العممية وفحص مدى التطابق بين 

 المفردات القطاعية والجداول االسبوعية

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 5853
4/12/2017 



عضو المجنة االمتحانية المشتركة بين كميتي  44
التربية ابن رشد وأصول الدين الجامعة الدارة 

 (الرصانة)االمتحان التنافسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 6771
19/12/2017 

رئيس المجنة المالية لممؤتمر العممي الدولي  45
 السادس لكمية التربية ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 9/1/2018 في 138

رئيس المجنة التدقيقية لتدقيق أسماء خريجي  46
 كمية التربية ابن رشد

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 14/1/2018 في 290

عضو المجنة االمتحانية المركزية في كمية  47
 2017/2018التربية ابن رشد لمعام الدراسي 

كمية التربية ابن 
 جامعة بغداد/رشد

 في 2253
15/4/2018 

 
 
 
 
 
 

 العميد/ع.......................................................التدريسي

 
 
 

 كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية/ جامعة بغداد 


