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كليدة التربيدة ابدن رشدد للعلدوم  -المنصب الحالي: معاون العميد لشؤون الطلبة والتسدجيل / جامعدة بغدداد 
 ولغاية اآلن. 22/44/2042في  199/ح/2/9 ذي العدد االنسانية باالمر الجامعي

 المدة رقم االمر الجامعي أو االداري وتاريخه المنصب ت
فدددددددددددددي  4214المدددددددددددددرقم االمددددددددددددر االداري  مقرر قسم اللغة العربية/كلية التربية ابن رشد 4

49/1/2007 
2007-2042 

مدددير تحريددر مجلددة االسددتاذ/كلية التربيددة ابددن  2
 رشد

فدددددددددددددي  2219 المدددددددددددددرقم االمددددددددددددر االداري 
74/42/2042 

2042-2041 

فدددي  4712/د/2/9 المدددرقم الجدددامعياالمدددر  رئيس قسم اللغة العربية/كلية التربية ابن رشد 7
40/7/2041 

2041-2049 

/كلية والتسددجيل معدداون العميددد لشددؤون الطلبددة 1
 التربية ابن رشد

فددددي  199/ح/2/9االمددددر الجددددامعي المددددرقم 
22/44/2042 

 حتى االن-2042

 

 التاريخ الجهة المانحة نوع الشهادة ت
بتقددير  وزارة التربية/معهد اعداد المعلمين قسم اللغة العربيدة واالجتماعيدات دبلوم  4

 ، األول على المعهدامتياز
4771-4771 

،األول بتقددير امتيداز جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد قسدم اللغدة العربيدة بكالوريوس 2
 على الدورة

4777-2000 

بتقددير  لغةبن رشد قسم اللغدة العربيدة تخصدص/جامعة بغداد/كلية التربية ا ماجستير 7
 ، األول على الدورةامتياز

2007 

بتقددير  لغةبن رشد قسم اللغدة العربيدة تخصدص/جامعة بغداد/كلية التربية ا دكتوراه 1
 ، األول على الدورةامتياز

2007 

 
باشدددراال االسدددتاذ الددددكتور  اشدددم طددده دراسدددة تحليليدددة تقويميدددة.  -* عندددوان الرسدددالة: البندددام الدددداخلي للمعجدددم العربدددي 

 وقد ُأجيزت الرسالة بتقدير امتياز.، 2007،شالش
 ،2007،باشراال االستاذ الددكتور  اشدم طده شدالشدراسة ومعجم.  - بيدي  د في تاج العروس للز  ل  و  * عنوان االطروحة: المُ 

 وقد ُأجيزت االطروحة بتقدير جيد جدا عال.

 وحتى االن. 41/2/2002كلية التربية ابن رشد منذ  -في قسم اللغة العربية تدريسي  -
 .2007م لمدة سنة لحصوله على شهادة الدكتوراه د  ق  حاصل على  -



( لسدنة 741اسدتنادا الدى قدرار   م لمدة سنة لحصدوله علدى لقدب االسدتاذ المسداعد لدمن المددة االصدغريةد  ق  حاصل على  -
 .من تعليمات الترقيات العلمية 4722
م لمدة سنة لحصوله على - مدن  4722( لسدنة 741لقب االستاذ لمن المدة االصغرية استنادا الى قدرار   حاصل على ق د 

 تعليمات الترقيات العلمية.

 سها:المواد التي در  
 والمرحلةاسم المادة  نوع الدراسة العام الدراسي ت
 النحو  الثاني( أولية 2002-2009 4
 النحو  الثاني( أولية 2009-2002 2
 النحو  الثالث( أولية 2002-2007 7
 النحو  الثاني( أولية 2007-2040 1
 النحو  االول( + فقه اللغة  الرابع( أولية 2040-2044 1
 النحو  الثالث( + فقه اللغة  الرابع( أولية 2044-2042 2
 النحو  الرابع( + فقه اللغة  الرابع( أولية 2042-2047 9

 قلايا نحوية عليا  ماجستير(
 النحو  الثاني( + منهج البحث  الثاني( أولية 2047-2041 2

 المعجم العربي + دراسات نحوية وصرفية عليا  ماجستير(
 النحو  الرابع( + فقه اللغة  الرابع( أولية 2041-2041 7

 المعجم العربي + االصوات اللغوية  ماجستير(عليا 
 النحو  الرابع( + الكتاب القديم  الثالث( أولية 2041-2042 40

 أصوات لغوية الفصل الثاني عليا  ماجستير(
 المعجم العربي الفصل االول عليا  ماجستير(

 النحو  الرابع( + فقه اللغة  الرابع( أولية 2042-2049 44
 األصوات اللغوية الفصل الثاني  ماجستير(عليا 

 علم المصطلح الفصل االول عليا  دكتوراه(
 النحو  الرابع( + فقه اللغة  الرابع( أولية 2049-2042 42

الفصددددددل االول  عليدددددا  ماجسددددددتير(
 والثاني

 المعجم العربي + االصوات اللغوية

 النحو  الرابع(  أولية 2042-2047 47
الفصددددددل االول   ماجسددددددتير(عليدددددا 
 والثاني

 المعجم العربي + االصوات اللغوية

 النحو  الرابع(  أولية 2047/2020 41

 المعجم العربي + االصوات اللغوية الفصل االول والثاني عليا  ماجستير(  



 الجهة المانحة رقم الكتاب وتاريخه المولوع ت
للجهددود المبذولددة طيلددة مدددة العمددل فددي مقرريددة قسددم اللغددة  4

 العربية كلية التربية ابن رشد
فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2924

7/2/2044 
عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للمشددداركة فدددي الحفدددل االسدددتذكاري لرحيدددل العالمدددة اللغدددوي  2
 أ.د.نعمة رحيم العزاوي 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  1222
21/44/2044 

عميد كلية التربية/جامعة 
 واسط

للمشددداركة فدددي اقامدددة النددددوتين العلميتدددين الموسدددومتين بدددد  7
 نظريدددة االجنددداس االدبيدددة الروايدددة انموذجدددا( و  صدددناعة 

 المعاجم وآفاق النهوض بها(

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2142
27/1/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  7129 للمشاركة في المؤتمر العلمي األول لكلية التربية ابن رشد 1
22/2/2047 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  7141 للجهود المبذولة في ادارة تحرير مجلة االستاذ 1
70/2/2047 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

ك فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 92 ال دام نسخ من مجلة االستاذ 2
29/4/2041 

مدير االعالم والعالقات في 
 رئاسة جامعة بغداد

فددددددددددددددددددددي  9/40/714 مناقشة طالب الماجستير   يثم نعمة حسن( للمشاركة في 9
49/1/2041 

عميد كلية التربية/جامعة 
 ذي قار

شكر وتقدير من معالي السيد وزيدر التعلديم العدالي والبحدث  2
 العلمي لمنتسبي جامعة بغداد

فددددددددددددي  2020/  1م/و
42/2/2041 

 السيد وزير التعليم العالي 

العلميدددة  تحانيدددة فدددي االقسدددامالجهدددود المبذولدددة للجدددان االم 7
 2047/2041للعام الدراسي 

فددددددددددي  9927العدددددددددددد 
27/7/2041 

 رئيس جامعة بغداد

للجهدددود المبذولدددة فدددي اللجدددان االمتحانيدددة للعدددام الدراسدددي  40
2047/2041 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2227
22/42/2041 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

عميد كلية التربية/جامعة  29/4/2041في  71 حمد سلمان( للمشاركة في مناقشة طالب الدكتوراه  فريد 44
 بابل

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4222 ثالثللجهود المتميزة في انجاح المؤتمر الحسيني ال 42
21/2/2041 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

الددذي أقامدده قسددم  للمشدداركة فددي حفددل يددوم الشددعر العددالمي 47
 اللغة العربية

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4272
74/7/2041 

كلية التربية ابن عميد 
 رشد/جامعة بغداد

 
فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2220 للمشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية ابن رشد 41

1/1/2041 
عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2129 للجهود المبذولة في لجان جرد األقسام 41
7/1/2041 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

عميد كلية االداب/الجامعة فددددددددددددددددددددددددي  2220ص فدددي مناقشدددة طالدددب الماجسدددتير  مهددددي حكددديم  للمشددداركة 42



 المستنصرية 7/2/2041 ناصر(
فددددددددددددددددددددي  2/2201ع/ للمشاركة في مناقشة طالب الماجستير  يسرى مجيد لفته( 49

41/2/2041 
عميد كلية التربية/جامعة 

 كربالم 
للمشدددداركة فددددي مناقشددددة طالددددب الماجسددددتير  ميعدددداد مكددددي  42

 فيصل(
فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  1441
21/2/2041 

عميد كلية التربية/جامعة 
 واسط

للجهددود المبذولددة فددي مراقبددة وتصددحيح الدددفاتر االمتحانيددة  47
 لالمتحان التنافسي

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  1092
22/2/2041 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فدددددي  427/40227خ/ للتعاون التدريبي مع جهاز المخابرات الوطني 20
21/44/2041 

رئيس جهاز المخابرات 
 الوطني العراقي

 للتحلددير لحفددل اليددوم العددالمي للغددة العربيددة  يددوم اللدداد( 24
 الذي أقامه قسم اللغة العربية

عميد كلية التربية ابن  1/4/2042في  12
 رشد/جامعة بغداد

للجهود المبذولة في انجاح المدؤتمر الدوطني االول للدمان  22
 جودة التعليم العالي

 فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي 4022
2/7/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للمشدددداركة فددددي الورشددددة العلميددددة الموسددددومة بددددد  البيئددددة  27
 االفترالية لطلبة أقسام اللغة العربية(

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4112
74/7/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  1742 للمشاركة في مناقشة طالب الدكتوراه  أنور شناوي ( 21
2/1/2042 

عميد كلية االداب/جامعة 
 بغداد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4221 للجهود المبذولة في لجان جرد األقسام 21
40/1/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للمشدددداركة فددددي الندددددوة العلميددددة الموسددددومة بددددد  المواطنددددة  22
 واالنتمام وتأثيراتها على االدام الوظيفي(

 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4277
47/1/2042 

التربية ابن  عميد كلية
 رشد/جامعة بغداد

فدددددددددددددددددددددددددددددددددي  122ع/ العتماد التعليم االلكتروني في المحالرات العلمية 29
29/1/2042 

معاون عميد كلية التربية 
 ابن رشد

فددددددددددددددددددددي  4/4/4022 للمشاركة في مناقشة طالبة الماجستير  نورة عبد جبار( 22
1/2/2042 

عميد كلية االداب/جامعة 
 ذي قار

فددددددددددددددددددددي  4/2/4777 الى مكتبة مسجد الكوفةمجموعة من مؤلفاتي  ال دام 27
1/2/2042 

 أمين مسجد الكوفة المعظم

للجهدددود المبذولدددة فدددي مراقبدددة االمتحدددان التنافسدددي لطلبدددة  70
 الدراسات العليا في كلية التربية ابن رشد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  7172
21/2/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2909 مناقشة طالبة الدكتوراه  يسرى خلف سمير(للمشاركة في  74
70/2/2042 

عميد كلية التربية/الجامعة 
 المستنصرية

عميد كلية التربية/جامعة  2/7/2042في  211 للمشاركة في مناقشة طالب الدكتوراه  مفيد حازم مطر( 72
 االنبار

والتنظددديم لمعدددرض  المخطوطدددات القرآنيدددة والتدددراث  لالعدددداد 77
 العربي االسالمي(

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  7212
2/7/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد



فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  1114 للتحلير لحفل اليوم العالمي للغة العربية  يوم اللاد( 71
29/42/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

رئيس المجمع العلمي  44/4/2049في  11 مجموعة من مؤلفاتي  ال دام 71
 العراقي

للمشدداركة فددي فعاليددات انتصددارات القددوات االمنيددة والحشددد  72
 المقدس

فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  721
42/4/2049 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للجهددود المبذولددة طيلددة مدددة العمددل فددي رئاسددة قسددم اللغددة  79
 بن رشدالعربية كلية التربية ا

فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  711
41/2/2049 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للمشددددداركة فدددددي أعمدددددال المدددددؤتمر العلمدددددي الثالدددددث لقسدددددم  72
 التاريخ/كلية التربية ابن رشد

عميد كلية التربية ابن  9/7/2049في  22
 رشد/جامعة بغداد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4721 القامة الملتقى االول للخريجين في كلية التربية ابن رشد 77
9/7/2049 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

النجددداز الملفدددات التقويميدددة الخاصدددة بتصدددنيف الجامعدددات  10
 العراقية

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4274
22/7/2049 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

الددذي أقامدده قسددم  للمشدداركة فددي حفددل يددوم الشددعر العددالمي 14
 اللغة العربية

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4224
22/7/2049 

كلية التربية ابن  عميد
 رشد/جامعة بغداد

للمشددداركة فدددي مناقشدددة طالبدددة الماجسدددتير  أسددديل يحيدددى  12
 ابرا يم(

فددددددددددددددددددددددددي  4222ص/
22/7/2049 

عميد كلية االداب/الجامعة 
 المستنصرية

للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية التربية  17
 ابن رشد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2227
29/1/2049 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2747 للجهود المتميزة في انجاح المؤتمر الحسيني الخامس 11
70/1/2049 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

لالشددراال علددى المددؤتمر العلمددي االول لبحددوث تخددرج طلبددة  11
 كلية التربية ابن رشد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2222
42/1/2049 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2722 للمشاركة في مناقشة طالب الماجستير  باسم  ادي جبار( 12
47/7/2049 

عميد كلية التربية/جامعة 
 القادسية

لرئاسدددددة لجندددددة اسدددددتقبال الطلبدددددة الجددددددد للعدددددام الدراسدددددي  19
2049/2042 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  1924
27/44/2049 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

لحدددف تخدددرج طلبدددة كليدددة للجهدددود المتميدددزة فدددي التحلدددير  12
 2042/2049التربية ابن رشد للعام الدراسي 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  1921
7/42/2049 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2027 في التدريس واالدارة 2049للجهود المبذولة خالل العام  17
42/42/2049 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للتعاون المثمر مع شعبة متابعة الحرم الجامعي في مجمع  10
 الباب المعظم

فدددددددددددددددددددددددددددددي  7/د/2/9
1/4/2042 

مساعد رئيس جامعة بغداد 
 للشؤون االدارية

للمسدددا مة فدددي المدددؤتمر العلمددددي الددددولي الثددداني للوحدددددة  14
 التربوية لدراسات السالم وحقوق االنسان

فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  212
44/4/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 /جامعة بغدادرشد



عميد كلية التربية ابن  1/2/2042في  979 لرئاسة لجنة الجرد السنوي في كلية التربية ابن رشد 12
 رشد/جامعة بغداد

للهوايدات للمسا مة في مهرجان لقام االشقام الرابدع عشدر  17
والحدددرال المتنوعدددة الدددذي أقامتددده وزارة الثقافدددة والسدددياحة 

 واآلثار

فدددددددددددددددددي  477/ع/2/2
1/2/2042 

مساعد رئيس جامعة بغداد 
 للشؤون العلمية

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  7411 للمشاركة في مناقشة طالبة الدكتوراه  آالم ثائر يوسف( 11
20/2/2042 

عميد كلية التربية/جامعة 
 ديالى

للجهود المبذولة في انجداح المدؤتمر العلمدي الددولي الثداني  11
الذي أقامته مؤسسة العرفان االسدالمية بالتعداون مدع كليدة 

 التربية ابن رشد

العددددددددددددد بدددددددددددال فدددددددددددي 
9/7/2042 

مدير مؤسسة العرفان 
 للثقافة االسالمية

للمشدددداركة فددددي مناقشددددة طالددددب الماجسددددتير  أحمددددد سددددالم  12
 اسماعيل(

فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  724
22/2/2042 

عميد كلية التربية/جامعة 
 واسط

للهوايات   للمسا مة في مهرجان لقام االشقام الرابع عشر 19
أقامتددده وزارة الثقافدددة والسدددياحة  والحدددرال المتنوعدددة الدددذي

 واآلثار

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4229
22/2/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للمشاركة في الندوة العلمية الموسومة بد  المخدرات وآثار ا  12
السلبية على الشدباب(/وحدة االرشداد والتوجيده التربدوي فدي 

 كلية التربية ابن رشد

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4277
47/7/2042 

كلية التربية ابن عميد 
 رشد/جامعة بغداد

للمشاركة في المؤتمر الحسديني السدادس الدذي أقامده قسدم  17
 اللغة العربية بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4214
20/7/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للمشددداركة فدددي مناقشدددة طالدددب الددددكتوراه  عددددنان حسدددين  20
 مدلول(

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4927
42/1/2042 

عميد كلية االداب/جامعة 
 القادسية

للمشاركة فدي النددوة العلميدة الموسدومة بدد   الدوعي البيئدي  24
لطلبدددة الجامعدددة(( التدددي أقامتهدددا وحددددة التوجيددده واالرشددداد 

 42/1/2042التربوي بتاريخ 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  2121
27/1/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

ي اللجندددة االمتحانيدددة المركزيدددة للعدددام للجهدددود المبذولدددة فددد 22
 2049/2042الدراسي 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  7947
1/9/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

االمتحانددات الغددش فددي  المبذولددة فددي كشددف حدداالتللجهددود  27
 .2042-2049النهائية للعام الدراسي 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  7742
42/9/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

لجنددة المزايدددة العلنيددة اليجددار  للجهددود المبذولددة فددي رئاسددة 21
 2042 لسنة المواقع العائدة للكلية

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  1472
70/9/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للجهدددود المبذولدددة فدددي لجدددان تصدددحيح االختبدددار التنافسدددي  21
 2047-2042للقبول في الدراسات العليا للعام 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  1224
1/2/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للجهددود المبذولددة فددي رئاسددة لجنددة انلددباا الطلبددة للعددام  22
 2049/2042الدراسي 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  1172
47/2/2042 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

التربية/ الجامعة عميد كلية فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  724للمشاركة في مناقشة اطروحدة طالدب الددكتوراه  بداقر فلديح  29



 المستنصرية 22/2/2042 حسن(
للمشاركة في فريق العمل لمشروع  معجدم العميدد التدأريخي  22

 أللفاظ القرآن الكريم(
فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  217
41/7/2042 

ديوان الوقف 
الشيعي/العتبة العباسية 

 المقدسة
للمشاركة في مناقشة اطروحة طالبة الدكتوراه  رونق فائق  27

 علي (
فدددددددددددددددددددددددددددددددي  47722

21/7/2042 
عميد كلية االداب/جامعة 

 بغداد
للجهددود العلميددة المتميددزة فددي تقددديم خمددس بحددوث أصدديلة  90

 للترقية العلمية الى مرتبة االستاذية
فددددددددددددددددددددددددددي  1729أ/4
22/7/2042 

 رئيس جامعة بغداد

للجهود المبذولة والمتميزة في انجاز األعمال الموكلة اليهم  94
 والتفاني واالخالص بالعمل

فدددددددددددددددددددددددي  4/1212ق
27/44/2042 

 محافظ بغداد

للمشددداركة فدددي مناقشدددة رسدددالة طالدددب الماجسدددتير  جاسدددم  92
 طالب دمحم(

فددددددددددددددددددددددددددددددددددي  17ص/
2/4/2047 

عميد كلية االداب/ الجامعة 
 المستنصرية

للجهددددددود المبذولددددددة فددددددي االدارة خددددددالل العددددددام الدراسددددددي  97
2049/2042 

عميد كلية التربية ابن  2/4/2047في  44
 رشد/جامعة بغداد

للمشددداركة فدددي مناقشدددة رسدددالة طالدددب الماجسدددتير  جاسدددم  91
 طالب دمحم(

فددددددددددددددددددددي  9/41/407
47/4/2047 

عميد كلية التربية/جامعة 
 سامرام

للجهود المبذولة في اللجنة التحليرية لحفدل التخدرج للعدام  91
 2049/2042الدراسي 

فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  247
41/4/2047 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

المبذولددة فددي انجدداح المددؤتمر العلمددي االول لطلبددة للجهددود  92
 20/4/2047-47الدراسات العليا المنعقد في 

فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  299
47/4/2047 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

النبدوي السدابع للجهود المبذولة في انجاح المؤتمر العلمدي  99
 27/4/2047المنعقد في 

فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  277
20/4/2047 

ابن عميد كلية التربية 
 رشد/جامعة بغداد

الدكتوراه  عمر خزعل طالب  اطروحةللمشاركة في مناقشة  92
 (جاسم

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4717
74/4/2047 

جامعة عميد كلية التربية/ 
 ديالى

الماجسدددتير  نعمدددان طالدددب  رسدددالةللمشددداركة فدددي مناقشدددة  97
 (حسن طا ر

فددددددددددددددددددددي  1/142/ع9
21/2/2047 

جامعة عميد كلية التربية/ 
 ذي قار

للمشاركة في انجداح المدؤتمر العلمدي الددولي السدابع لكليدة  20
 .41/1/2047-41التربية/ابن رشد 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4271
9/1/2047 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للجهددود المبذولددة فددي ادخددال البيانددات المتعلقددة بطلبددة كليددة  24
االدارة واالقتصدداد لددمن االمتحددان التقددويمي للعددام الدراسددي 

2042/2047 . 

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  7972
24/2/2047 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

للجهددود المبذولددة فددي رئاسددة لجنددة انلددباا الطلبددة للعددام  22
 2042/2047الدراسي 

فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  242
41/4/2020 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعدة لحصدول قسدم اللغدة  27
علددى المرتبددة االولددى فددي التصددنيف الجامعددة للعددام العربيددة 
 2042/2049الدراسي 

 رئيس جامعة بغداد 



الددددكتوراه  سدددراب  ةطالبددد اطروحدددةللمشددداركة فدددي مناقشدددة  21
 (سامي حسين

فددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  4212
70/4/2020 

جامعة عميد كلية التربية/ 
 ديالى

للمشدداركة فدددي الددددورة التدريبيددة الموسدددومة بدددد  نظدددام ادارة  21
 االلكتروني وآلية تسجيل المقررات(الطالب 

فدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  770
22/2/2020 

عميد كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

الماجسدتير  معدد علدي طالدب  رسدالةللمشاركة فدي مناقشدة  22
 (نوري 

جامعة عميدة كلية االداب/  2/7/2020في  49
 واسط

 الراعيةالجهة  رقم الكتاب وتاريخه المولوع ت
االمر االداري المرقم  علو لجنة دعم الجيش والحشد الشعبي 4

 42/7/2041في  4110

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 212االمر االداري المرقم  علو لجنة دعم الجيش والحشد الشعبي 2
 41/4/2042في 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

الداخليددة للطلبددة لددمن العمددل رئدديس لجنددة زيددارة االقسددام  7
التطددوعي حسدددب توجيهدددات معدددالي وزيدددر التعلددديم العدددالي 

 والبحث العلمي

االمدددددددددددر االداري المدددددددددددرقم 
 9/42/2042في  1229

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

رئدديس فريددق العمددل التطددوعي وتقددديم المسدداعدات الماليددة  1
 والعينية لدار االيتام في الصليخ

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن  27/1/2047في  2477
 رشد/جامعة بغداد

 .2040باحث مشارك في مؤتمر تطوير منا ج اللغة العربية الذي أقامته كلية االداب / جامعة ذي قار  -4
مداري الكرملدي وجهدوده فدي اللغدة( أقامهدا قسدم اللغدة العربيدة فدي كليدة  محالر في نددوة علميدة بعندوان  األب أنسدتاس -2

 .2040التربية ابن رشد 
 .2044باحث مشارك في مؤتمر اللغة العربية الذي أقامته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -7
وقد نشر بحثي الموسدوم بدد     2044باحث مشارك في المؤتمر العلمي الرابع الذي أقامته كلية التربية / جامعة واسط  -1

 التوليد واللحن واالقتراض ... مقاربات مزعومة (( في عدد خاص بأبحاث المؤتمر.
 باحث مشارك بورقة عمل في الندوة التي أقيمت للتعريف بالنجف عاصمة الثقافدة االسدالمية فدي كليدة التربيدة ابدن رشدد -1

2042. 
تاج اللغوي للراحل االستاذ الدكتور نعمة رحيم العزاوي في كلية التربيدة / جامعدة باحث مشارك في الندوة التي تناولت الن -2

 .2042 واسط
 . 2042مشارك في المؤتمر العلمي الذي أقامته كلية اآلداب / جامعة البصرة  -9
 . 2042مشارك في المؤتمر العلمي الذي أقامته كلية التربية / جامعة البصرة  -2



التدي أقامهدا قسدم اللغدة العربيدة فدي كليدة  ات وآفداق تطور داالعمل التي تناولت صناعة المعجمدباحث مشارك في ورشة  -7
 . 2047التربية ابن رشد 

 2041والثداني ،2047ربية ابن رشدد / جامعدة بغدداد علو اللجنة التحليرية للمؤتمر العلمي الدولي االول لكلية الت -40
 . 2042، والسادس  2049، والخامس  2042، والرابع  2041، والثالث 

الددذي أقامدده مركددز العميددد  2041والثالددث  2041والثدداني  2047مشددارك فددي مددؤتمر العميددد العلمددي الدددولي االول  -44
 العتبة العباسية المقدسة. -للبحوث والدراسات / ديوان الوقف الشيعي 

ديدوان الوقدف  -تبدة العباسدية المقدسدة الذي أقامته الع 2041والثاني  2047مشارك في مؤتمر ربيع الرسالة االول  -42
 الشيعي.
والخددامس  2042والرابدع  2041والثالدث  2041والثداني  2047علدو اللجندة التحلديرية للمدؤتمر الحسدديني االول  -47

 الذي أقامه قسم اللغة العربية في كلية التربية ابن رشد بالتعاون مع العتبة العباسية المقدسة. 2042والسادس  2049
 . 2041باحث مشارك في مؤتمر االكاديميين السابع الذي أقامته جامعة بغداد  -41
وقددد ُنشددر بحثددي  ، 2042 باحددث مشددارك فددي المددؤتمر العلمددي الدددولي الرابددع لكليددة التربيددة ابددن رشددد / جامعددة بغددداد -41

 اث المؤتمر.الموسوم بد    حديث االمام علي  عليه السالم( في المدونات اللغوية (( في عدد خاص بأبح
 . 2041مشارك في المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية التربية / جامعة واسط  -42
باحث مشارك في الندوة التي أقامها قسم اللغة العربية في كلية التربية ابدن رشدد بمناسدبة اليدوم العدالمي للغدة العربيدة  -49

2041 . 
العربية في كلية التربية ابن رشد بمناسبة اليوم العالمي للشدعر العربدي باحث مشارك في الندوة التي أقامها قسم اللغة  -42

2041 . 
مشدارك فددي المدؤتمر الددوطني االول للدمان جددودة التعلديم العدالي الددذي أقامتده كليددة التربيدة ابددن رشدد / جامعددة باحدث  -47
  . 2042بغداد 
 2172التربية ابن رشد/جامعة بغداد باالمر االداري  المشرال على المؤتمر الطالبي العلمي االول لبحوث التخرج،كلية -20
 . 9/1/2049في 
باحث مشارك في المؤتمر الحسيني السادس الدذي أقامده قسدم اللغدة العربيدة فدي كليدة التربيدة ابدن رشدد بالتعداون مدع  -24

(( رلدا اللجندة العلميدة  دراسدة تداوليدة -، وقد نال بحثي الموسوم بد   الخطاب الحسديني  2042العتبة العباسية المقدسة 
 للمؤتمر.
/كليددة وبغداد /كلية اللغدداتالددذي أقامتدده جامعتددا السددليمانيةعلددو اللجنددة التحلدديرية للمددؤتمر العلمددي الدددولي االول   -22

 .42/9/2042-41تحت عنوان    دراسات تقابلية بين اللغتين العربية والكردية (( للمدة  التربية ابن رشد

شددهادة مشدداركة فددي دورة التأ يددل التربددوي للتدريسدديين التددي أقامتهددا جامعددة بغددداد / مركددز التطددوير والتعلدديم المسددتمر  -4
2007 . 

 . 2007شهادة مشاركة في دورة اللغة العربية للتدريسيين التي أقامتها جامعة بغداد / مركز التطوير والتعليم المستمر  -2



شددهادة مشدداركة فددي ملتقددى علددوم القددران الددذي أقامتدده كليددة االداب / جامعددة االمددام جعفددر الصددادق تحددت شددعار  القددرآن  -7
 . 2044الكريم آفاق االعجاز ومنهاج الهداية( 

االستشداري المكتدب  -شهادة مشاركة في دورة الترقيدات العلميدة التدي أقامتهدا جامعدة بغدداد/مركز الحاسدبة االلكترونيدة  -1
 . 2042لنظم المعلومات والحاسبات 

شهادة مشاركة في الندوة العلمية الموسومة بد    ا مال شروا االصحاح البيئي فدي ادارة المخلفدات الصدلبة فدي المددن  -1
 . 2041العراقية (( التي أقامتها جمعية صيانة المصادر الوراثية والبيئة العراقية بالتعاون مع كلية التربية ابن رشد 

شهادة تقديرية للمشاركة في مهرجان لقام االشقام الثداني عشدر للهوايدات والحدرال المتنوعدة الدذي أقامتده وزارة الثقافدة  -2
 . 2041والسياحة واآلثار 

شهادة مشاركة في الندوة العلمية الموسومة بد    مخاطر المتبقيدات الصدلبة للمخلفدات وتأثيراتهدا المحتملدة علدى صدحة  -9
 . 2042ع والنظام البيئي للمدن العراقية (( التي أقامتها كلية التربية ابن رشد/قسم الجغرافية المجتم
شهادة مشاركة في المدؤتمر السدنوي الخدامس  سدلمان ملتقدى االديدان( للبحدوث والدراسدات الدذي أقامتده األماندة العامدة  -2

 . 2042وحلارة(  للمزارات الشيعية الشريفة تحت شعار  سلمان الدمحمي فكر واصالح
شهادة تقديرية للمشاركة في مهرجان لقام االشقام الثالدث عشدر للهوايدات والحدرال المتنوعدة الدذي أقامتده وزارة الثقافدة  -7

 . 2042والسياحة واآلثار 
دة شهادة مشاركة من المفولية العليا لحقوق االنسان/العراق للمشاركة في الدورة المتخصصة الساتذة الجامعدات للمد -40
1-2/42/2049 . 
شهادة تقديرية للمشاركة في مهرجان لقام االشقام الرابع عشر للهوايات والحدرال المتنوعدة الدذي أقامتده وزارة الثقافدة  -44

 . 2049والسياحة واآلثار 
النفسدية شهادة مشاركة في المؤتمر النبوي العلمي الخامس الذي أقامته كلية التربية ابدن رشدد قسدم العلدوم التربويدة و  -42

 . 2049تحت شعار  من فكر النبي وآله نستلهم العلوم لنبني العراق( 
شهادة مشاركة في المؤتمر االول الصالح التعليم في العراق الذي أقامه مركز التنمية للدراسات والتددريب تحدت شدعار  -47

 . 2049 التعليم وسيلة النهوض واالصالح( 
للخددريجين الددذي أقامتدده وحدددة التأ يدل والتوظيددف فددي كليددة التربيددة ابددن رشددد تحددت فددي الملتقددى االول شدهادة مشدداركة  -41

 . 2049شعار  خريجونا مصنع لالنسان والفكر( 
شهادة تقديرية من المركز االسالمي الثقافي للجهود المبذولة والمسا مة في تطوير القدرات العلمية والفكريدة وتسدهيل  -41

 . 2049مهام المركز االسالمي الثقافي 
 . 2049شهادة تقديرية من نقابة المعلمين في بغداد الرصافة على الجهود المبذولة لرعاية ا ل العلم والثقافة  -42
ن رشددد قسددم اللغددة االنكليزيددة شددهادة تقديريددة للمشدداركة فددي مهرجددان االيتددام التطددوعي الددذي أقامتدده كليددة التربيددة ابدد -49

2049. 
العلمي الدولي الثاني للوحدة التربويدة لدراسدات السدالم وحقدوق االنسدان فدي كليدة التربيدة شهادة مشاركة في المؤتمر  -42

 . 2042ابن رشد تحت شعار  الحقوق بذرات مزروعة تنمو في الجامعة وتتكامل( 



كليدة التربيدة شهادة مشاركة في الندوة العلمية الموسومة بد    تجربة استاذ جامعي (( التي أقامها قسم اللغدة العربيدة  -47
 . 2042ابن رشد بحلور مستشار التربية والتعليم الفرنسية االستاذ الدكتور عبد علي سفيح 

شهادة مشاركة في الندوة العلمية الموسومة بد    سيرة الرسول األعظم  ص( وتجربة الحشد الشعبي أصل وامتدداد ((  -20
 . 2042التي أقامها قسم اللغة الكردية كلية التربية ابن رشد 

 .2042شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي السادس الذي أقامته كلية التربية/ابن رشد  -24
شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الجغرافي االول لطلبة البكالوريوس تحت عنوان  دور طلبة الجامعدات فدي معالجدة  -22

 .47/1/2042المشكالت المجتمعية(.كلية التربية/ابن رشد 
شدهادة مشدداركة فددي المددؤتمر الدددولي للدراسددات التقابليددة بددين اللغددة الكرديددة واللغددة العربيددة الددذي أقامتدده جامعتددا بغددداد  -27

 في كلية اللغات/جامعة السليمانية. 42/9/2042-41والسليمانية المنعقد في 
ليدة التربيدة ابدن رشدد بالتعداون مدع تقديرية للمشداركة فدي فعاليدات اسدبوع النبدي األعظدم الثقدافي المنعقدد فدي كشهادة  -21

 .21/44/2042العتبة العباسية المقدسة 
شددهادة تقديريددة للمشدداركة فددي الحفددل الددذي أقامدده قسددم اللغددة العربيددة بمناسددبة اليددوم العددالمي للغددة العربيددة بتدداريخ  -21
27/42/2042. 
رقيددددة الدددى مرتبددددة االسدددتاذية بتدددداريخ كتددداب تهنئدددة مددددن السددديد وزيددددر التعلددديم العددددالي والبحدددث العلمددددي بمناسدددبة الت -22
9/40/2042. 
-47المنعقدد فدي  في كلية التربية ابن رشدد شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي االول لطلبة الدراسات العليا -29
20/4/2047. 
 .27/4/2047المنعقد في  علمي النبوي السابع في كلية التربية ابن رشدشهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر ال -22
عشددر للهوايددات والحددرال المتنوعددة الددذي أقامتدده وزارة  الخددامسشددهادة تقديريددة للمشدداركة فددي مهرجددان لقددام االشددقام  -27

 . 2047الثقافة والسياحة واآلثار 
 االرتقدام تحدت عندوان  2047الدذي أقامتده كليدة التربيدة/ابن رشدد  السدابعشهادة مشاركة في المؤتمر العلمي الدولي  -70

 .بجودة التعليم طريق لبنام العراق الجديد (
شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي الذي تقيمه مؤسسة العلمام للتنمية والتطوير تحت شعار  مسار العملية  -74

 .29/1/2047التعليمية وامكانية تغيير ا من الشمولية الى التخطيطية( بتاريخ 
شددهادة تقديريددة للمشدداركة فددي الحفددل الددذي أقامدده قسددم اللغددة العربيددة بمناسددبة اليددوم العددالمي للغددة العربيددة بتدداريخ  -72
21/42/2047. 

 العدد والتاريخ مكان النشر عنوان البحث ت
جامعة مجلددددددددة االسددددددددتاذ/ شعر أحمد مطر انموذجا  –السيميائية اللغوية  4

 بغداد
 2040لسنة  421

مجلة كلية التربية جامعدة  المعجم العربي بين االقتصاد واالفراا 2
 واسط

 2044لسنة  40



مجلة كلية التربية جامعدة  مقاربات مزعومة –التوليد واللحن واالقتراض  7
 واسط

عدد خاص بالمؤتمر العلمي 
لسنة  الرابع لكلية التربية/واسط

2044 
مجلة كليدة االداب جامعدة  في نظرية الربط العامليالمقاربة التراثية  1

 بغداد
 2042قبول نشر لسنة 

مجلددددددددة االسددددددددتاذ/جامعة  األصول والفروع –لغة المصطلح االسالمي  1
 بغداد

 2047لسنة  201

داللددة المشددتقات فددي مرويددات االمددام علددي  ع( فددي  2
 لسان العرب

مجلة كليدة االداب جامعدة 
 بغداد
 

 2047قبول نشر لسنة 

مجلددددددددة االسددددددددتاذ/جامعة  داللة حروال الجر ثالثية البنام في آيات االحكام 9
 بغداد

 2041لسنة  247

مجلددددددددة االسددددددددتاذ/جامعة  مقاربة تداولية -ظا رة التفصح  2
 بغداد

 2042لسنة  247

مجلددددددددة االسددددددددتاذ/جامعة  حديث االمام علي  ع( في المدونات اللغوية 7
 بغداد

عدد خاص بالمؤتمر العلمي 
 الرابع لكلية التربية ابن رشد

 2042لسنة 
مجلددددددددة االسددددددددتاذ/جامعة  السماع في المعجمية العربية 40

 بغداد
 2049لسنة  220

مجلددددددددة االسددددددددتاذ/جامعة  المصطلح والمفهوم-اللسانيات االجتماعية 44
 بغداد

 2049لسنة  227

اللسددانيات االجتماعيددة فددي المهدداد الغربددي سوسددير  42
 انموذجا

االسددددددددتاذ/جامعة مجلددددددددة 
 بغداد

 2049لسنة  221

 2049لسنة  24 مجلة آداب المستنصرية بحث في االصول والتصورات -نظرية التواصل  47
 2049لسنة  مجلة آداب ذي قار الحجاج اللغوي بين البنيوية والتداولية 41
التعريدددف الددددوري فدددي المعجدددم العربدددي  القددداموس  41

 المحيط انموذجا
العربي مجلة المجمع 

 السوري/سوريا
 70، المجلد  1الجزم 

 2049تشرين االول 
مجلددددددددة االسددددددددتاذ/جامعة  حدود وتصورات -الحجاج اللغوي  42

 بغداد
 2042لسنة  229

الخطبددة -داللددة التنغدديم واثر ددا فددي تماسددك الخطدداب 49
 النبوية انموذجا

مجلددددددددة االسددددددددتاذ/جامعة 
 بغداد

 2042لسنة  221

دراسددة فددي  -الخطبددة النبويددة الوصددل والفصددل فددي  42
 اتساق النص

مجلددددددددة االسددددددددتاذ/جامعة 
 بغداد

 2042لسنة  222

مجلددددددددة االسددددددددتاذ/جامعة  المفارقة المعجمية ووظيفتها في الحقل المعجمي 47
 بغداد

في  71قبول نشر باالمر 
41/2/2042 

لسنة  470االصدار  4المجلد مجلة كليدة االداب/جامعدة  الحذال التداولي في الجملة المستعملة 20



 22/4/2047 2047 بغداد
 -البعدددد التدددداولي فدددي قوالدددب الجملدددة المسدددتعملة  24

 قرامة في االركان التداولية
مجلددددددة بحددددددوث الشددددددرق 
االوسدددددددددط/جامعة عدددددددددين 

 شمس

في  442قبول نشر باالمر 
49/2/2047 

-منواالت نقدد الكتابدات التوليديدة التحويليدة العربيدة 22
 دراسة تحليلية

مجلة كليدة االداب/جامعدة 
 بغداد

في  719قبول نشر باالمر 
49/42/2047 

تمددثالت مبددادس سوسددير فددي الدددرس اللغددوي العربددي  27
 الحديث

مجلددددددددة االسددددددددتاذ/جامعة 
 بغداد

في  741قبول نشر باالمر 
24/42/2047 

 وتاريخه الكتاب رقم والكليةالجامعة  عنوان الرسالة واالطروحة ت
رسدددالة ماجسدددتير: القصددددية وأثر دددا فدددي توجيددده األحكدددام  4

 النحوية حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
الجامعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 المستنصرية/كلية التربية

فددددددددددددددي  712بالعدددددددددددددددد 
49/44/2041 

مقدداييس اللغددة البددن فددارس والصددحاح رسددالة ماجسددتير:  2
 دراسة لغوية موازنة/للجو ري 

س فددددددددددي 200بالعدددددددددددد  واسط/كلية التربيةجامعة 
21/2/2041 

ملبسدات االلدمار واالظهدار فدي تفسدير رسالة ماجستير:  7
دراسدددة نحويدددة -التحريدددر والتندددوير للطدددا ر بدددن عاشدددور

 .بالغية

فددددددددددددددي  472بالعدددددددددددددددد  جامعة بغداد/كلية اآلداب
1/40/2041 

الجملدة الخبريدة فدي كدالم االمدام البداقر رسالة ماجسدتير:  1
 السالم( عليه 

فددددددددددددددي  272بالعدددددددددددددددد  جامعة بابل/كلية التربية
21/4/2042 

شدددرح االعدددراب فدددي قواعدددد االعدددراب اطروحدددة دكتدددوراه:  1
 دراسة نحوية للكافيجي

جامعددددددددددة االنبار/كليددددددددددة 
 التربية

س فدددددددددددددي 11بالعدددددددددددددد 
74/4/2049 

الدداللتان النحويدة والصدرفية فدي ديدوان رسالة ماجستير:  2
 الشيخ أحمد الوائلي

 الجامعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة
 المستنصرية/كلية التربية

فدددددددددددددددددي  22بالعددددددددددددددددددد 
70/1/2049 

علددل التعبيددر القرانددي فددي تفسددير مددال رسددالة ماجسددتير:  9
 علي القاري المسمى أنوار القران وأسرار الفرقان

جامعدددددددددددة تكريت/كليدددددددددددة 
 التربية للبنات

فدددددددددي  172بالعدددددددددد س/
21/40/2049 

فدددي  األثدددر اللغدددوي للقدددرامات القرانيدددةاطروحدددة دكتدددوراه:  2
 توجيه األحكام الشرعية عند االمامية

الجامعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 
 المستنصرية/كلية االداب

فددددي  104بالعدددددد ت س/
47/2/2042 

 وتاريخه الكتابرقم  اسم المجلة وجهة انتسابها عنوان البحث ت
الصورة الفنية في أدعيدة أيدام االسدبوع لالمدام  4

 الكاظم  ع(
الشديعي/االمانة العامددة ديدوان الوقددف 

 للعتبة الكاظمية المقدسة
فدددددددددددددددددي  41بالعددددددددددددددددددد 

20/1/2044 
دالالت الفصدددل بدددين المتتدددابعين فدددي السدددياق  2

 القرآني
س فدددددددددددددي 11بالعدددددددددددددد  مجلة كلية التربية/جامعة ذي قار

20/2/2042 



تلقددددددي نددددددص المحالددددددرات فددددددي اللسددددددانيات  7
 بلومفيلد انموذجا -االميركية 

التربية/الجامعدددددددددددة مجلددددددددددة كليددددددددددة 
 المستنصرية

أ فددددددددددددددي 2/4بالعدددددددددددددددد 
2/4/2041 

فددددددددددددددي  227بالعدددددددددددددددد  مجلة كلية التربية/جامعة ذي قار لفظة الناس في القرآن الكريم دراسة داللية 1
21/7/2041 

التأصددددددديل اللغدددددددوي فدددددددي اللهجدددددددة العربيدددددددة  1
 الخوزستانية

مجلددددة كليددددة التربيددددة للبنات/جامعددددة 
 بغداد

فددددددددددددددي  492بالعدددددددددددددددد 
42/1/2041 

مدددن مظدددا ر توظيدددف القدددرامات القرآنيدددة فدددي  2
 المعاجم العربية  

مجلدددددة االسدددددتاذ/كلية التربيدددددة ابدددددن 
 رشد/جامعة بغداد

فددددددددددددددي  104بالعدددددددددددددددد 
22/40/2041 

المباحددث الدالليددة عنددد ابددن سددودة فددي شددرحه  9
 قصيدة "بانت سعاد"

مجلة كلية التربية االساسدية/الجامعة 
 المستنصرية

 فددددددددددددددي 100بالعدددددددددددددددد 
7/42/2041 

المباحث الدالليدة عندد النداودي بدن سدودة فدي  2
 شرحه قصيدة بانت سعاد

مجلة كلية التربية االساسدية/الجامعة 
 المستنصرية

فددددددددددددددي  100بالعدددددددددددددددد 
70/42/2041 

ردود ندداظر الجدديش علددى النحددويين فددي بددداب  7
 االحرال المشبهة  

مجلدددددة االسدددددتاذ/كلية التربيدددددة ابدددددن 
 رشد/جامعة بغداد

فدددددددددددددددددي  22بالعددددددددددددددددددد 
9/7/2042 

مجلددددة كليددددة التربيددددة للبنات/جامعددددة  مظا ر البيئة في المثال النحوي المصنوع 40
 بغداد

فدددددددددددددددددي  17بالعددددددددددددددددددد 
20/1/2042 

التشدددددكل الحجدددددداجي فدددددي مندددددداظرات الفددددددرق  44
 االسالمية

فدددددددددددددددددي  92بالعددددددددددددددددددد  مجلة آداب ذي قار/جامعة ذي قار
2/2/2042 

نظريدة دراسدة  دورات الحكم مع العلة والحكمدة 42
 تطبيقية

فدددددددددددددددددي  99بالعددددددددددددددددددد  مجلة آداب ذي قار/جامعة ذي قار
1/2/2042 

اللهجات في كتداب مختدار الصدحاح ألبدي بكدر  47
 دراسة لغوية -الرازي 

مجلددددددة آداب المستنصددددددرية/الجامعة 
 المستنصرية

فددددددددددددددي  222بالعدددددددددددددددد 
1/40/2042 

/الجامعدددددددة مجلدددددددة كليدددددددة التربيدددددددة  جرس األلفاظ وبالغته في القرىن الكريم 41
 المستنصرية

فددددددددي  7/أ/472بالعدددددددددد 
27/44/2042 

قسددم اللغددة العربية/كليددة التربيددة ابددن  ألفاظ مصطلح علم الحديث 41
 رشد

فدددددددددددددددددي  40بالعددددددددددددددددددد 
22/7/2049 

الددنص القرآنددي فددي كددالم االمددام الحسددين  ع(  42
 دراسة في لوم التداوليات االشارية

مجلدددددة االسدددددتاذ/كلية التربيدددددة ابدددددن 
 بغدادرشد/جامعة 

 

فددددددددددددددي  471بالعدددددددددددددددد 
21/1/2049 

االتساق الصوتي في كتاب االيام لطده حسدين  49
 دراسة تطبيقية -

مجلددددددة آداب المستنصددددددرية/الجامعة 
 المستنصرية

فددددددددددددددي  210بالعدددددددددددددددد 
21/42/2049 

الفدددروق المعجميدددة وأثر دددا فدددي السدددياق فدددي  42
 الخطبة الفدكية

مجلددددددة آداب المستنصددددددرية/الجامعة 
 المستنصرية

فدددددددددددددددددي  19 بالعددددددددددددددددددد
42/4/2042 

 -التوجيه النحوي وأثره بالمعنى في جدزم عدم   47
 البدل انموذجا

-جامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد
 وحدة الشؤون العلمية

فددددددددددددددي  110بالعدددددددددددددددد 
21/7/2042 

فددددددددددددددي  122بالعدددددددددددددددد مجلددددددة آداب المستنصددددددرية/الجامعة الخطبة الفدكية للز رام  عليها السالم( دراسدة  20



 42/7/2042 المستنصرية في لوم نظرية البالغة الجديدة
المصدددددداحبة اللغويددددددة بددددددين الفعددددددل وحددددددرال  24

 الجر/المستقصي في األمثال انموذجا
مجلدددددة االسدددددتاذ/كلية التربيدددددة ابدددددن 

 رشد/جامعة بغداد
 

فددددددددددددددي  201بالعدددددددددددددددد 
2/40/2042 

االسدددددتاذ/كلية التربيدددددة ابدددددن مجلدددددة  نقد وتوجيه-تعريف المقطع الصوتي العربي 22
 رشد/جامعة بغداد

فدددددددددددددددددي  27بالعددددددددددددددددددد 
41/1/2020 

 رقم الكتاب وتاريخه الجهة المستفيدة عنوان الدورة أو المحالرة ت
محالددر فدددي دورة طرائددق التددددريس بعندددوان  4

  أخطام لغوية شائعة(
ابدددددددن  جامعدددددددة بغداد/كليدددددددة التربيدددددددة
 رشد/وحدة التعليم المستمر

فددددددددددددي  1412بالعددددددددددددد 
7/7/2041 

محالددر فدددي دورة طرائددق التددددريس بعندددوان  2
  أصول المخاطبات الرسمية(

جامعدددددددة بغداد/كليدددددددة التربيدددددددة ابدددددددن 
 رشد/المكتب االستشاري 

فددددددددددددددي  141بالعدددددددددددددددد 
22/4/2042 

 محالددر فددي دورة القسددام غيددر االختصدداص 7
 بعنوان  العدد وأحكامه(

بغداد/كليدددددددة التربيدددددددة ابدددددددن  جامعدددددددة
 رشد/قسم اللغة العربية

فددددددددددددددي  442بالعدددددددددددددددد 
4/7/2042 

محالددددددر فددددددي دورة المواطنددددددة واالنتمددددددام  1
 وانعكاساتها على االدام الوظيفي

جامعدددددددة بغداد/كليدددددددة التربيدددددددة ابدددددددن 
 رشد/وحدة التعليم المستمر

فددددددددددددي  4947بالعددددددددددددد 
47/1/2042 

محالددر فدددي دورة طرائددق التددددريس بعندددوان  1
 أخطام لغوية شائعة( 

جامعدددددددة بغداد/كليدددددددة التربيدددددددة ابدددددددن 
 رشد/المكتب االستشاري 

فددددددددددددي  7972بالعددددددددددددد 
47/7/2042 

ورشدددة عمدددل بعندددوان  العدددبم محالدددر فدددي  2
 التدريسي والعبم الوظيفي(

جامعدددددددة بغداد/كليدددددددة التربيدددددددة ابدددددددن 
رشد/شدددددددددعبة الدراسدددددددددات والتخطددددددددديط 

 والمتابعة

فددددددددددددي  بددددددددددددالبالعدددددددددددددد 
70/44/2042 

فديويددددددة بعنددددددوان  النشددددددر فددددددي محالددددددرة  9
 المجالت العلمية الرصينة(

جامعدددددددة بغداد/كليدددددددة التربيدددددددة ابدددددددن 
 رشد/وحدة التعليم المستمر

فددددددددددددي  1074بالعددددددددددددد 
4/42/2042 

اصدددددددول  محالدددددددر فدددددددي دورة بعندددددددوان    2
 المراسالت االدارية ((

جامعدددددددة بغداد/كليدددددددة التربيدددددددة ابدددددددن 
 رشد/وحدة التعليم المستمر

فددددددددددددي  1992بالعددددددددددددد 
49/7/2042 

مشدددددددارك فدددددددي دورة بعندددددددوان   الصدددددددفوال  7
 google التعليميددددددددة االلكترونيددددددددة

classroom لددددددمن مشددددددروع اليوبيددددددل ))
 الماسي

مركز ابدددن سدددينا للتعلددديم جامعدددة بغدددداد/
 االلكتروني

فددددددددددددددي  422بالعدددددددددددددددد 
47/42/2042 

محالدددر فدددي ورشدددة عمدددل بعندددوان  نظدددام  40
 ( واليات تطبيقهأسسه  -المقررات 

بغداد/كليدددددددة التربيدددددددة ابدددددددن جامعدددددددة 
 شعبة الموارد البشريةرشد/

فدددددددددددددي  4721بالعددددددددددددددد
42/7/2047 

محالددر فددي ورشددة عمددل بعنددوان  التسددجيل  44
 االلكتروني ونظام المقررات(

جامعدددددددة بغداد/كليدددددددة التربيدددددددة ابدددددددن 
 رشد/شعبة الموارد البشرية

فددددددددددددي  1972بالعددددددددددددد 
24/40/2047 

محالدددر فدددي دورة تدريبيدددة بعندددوان  نظدددام  42
 ادارة الطالب االلكتروني مفهومه وتطبيقه

جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد 
 وحدة التعليم المستمر

فددددددددددددددي  774بالعدددددددددددددددد 
22/2/2020 



 رقم االمر وتاريخه الجامعة والكلية ت
 1/7/2041في  7لجنة الترقيات العلمية المركزية باالمر  رئاسة جامعة ديالى 4
 22/2/2042س في 492لجنة الترقيات العلمية باالمر  جامعة ذي قار/كلية التربية 2
 1/40/2042في  49لجنة الترقيات العلمية باالمر ت ع /  كلية الرشيد الجامعة 7
 42/42/2042في  2991لجنة الترقيات العلمية باالمر  كلية التربية/الجامعة المستنصرية 1
 21/7/2047في  ت س471لجنة الترقيات العلمية باالمر  كلية التربية/جامعة القادسية 1

 رقم الكتاب وتاريخه الوزارة عنوان الكتاب ت
كتدداب اللغدددة العربيدددة للمددرحلتين المتوسدددطة واالعداديدددة  4

 للمدارس التركمانية والقوميات االخرى 
/المديريددددددددددددددة وزارة التربية

 العامة للمنا ج
فددي  7107بدداالمر الددوزاري 

2/2/2042 
 -كتدداب معجددم العميددد التدداريخي أللفدداظ القددران الكددريم  2

 مركز العميد الدولي للبحوث والدراسات
ديدددددددددددددددددددوان الوقدددددددددددددددددددف 
الشددديعي/العتبة العباسددددية 

 المقدسة

 فددددددددددددددددي 421بدددددددددددددددداالمر 
22/1/2049 

 رقم الكتاب وتاريخه الوزارة عنوان الكتاب ت
كتدددداب قواعددددد اللغددددة العربيددددة للصددددف الرابددددع معا ددددد  4

 المعلمين والفنون الجميلة
فدددددددددددددددددددي  1204بددددددددددددددددددداالمر  وزارة التربية

29/42/2044 
فدددددددددددددددددي  91271بددددددددددددددددداالمر  وزارة التربية/التعليم المهني كتاب التدريب العملي/الصف الثالث،أجهزة طبية  2

44/42/2042 
كتددداب العلدددوم الصدددناعية للصدددف الثالدددث اختصددداص  7

 صيانة المصاعد الكهربائية
وزارة التربية/المديريدددددددددددددددددددة 

 العامة للتعليم المهني
 2/4/2047في  277باالمر 

م فددددددددددددددددددددي 102بدددددددددددددددددددداالمر  الزراعةجامعة بغداد/كلية  كتاب انتاج الفاكهة ذات الثمار الصغيرة 1
2/42/2047 

وزارة التربية/المديريدددددددددددددددددددة  كتاب اللغة العربية للصف االول المتوسط 1
 العامة للمنا ج

فدددددددددددددددددي  42729بددددددددددددددددداالمر 
2/7/2042 

كتاب القران الكريم والتربية االسدالمية/التعليم المسدرع  2
 المستوى الثاني-

وزارة التربية/المديريدددددددددددددددددددة 
 العامة للمنا ج

فدددددددددددي  7/4/9112 بددددددددددداالمر
20/2/2042 

كتددداب اللغدددة العربية/الصدددف الثالدددث المتوسدددط،الجزم  9
 االول والثاني

وزارة التربية/المديريدددددددددددددددددددة 
 العامة للمنا ج

فدددددددددددددددددي  47722بددددددددددددددددداالمر 
2/1/2042 



 وتاريخهالجامعة والكلية ورقم االمر  اسم الطالب عنوان الرسالة أو االطروحة ت
تدددأثير المدددادة العلدددوية والتركيدددب االيدددوني لمحلدددول  4

التددددوازن فددددي سددددلوك وحركددددة الفسددددفور فددددي التربددددة. 
 اطروحة دكتوراه

جامعدددددددددددددة بغداد/كليدددددددددددددة الزراعدددددددددددددة  كاظم مكي ناصر
 70/1/2040في  222/زد.ع.

لدددبعض  استشدددراال بعدددض الصدددفات الهيدروميكانيكيدددة 2
وحدددات التددرب باسددتعمال نظددام المعلومددات الجغرافيددة. 

 اطروحة دكتوراه

جامعدددددددددددددة بغداد/كليدددددددددددددة الزراعدددددددددددددة  اياد حميد عباس
 40/2/2040في  222/زد.ع.

تقويم كفامة بعض المستخلصات النباتية في مقاومدة  7
مددرض اسددوداد وتعفددن الدددرنات الندداجم عددن البكتيريددا. 

 رسالة ماجستير

جامعدددددددددددددة بغداد/كليدددددددددددددة الزراعدددددددددددددة  حيدر حميد نوار
 44/9/2040في  971د.ع.ز/

أثددر ادارة عالقددات الزبددون فددي األدام التشغيلي.رسددالة  1
 ماجستير

الكليدددددددددددة التقنيدددددددددددة االدارية/بغدددددددددددداد  بيدام كاظم مالي
 21/9/2040في  9/29/2211

دراسات بينية تشخيصية للديدان السلكية الجدنس فدي  1
 وسط العراق. اطروحة دكتوراه

جامعدددددددددددددة بغداد/كليدددددددددددددة الزراعدددددددددددددة  ابرا يم يونسمي 
 20/7/2040في  4074د.ع.ز/

اسدتخالص الحليدب مددن فدول الصددويا واسدتخدامه فددي  2
 انتاج األجبان العالجية. رسالة ماجستير

جامعدددددددددددددة بغداد/كليدددددددددددددة الزراعدددددددددددددة  قبس طه خلير
 1/7/2040في  4491د.ع.ز/

دراسدة -أساليب التصميم الزخرفي في الفدن االسدالمي 9
 مقارنة. رسالة ماجستير

جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة  بسام صعب أحمد
 1/40/2044في  119س/

أثدددر اسدددتراتيجيات األعمدددال فدددي اختيدددار اسدددتراتيجية  2
 سلسلة التجهيز. رسالة ماجستير

الكليدددددددددددة التقنيدددددددددددة االدارية/بغدددددددددددداد  فالح سليم فالح
 41/9/2042في  9/29/7011

فدددددي تحسدددددين األدام  SIX SIGMAدور تقنيدددددة  7
 التشغيلي. رسالة ماجستير

الكليدددددددددددة التقنيدددددددددددة االدارية/بغدددددددددددداد  مريم حامد ياسين
 9/2/2042في  9/29/7227

ادارة ري المددددروز المتبددددادل باسددددتعمال ميدددداه جوفيددددة  40
وتقدددددددير االحتيدددددداج المددددددائي لز ددددددرة الشمس.رسددددددالة 

 ماجستير

جامعدددددددددددددة بغداد/كليدددددددددددددة الزراعدددددددددددددة  طارق كمال مسعود
 9/4/2047في  7721د.ع.ز/

أثددر المحتددوى المعلومدداتي للتقددارير الماليددة المرحليددة  44
 في أسعار االسهم. رسالة ماجستير

ازد ددددددددار عبددددددددد   
 زامل

 772الكليددة التقنيددة االدارية/بغددداد ش/
 21/2/2047في 

جدل الملحمي والغنائي في مسدرحيات جليدل القيسدي.  42
 اطروحة دكتوراه

بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة جامعددددة  علي حلو داشر
 70/40/2047في  202س/

سياسددة تددرويج وتسددويق المنددتج الصددناعي وفاعليتهددا  47
 الثقافة االستهالكية. اطروحة دكتوراه

عبددد الخددالق سددمين 
 فتاح

جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة 
 21/2/2041في  47س/

مفهوم الذاتي في أعمال النحدات الفطدري مدنعم فدرات.  41
 ة ماجستررسال

حسددددددددنين صددددددددادق 
 عايد

جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة 
 27/2/2041في  247س/

جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد  حسنين علي دعيرأثدددر اسدددتراتيجية تحليدددل السدددمات الدالليدددة فدددي الفهدددم  41



القرائددي عنددد طددالب الصددف الخددامس األدبددي. رسددالة 
 ماجستير

 27/2/2041في  472

دراسددة مقارنددة. -االثبددات فدي الدددعوى االداريدةوسدائل  42
 رسالة ماجستير

 1220جامعدددة النهرين/كليدددة الحقدددوق  ما ر عباس ذيبان
 41/42/2041في 

وزارة الداخلية/المعهدددد العدددالي للتطدددوير  مهند كامل جالب الفكر المتطرال. الدبلوم العالي 49
فدددددددددددددددددي  2727االمندددددددددددددددددي واالداري 

29/1/2041 
نددي الدددجيتل فددي مكافحددة االر دداب. دور االعددالم االم 42

 الدبلوم العالي
 
 

وزارة الداخلية/المعهدددد العدددالي للتطدددوير  علي حسين منجل
فدددددددددددددددددي  2721االمندددددددددددددددددي واالداري 

29/1/2041 

الجريمدددة المنظمدددة وممارسدددات الحدددد منهدددا. الددددبلوم  47
 العالي

وزارة الداخلية/المعهدددد العدددالي للتطدددوير  عقيل صالح عبد
فدددددددددددددددددي  2721االمندددددددددددددددددي واالداري 

29/1/2041 
التربيددة االسددرية عنددد االمددام السددجاد  ع( وتطبيقاتهددا  20

 التربوية. رسالة ماجستير
جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد  عذبة باسم محمود

 70/7/2041في  419
أبعاد الشكل الجديد في التصميم الكرافيكدي المعاصدر.  24

 اطروحة دكتوراه
كليددددة الفنددددون الجميلددددة جامعددددة بغداد/ لبيد مالك يوسف

 1/1/2041في  12س/
االرواحيددة فددي المنجددزات الفخاريددة والخزفيددة القديمددة  22

 وانعكاساتها في الخزال المعاصر.اطروحة دكتوراه
جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة  علية محسن عبود

 42/40/2041في  24س/
فددي المنددتج الصددناعي المعاصددر وانعكاسددها  اليوتوبيددا 27

 على المستخدم. اطروحة دكتوراه
جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة  اياد خلف ياسين

 24/40/2041في  27س/
دور المنددداخ فدددي تبددداين االسدددتهالك المائي.اطروحدددة  21

 دكتوراه
جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد  حيدر  اتف أحمد

 7/44/2041في  422
دراسددة فددي  -التعالقددات الوجوديددة مددع نحددت الحداثددة  21

 التحول االسلوبي. رسالة ماجستير
عبدددددددددد   فدددددددددوزي 

 خورشيد
جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة 

 41/44/2041في  22س/
( فددي تحقيددق 4دور معيددار المحاسددبة الحكددومي رقددم   22

فاعليدددة رقابدددة االدارات الحكوميددددة المحليدددة. الدددددبلوم 
 العالي

جامعددة بغداد/المعهددد العددالي للدراسددات  شريف  دابزيد 
فددددددددي  2110المحاسددددددددبية والماليددددددددة 

21/44/2041 
التحوالت االسلوبية للخزال الروسي المعاصدر مدا قبدل  29

دراسدددة تحليليدددة مقارندددة. رسدددالة -الحقبدددة السدددوفيتية
 ماجستير

جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة  أمير صباح سعيد
 29/42/2041في  77س/

سددمات التعبيددر الفنددي فددي الخددزال اللبندداني المعاصددر.  22
 رسالة ماجستير

بشددددددددددددائر أسددددددددددددعد 
 عنفوص

جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة 
 47/4/2042في  1س/

جماليددددات الواقعيددددة الشددددعرية فددددي السددددينما االيرانيددددة  27
 المعاصرة. اطروحة دكتوراه

مندددددددددددداال شدددددددددددداكر 
 اسماعيل

جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة 
 21/4/2042في  40س/



منظومددددات التقنيددددة لمددددا بعددددد الحداثددددة فددددي تصددددميم  70
 الفلامات الداخلية. رسالة ماجستير

جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة  دمحم خالد شكر
 74/7/2042في  72س/

القيم في الفكر السياسي االمريكي المعاصر. اطروحة  74
 دكتوراه

مصدطفى كامددل عبددد 
 الحسن

العلددددوم السياسددددية جامعددددة بغداد/كليددددة 
 21/1/2042في  27

النقددد التفسدديري عنددد الطددا ر ابددن عاشددور فددي تفسددره  72
 "التحرير والتنوير". رسالة ماجستير

مرتلى عبدد االميدر 
 دمحم

 22جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد 
 27/1/2042في 

انفتاح بيئة التواصدل فدي فندون البيرفدورمنس. رسدالة  77
 ماجستير

جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة  حسنخلير فليح 
 70/1/2042في  11س/

االمامددددان الحسددددن والحسددددين "عليهمددددا السددددالم" فددددي  71
 مصنفات المغرب العربي. اطروحة دكتوراه

 20جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد   دى ياسر سعدون 
 24/2/2042في 

مملكدة اكسددوم مددن القددرن السددادس الددى نهايددة القددرن  71
 دراسة تاريخية. اطروحة دكتوراه -الميالدي السابع 

جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد  غادة فالل علي
 40/44/2042في  472

االلتددزام باخالقيددات مهنددة التدددقيق وتأثير ددا فددي كفددامة  72
 دراسة تطبيقية. رسالة ماجستير -االبالغ المالي 

الكليدددددددددددة التقنيدددددددددددة االدارية/بغدددددددددددداد  آالم نعمة  ريس
 22/4/2049في  9/29/172

امنيددة متعدددد المسددتويات باسددتخدام النظددام الفولددوي  79
 الديناميكي مع تطبيق عملي. رسالة ماجستير

مدددددددددروة دمحم علدددددددددي 
 محسن

الكليدددددددددددة التقنيدددددددددددة االدارية/بغدددددددددددداد 
 41/4/2049في  9/29/227

لدداغط العولمددة فددي االنزياحددات الجماليددة للتصدداميم  72
 الداخلية. اطروحة دكتوراه

جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة  حسين جمعة نجم
 2/2/2049في  71س/

أثدددر جدولدددة العمليدددات فدددي تحقيدددق اسدددبقية التسدددليم  77
دراسددة حالددة فددي احدددى المنظمددات الصددناعية. رسددالة 

 ماجستير

الكليدددددددددددة التقنيدددددددددددة االدارية/بغدددددددددددداد  بالل أحمد حسن
 42/7/2049في  9/29/7179

للدددتعلم التنظيمدددي فدددي تبندددي  Sengeتدددأثير نمدددوذج  10
مبددادس ادارة الجددودة الشاملة/دراسددة اسددتطالعية فددي 

 احدى المنظمات. رسالة ماجستير 

الكليدددددددددددة التقنيدددددددددددة االدارية/بغدددددددددددداد  مروة مصطاال داود
 29/7/2049في  9/29/7901

أحكام القاصر في المعامالت المالية/دراسة فدي الفقده  14
 االسالمي.رسالة ماجستير

جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد  كريم حسنين عالم
 2/44/2049في  441

التحليددددل المكدددداني للخدددددمات الصددددناعية فددددي مدينددددة  12
 الكاظمية. رسالة ماجستير

 24جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد  أفراح جابر أبو شنة
 2/2/2042في 

قددرامة تداوليددة ولدداغط العولمة.اطروحددة -فددن  الشددارع 17
 دكتوراه

جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة  فليح سلمانرعد 
 42/1/2042في  7س/

. اطروحة 2004الرؤية الصينية لألمن االسيوي بعد  11
 دكتوراه

سددالم عبددد الحسددين 
 صالح

جامعددددة بغداد/كليددددة العلددددوم السياسددددية 
 42/9/2042في  477

التأويددل فدددي األقنعددة االفريقيدددة وتمثالتدده فدددي الخدددزال  11
 المعاصر

جامعددددة بغداد/كليددددة الفنددددون الجميلددددة  ساطي عليعدنان 
 44/44/2047في  471س/

 1274جامعة النهرين / كلية الحقوق  اسرام صباح جاسم التدابير المؤقتة الحافظة للحقوق في القلام الدولي 12
 70/42/2047في 



 ورقم االمر وتاريخهالجامعة والكلية  اسم الطالب عنوان الرسالة ت
دراسدة تحليليدة فدي  ددي  -شعر المتنبدي  4

 نظرية الربط العاملي
 جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد بدداالمر سجاد مالك جبر

   47/7/2042في  121
مرويددات االمددام علددي  عليدده السددالم( فددي  2

 دراسة داللية -لسان العرب 
 جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد بدداالمر سعيد عكاب عبد العالي

   42/2/2047في  777
 جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد بدداالمر أحمد طالب دمحم داللة حروال الجر في آيات األحكام 7

   47/4/2041في  410
 -الرحلة وأثر ا في تنميدة المعجدم العربدي  1

 تهذيب اللغة أنموذجا
 

 جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد بدداالمر بسمة عبد   فالل
   27/42/2041في  1411

ددددح فددددي العربيددددة  1 الهمددددز  -ظددددا رة التفصي
 انموذجا

 جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد بدداالمر  أسمام حسن شلش
   24/40/2041في  2724

المصدطلح والمفهدوم  -المفارقة المعجمية  2
 والوظيفة  

 جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد بدداالمر سعد رالي عبد السادة
   41/44/2042في  4172

-األحكدددام التقويميدددة فدددي المعجدددم العربدددي 9
 المفهوم والمصطلح

غداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد بدداالمر جامعددة ب مهدي عبد   رشا
 42/42/2047في  1222

 

 الجامعة والكلية ورقم االمر وتاريخه اسم الطالب عنوان االطروحة ت
اللسدددددانيات االجتماعيدددددة فدددددي الدراسدددددات  4

 العربية الحديثة
 جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد بددداالمر حسن كزار جادر

 47/4/2041في  410 االداري 
القريندددددة فدددددي خطدددددب الرسدددددول دمحم  ص(  2

 دراسة في اتساق النص
 جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد بددداالمر دمحم عبد علي علون 

  27/42/2041في  1411 االداري 
 -الحجاج فدي الدراسدات اللسدانية العربيدة  7

 االصول واالمتدادات
 جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد بددداالمر خالد سعد جبر

  29/42/2041في  7271 االداري 
لجملة المثالية والجملة المستعملة دراسدة ا 1

 تداولية في لوم اللسانيات الحاسوبية
 جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد بددداالمر سرى  اتف حسن

  22/42/2042في  4247 االداري 
تمثالت تلقي اللسانيات في الدرس اللغدوي  1

 العربي الحديث
 جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد بددداالمر دمحم سامي كاظم

 29/42/2049في  1024 االداري 
فاعليددة برنددامج مقتددرح قددائم علددى مهددارات  2

التفكيدددددر االبدددددداعي فدددددي تنميدددددة مهدددددارات 
الكتابة االبداعيدة وكفايدة القدرامة الصدامتة 

 عند طالبات الصف الرابع االدبي

 جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد بددداالمر انتصار كاظم خميس
   29/7/2049في  912 االداري 

جامعدددة بغداد/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد بددداالمر  عدنان دمحم شنديالمعجم التاريخي للغة العربية فدي دراسدات  9



 22/7/2047في  719االداري  اللغويين العرب المحدثين

وتاريخ  اسم الطالب عنوان الرسالة ت
 المناقشة

صفته في  الجامعة والكلية ورقم االمر وتاريخه
 اللجنة

ألفددداظ الطبيعدددة فدددي شدددعر أبدددي تمدددام  4
الطددددائي فددددي لددددوم نظريددددة الحقددددول 

 ةالداللي

 وليد خالد الزم
42/1/2044 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
 41/1/2044في  204باالمر 

 علوا

التعليدددل النحدددوي فدددي كتددداب المقتصدددد  2
 لعبد القادر الجرجاني

شدددددهير عبدددددد الغندددددي 
 دمحم
9/2/2042 

بدداالمر  جامعددة الموصددل/كلية التربيددة
 27/1/2042في  7/9/7027

 علوا

دراسدددة تحليليدددة فدددي  -شدددعر المتنبدددي  7
  دي نظرية الربط العاملي

 سجاد مالك جبر
2/40/2042 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
  2/7/2042في  4727باالمر 

علوا 
ومشرفا 
 ثانيا

فددي القددرآن  صدديغة ُفع ددال وف ع ددال وف ع ددال 1
 دراسة داللية -الكريم 

 دمحم عبد علي دمحم
49/40/2042 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   42/7/2042في  1022 باالمر

 علوا

مرويددات االمددام علددي  ع( فددي لسدددان  1
 العرب
 

سدددددعيد عكددددداب عبدددددد 
 العالي
27/40/2047 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   42/7/2047في  2422باالمر 

علوا 
 ومشرفا

البحددددث الددددداللي فددددي بحددددوث مجددددالت  2
جددامعتي بغددداد والمستنصددرية مددا بددين 

 دراسة وتحليل 2044-2000عامي 

  دية علي دمحم
1/2/2047 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   70/2/2047في  4192باالمر 
 

 علوا

التفسدددددير بالسدددددياق االجتمددددداعي فدددددي  9
 العين أنموذجا -المعجمات العربية 

 المي زيدان المي
41/42/2047 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   1/44/2047في  2999باالمر 

 علوا

المعددددددايير النصدددددددية فددددددي الصدددددددحيفة  2
 الصادقية

 حسنين أحمد حسن
29/2/2041 

الجامعددددة المستنصددددرية/كلية التربيددددة 
 24/4/2041في  410باالمر 

 علوا

األبنيددة الصددرفية ودالالتهددا فددي سددورة  7
 الشعرام

 عباس نعيم دمحم
2/1/2041 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
  21/2/2041في  221باالمر 

 علوا

الخالال النحوي في كتداب البسديط فدي  40
 شرح الكافية لركن الدين االستراباذي

  يثم نعمة حسن
20/1/2041 

جامعدددة ذي قار/كليدددة التربيدددة بددداالمر 
 44/7/2041في  9/11/172

 علوا

كتددداب نتدددائج الفكدددر للسدددهيلي دراسدددة  44
 وتحليل

 انتصار كامل سلمان
40/9/2041 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
  4/2/2041في  4210 باالمر

 علوا

 أحمد طالب دمحم داللة حروال الجر في آيات االحكام 42
42/44/2041 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   42/40/2041في  2702باالمر 

علوا 
 ومشرفا

 علواجامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد  دعام عدنان دمحماألصددول اللغويددة بددين ابددن جنددي وابددن  47



   2/42/2041في  1020باالمر  41/4/2041 فارس
غريددددب القددددرآن بددددين زيددددد بددددن علددددي  41

دراسدة  - عليهما السالم( وابن قتيبدة 
 داللية موازنة

 مهدددددي حكدددديم ناصددددر
22/2/2041   

الجامعدددددة المستنصدددددرية/كلية اآلداب 
 9/1/2041في  2771ص/ باالمر

 علوا

سددددورتا الفرقددددان والملددددك دراسددددة فددددي  41
 أنماا التراكيب ودالالتها

 انتصار حقي البريهي
70/1/2041   

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
  27/7/2041في  712 باالمر

 رئيسا

أثددددر الحددددديث النبددددوي الشددددريف فدددددي  42
العربيددة حتددى القددرن الرابددع المعجميددة 
 الهجري 

 يسرى مجيد لفتة
41/2/2041 

جامعدددة كربالم/كليدددة التربيدددة بددداالمر 
   7/1/2041في  2/2172ع/

 علوا

آرام المبددرد النحويددة فددي شددرح كتدداب  49
 سيبويه ألبي سعيد السيرافي

 عمر عواد عبد  
1/1/2041 

 جامعددددة ديالى/كليددددة التربيددددة بدددداالمر
  42/2/2041في  7720دع/

 رئيسا

النقددددد المعجمددددي فددددي كتدددداب التنبيدددده  42
 وااليلاح البن بري 

عبدددددد الدددددرحمن عبدددددد 
 الرحمن مطلك

 47/9/2041 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
  7/2/2041في  4219 باالمر

 رئيسا

جهددود اللغددويين العددراقيين فددي اللغددات  47
 السامية

 ميعاد مكي فيصل
21/2/2041 

 جامعددددة واسددددط/كلية التربيددددة بدددداالمر
   42/2/2041في  7210

 علوا

البحث الداللي في كتاب اعراب القدرآن  20
 وبيانه لمحيي الدين درويش

 بشرى حسن خلير
 41/42/2041 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   7/44/2041في  7209 باالمر

 رئيسا

الرحلة وأثر ا في تنمية المعجم العربي  24
 تهذيب اللغة أنموذجا -

 بسمة عبد   فالل
 22/42/2041 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   47/44/2041في  7792باالمر 

علوا 
 ومشرفا

 غسان صبري موسى المعنى النحوي بين النظرية واالجرام 22
 42/4/2042 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   41/42/2041في  7190باالمر 

 رئيسا

الوظددائف التداوليددة فددي سددور الرائيددات  27
 واثر ا في االتساق النصي

ندددددددورة عبدددددددد جبدددددددار 
1/2/2042 

جامعدددة ذي قار/كليدددة االداب بددداالمر 
  1/1/2042في  742ش ع/

 علوا

التوجيدده الصددوتي فددي اكتسدداب الطفددل  21
 للغة االم

آيدددددددة علدددددددي ناصدددددددر 
29/9/2042 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
  24/2/2042في  422باالمر 

 رئيسا

 2001دستور جمهورية العراق لسنة  21
 مقاربة تداولية -
 

عبدددددد الحميدددددد حفيدددددز 
 حاشوش

 42/4/2049 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   2/42/2042في  4212باالمر 

 رئيسا

ددح 22 الهمددز  -فددي العربيددة  ظددا رة التفصي
 انموذجا

 أسمام حسن شلش
 22/4/2049 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   20/42/2042في  4917باالمر 

علوا 
 ومشرفا

الدراسددات النحويددة فددي مجلددة المددورد  29
 2040-4720العراقيدددددة مندددددذ عدددددام 

 دراسة تحليلية

 أسيل يحيى ابرا يم
 70/1/2049 

االداب الجامعددددددة المستنصددددددرية/كلية 
   2/7/2049في  4141باالمر ص/

 علوا

الكتاب الفريد في اعراب القران المجيدد  22
 لمنتجب الدين الهمداني

 باسم  ادي جبار
47/7/2049 

جامعددة القادسددية/كلية التربيددة بدداالمر 
   47/9/2049في  2721

 علوا



الحقدددول الدالليدددة لكدددالم االمدددام علدددي  27
  عليه السالم( في الكافي للكليني

دعددددددام ر يددددددف لهددددددو 
21/1/2049 

جامعدددة المثنى/كليدددة التربيدددة بددداالمر 
   49/1/2049في  4011

 علوا

المباحددددددددث النحويددددددددة فددددددددي خطددددددددب  70
المصدددنفات اللغويدددة وخواتيمهدددا حتدددى 

 نهاية القرن الحادي عشر

 شيمام صالح ابرا يم
 47/7/2049 

جامعدددة ذي قار/كليدددة التربيدددة بددداالمر 
  47/9/2049في  9/11/4204

 علوا

أثددر رسددم المصددحف فددي بيددان أحكددام  74
التجويد دراسة في لوم تطور الكتابدة 

 والخط العربي

 أحمد سالم اسماعيل
 22/2/2042 

 14جامعة واسط/كلية التربية باالمر 
 7/4/2042في 

 علوا

التصدددحيح اللغدددوي فدددي كتددداب الطدددراز  72
دراسددة  -االول البددن معصددوم المدددني 

 تحليلية تقويمية

 أحمد عيسى طا ر
22/2/2042 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
  41/4/2042في  422باالمر 

 رئيسا

المصدددددددددطلح -المفارقدددددددددة المعجميدددددددددة 77
 والمفهوم والمجال

سددددددعد رالددددددي عبددددددد 
 السادة
 21/1/2042 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   22/1/2042في  4070باالمر 

علوا 
 ومشرفا

والده مكاتيب الرسدول  صدلى   عليده  71
 وسلم( دراسة صرفية

 زينة داود سلمان
2/9/2042 
 

جامعددة بغداد/كليددة التربيددة ابددن رشددد 
   70/1/2042في  4727باالمر 

 رئيسا

جاسدددددددددم طالدددددددددب دمحم  ابن السكيت مفسرا لغويا 71
7/4/2047 

الجامعددددة المستنصددددرية/كلية التربيددددة 
فددددددددددددددددددي    9112ص/ بدددددددددددددددددداالمر

22/44/2042 

 علوا

الكينوندددة فدددي القدددران اسدددتعماالت فعدددل  72
 دراسة داللية -الكريم 

نشدددددأت جعفدددددر عبدددددد 
الحسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن 

47/4/2047 

جامعدددة سدددامرام/كلية التربيدددة بددداالمر 
 27/44/2042في  9/42/7421

 علوا

االحتمدددددددددال النحدددددددددوي فدددددددددي شدددددددددعر  79
 المولدين/دراسة نحوية داللية

نعمدددان حسدددن طددددا ر 
21/2/2047 

جامعدددة ذي قار/كليدددة التربيدددة للعلدددوم 
فدددي  9/11/411بددداالمر االنسدددانية 

41/4/2047 

 علوا

دراسددة  النثريددة المدداغوا دمحم نصددوص 72
 في تحليل الخطاب

 حنان دمحم عبد الز رة
27/1/2047 

داد/كليددة التربيددة ابددن رشددد جامعددة بغ
  47/7/2047في  222باالمر 

 رئيسا

لغددة الدديمن فددي المعجددم العربددي حتددى  77
 نهاية القرن الرابع الهجري 

 خالد نواال خلف
22/2/2047 

داد/كليددة التربيددة ابددن رشددد جامعددة بغ
  2/1/2047في  4172باالمر 

 رئيسا

نظريددددة الفعددددل الكالمددددي عنددددد  شددددام  10
 الخليفة

 معد علي نوري 
7/7/2020 

 99جامعة واسط/كلية االداب بداالمر 
 7/2/2020في 

 علوا



وتاريخ  اسم الطالب عنوان الرسالة ت
 المناقشة

الجامعة والكلية ورقم االمر 
 وتاريخه

صفته في 
 اللجنة

نقد المعجم العربي القدديم فدي دراسدات  4
اللغدددددويين العدددددراقيين المحددددددثين مدددددن 

 2040الى  4710

 حسين علي خلف
74/40/2047 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
   42/7/2047في  2242 باالمر

 علوا

اللسانية الحديثدة فدي تأصيل النظريات  2
 التراث اللغوي عند العرب

  دى صالح رشيد
42/7/2041 

بدداالمر  /كليددة التربيددةتكريتجامعددة 
 22/4/2041في  9/42/122

 علوا

 -لهجة ناحية االصالح في الناصدرية  7
 دراسة صوتية صرفية

 فريد حمد سلمان
29/4/2041 

 /كليددددة التربيددددة بدددداالمربابلجامعددددة 
   49/42/2041في  270

 علوا

وظدددائف الجمدددل السدددياقية فدددي القدددرآن  1
 الكريم وأثر ا في تماسك النص  

 ليام نعمة حسين
47/2/2041 

 بدددداالمر اآلدابجامعددددة بغداد/كليددددة 
   44/4/2041في  120

 علوا

الداللة فدي آيدات الشخصديات القرآنيدة  1
 من غير االنبيام

 كاظمصفام توفيق 
22/7/2041 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
 41/2/2041في  172 باالمر

 علوا

ألفدددداظ الحيدددداة االجتماعيددددة فددددي كتددددب  2
 دراسة ومعجم -الحسبة 

 بشدددددددددير داود سدددددددددلمان
1/2/2042 

الجامعددة المستنصددرية/كلية التربيددة 
فدددددددددددددددددددددددددي  4011 بددددددددددددددددددددددددداالمر

70/42/2041   

 علوا

معايير مجمعي اللغة العربيدة المصدري  9
التصدددحيح اللغدددوي فدددي والسدددوري فدددي 
 القرن العشرين

 أنددددددور شددددددناوي ذيدددددداب
44/1/2042 

 جامعددددة بغداد/كليددددة اآلداب بدددداالمر
   1/1/2042في  1422

 علوا

البعد التداولي فدي كتداب االمدالي ألبدي  2
 علي القالي

  دددددديل حسدددددن عبددددداس
2/2/2042 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
 21/1/2042في  707 باالمر

 علوا

اللسدددانيات االجتماعيدددة فدددي الدراسدددات  7
 العربية الحديثة

 حسدددددددن كددددددددزار جددددددددادر
47/2/2042 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
 42/1/2042في  4070باالمر 

علوا 
 ومشرفا

 يسددددددرى خلددددددف سددددددمير األبعاد التداولية في نهج البالغة 40
70/2/2042 

الجامعددة المستنصددرية/كلية التربيددة 
  49/9/2042في  122 باالمر

 علوا

لغدة االبدداع الفندي فدي االيدات الكونيدة  44
 دراسة في التعبير القرآني

 مفيددددددددد حددددددددازم مطددددددددر
2/7/2042 

 جامعددة االنبار/كليددة التربيددة بدداالمر
 21/9/2042في  4171ص.ع/

 علوا

ريالدددة األلسدددن عندددد علمدددام نظريدددة  42
التجويد وأثر ا في تعليد ملكة النطدق 

نظدددر اللسدددانيات  دراسدددة فدددي-السدددليم
 الحديثة

 سلمان ياسين عباس
 47/40/2042 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
 9/7/2042في  221باالمر 

 علوا

القرينددة فددي خطددب الرسددول دمحم  ص(  47
 دراسة في اتساق النص

 دمحم عبد علي علون 
 27/42/2042 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
فدددددددددددددددددددددددددي  4122 بددددددددددددددددددددددددداالمر

22/44/2042 

علوا 
 ومشرفا



الملفوظددددددات الحجاجيددددددة فددددددي آيددددددات  41
 الترغيب والتر يب

 رائدة كاظم فياض
21/1/2049 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
 40/1/2049في  224باالمر 

 علوا

الحجاج اللغوي في الدراسدات اللسدانية  41
 االصول واالمتدادات -العربية 

خالدددددددددد سدددددددددعد جبدددددددددر 
41/7/2049 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
 29/9/2049في  4299باالمر 

علوا 
 ومشرفا

البحددث اللسدداني لألكدداديميين العددراقيين  42
فددددددي المجددددددالت العراقيددددددة المحكمددددددة 

 دراسة نقدية 2001-2041

 كريم شيال مكطوال
 9/42/2049 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
فدددددددددددددددددددددددددي  2127بددددددددددددددددددددددددداالمر 

42/40/2049 

 علوا

المددادة اللغويددة فددي معجمددات األلفدداظ  49
فدددددي القدددددرن الرابدددددع للهجدددددرة دراسدددددة 

 معجمية نقدية

 آالم ثائر يوسف
20/2/2042 

جامعدددة ديالى/كليدددة التربيدددة بددداالمر 
 49/4/2042في  4217

 علوا

شددعر حامددد الددراوي دراسددة فددي لدددوم  42
 علم لغة النص

 عدنان حسين مدلول
 22/1/2042 

باالمر جامعة القادسية/كلية االداب 
   44/7/2042في  4224

 علوا

الخدددددالال فدددددي مصدددددطلحات لسدددددانيات  47
 مقاربة نقدية -النص 

 منتظر دمحم علي نور
 21/2/2042 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
 41/1/2042في  4212باالمر 

 علوا

التوجيه اللغدوي فدي تفسدير ابدن فدورك  20
  د102

 باقر فليح عبد الحسن
49/7/2042 

المستنصددرية/كلية التربيددة الجامعددة 
 21/9/2042في  172

 علوا

الجهدددددددددود النحويدددددددددة فدددددددددي مجلدددددددددة  24
-4712االداب/جامعدددة بغدددداد للمددددة 

2002 

 رونق فائق علي 
21/7/2042 

 40221جامعة بغداد/كليدة االداب 
 49/9/2042في 

 علوا

البيددان والتبيددين والحيددوان للجدداحظ فددي  22
  دي اللسانيات النفسية واالجتماعية

 فالح عباس كباشي
27/42/2042 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
فدددددددددددددددددددددددددي  2729بددددددددددددددددددددددددداالمر 

47/44/2042 

 رئيسا

جهددود البدداحثين العددراقيين فددي دراسددة  27
 (2042-4720التعليل النحوي  

عمددددددر خزعددددددل جاسددددددم 
74/4/2047 

جامعدددة ديالى/كليدددة التربيدددة بددداالمر 
 49/42/2042في  41740

 علوا

أثر التطور الصوتي في توسع المعجم  21
 جمهرة اللغة انموذجا -العربي 

زيندددددب جعفدددددر صدددددادق 
42/2/2047 

اد/كلية التربية ابدن رشدد جامعة بغد
 42/4/2047في  400باالمر 

 علوا

قرامة  -االنسان في الفلسفة اللسانية  21
ابسدددددددددتيمولوجية فدددددددددي المرجعيدددددددددات 

 والتمثالت

 أنفددددددددددددال جاسددددددددددددم دمحم
47/1/2047 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
 1/7/2047في  272باالمر 

 رئيسا

فاعليددددة برندددددامج مقتددددرح قدددددائم علدددددى  22
مهددارات التفكيددر االبدددداعي فددي تنميدددة 
مهدددددارات الكتابدددددة االبداعيدددددة وكفايدددددة 
القددرامة الصددامتة عنددد طالبددات الصددف 

 الرابع االدبي

 انتصار كاظم خميس
29/1/2047 

داد/كلية التربية ابدن رشدد جامعة بغ
 20/7/2047في  274باالمر 

علوا 
 ومشرفا

-الجملددة المثاليددة والجملددة المسددتعملة 29
دراسدددة تداوليدددة فدددي لدددوم اللسدددانيات 

 سرى  اتف حسن
21/1/2047 

داد/كلية التربية ابدن رشدد جامعة بغ
 47/1/2047في  4092باالمر 

علوا 
 ومشرفا



 الحاسوبية
 زياد ابرا يم عبد   نقد وتوجيه -الحدود النحوية  22

29/2/2047 
جامعدة سدامرام/كلية التربيدة بدداالمر 

 20/1/2047في  9/42/4120
 علوا

تمدددثالت تلقدددي اللسدددانيات فدددي الددددرس  27
 دراسة تحليلية-اللغوي العربي الحديث

 دمحم سامي كاظم
4/2/2020 

جامعة بغداد/كلية التربية ابدن رشدد 
فدددددددددددددددددددددددددي  1277بددددددددددددددددددددددددداالمر 

27/42/2047 

علوا 
 ومشرفا

الحجدددداج اللغددددوي فددددي كتددددب مجددددالس  70
 العلمام وأماليهم

 سراب سامي حسين
70/4/2020 

جامعدددة ديالى/كليدددة التربيدددة للعلدددوم 
فدددددي  42027االنسدددددانية بددددداالمر 

44/42/2047 

 علوا

المرجعيدددددات الريالدددددية فدددددي الددددددرس  74
 اللساني العربي الحديث

 مشتاق قاسم جعفر
  2/1/2020 

د/كلية التربية ابدن رشدد جامعة بغدا
 42/2/2020في   140باالمر 

 علوا

 رقم االمر وتاريخه المكان مولوع اللجنة ت
علدددو اللجندددة الثقافيدددة فدددي قسدددم اللغدددة العربية/كليدددة  4

 التربية ابن رشد
كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 

 رشد/جامعة بغداد
 222االمدددددر االداري المدددددرقم 

 29/1/2044في 
في قسدم اللغدة  للدراسات العليا علو اللجنة االمتحانية 2

العربية/كليددددددة التربيددددددة ابددددددن رشددددددد للعددددددام الدراسددددددي 
2040/2044 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 2219االمددر االداري المدددرقم 
 1/1/2044في 

حيددث  علددو لجنددة علميددة لتدددقيق أمددر الخددريجين مددن 7
 المعدل والتسلسل لطلبة كلية التربية ابن رشد

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 2174االمددر االداري المدددرقم 
 27/1/2044في 

علددو اللجنددة التدقيقيددة لسددجالت ووثددائق طلبددة كليددة  1
 التربية ابن رشد

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 7222االمددر االداري المدددرقم 
 41/7/2044في 

علددو اللجنددة الفرعيددة لمتابعددة اجددرامات تدددقيق وثددائق  1
 الدرجات والماستر شيت لقسم اللغة العربية

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 279االمدددددر االداري المدددددرقم 
 2/2/2042في 

علو لجنة فحص االسدعار ومراقبتهدا فدي كليدة التربيدة  2
 ابن رشد

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 2017االمددر االداري المدددرقم 
 2/1/2042في 

علددو اللجنددة االمتحانيددة فددي قسددم اللغددة العربية/كليددة  9
 2044/2042التربية ابن رشد للعام الدراسي 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 420االمدددددر االداري المدددددرقم 
 42/1/2042في 

علدددو اللجنددددة المكلفددددة بتدددأليف كتدددداب اللغددددة العربيددددة  2
المتوسددددطة واالعداديددددة للمدددددراس التركمانيددددة للمرحلددددة 

 والقوميات االخرى 

وزارة التربية/المديريددددددددددددددة 
 العامة للمنا ج

فدددددي  7107االمدددددر الدددددوزاري 
2/2/2042 

علددددو اللجنددددة المركزيددددة لتدددددقيق قددددوائم القبددددول فددددي  7
 الدراسات المسائية كلية التربية ابن رشد

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 7717االمددر االداري المدددرقم 
 41/2/2042في 

 1071االمددر االداري المدددرقم كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن رئيس لجنة مشتريات المواد الكهربائية في كلية التربيدة  40



 27/2/2042في  رشد/جامعة بغداد ابن رشد
كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن  علو  يئة تحرير مجلة االستاذ/كلية التربية ابن رشد 44

 بغدادرشد/جامعة 
 2219االمددر االداري المدددرقم 

 74/42/2042في 
علو لجنة تحديث المنا ج في قسم اللغة العربية/كلية  42

 التربية ابن رشد
كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 

 رشد/جامعة بغداد
 222االمدددددر االداري المدددددرقم 

 29/2/2047في 
علددو اللجنددة االعالميددة للمددؤتمر العلمددي االول لكليددة  47

 التربية ابن رشد
كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 

 رشد/جامعة بغداد
 4111االمددر االداري المدددرقم 

 21/7/2047في 
علو اللجنة االمتحانية للدراسات العليا في قسدم اللغدة  41

العربية/كليددددددة التربيددددددة ابددددددن رشددددددد للعددددددام الدراسددددددي 
2042/2047 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 7779االمددر االداري المدددرقم 
 27/2/2047في 

علو اللجنة االمتحانية ولجنة بحوث التخرج فدي قسدم  41
اللغدددة العربية/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد للعدددام الدراسدددي 

2047/2041 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 2721االمددر االداري المدددرقم 
 7/42/2047في 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن  رئيس لجنة مشتريات مجلة االستاذ 42
 رشد/جامعة بغداد

 2004االمددر االداري المدددرقم 
 7/1/2041في 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن  علو لجنة آلية التعاون  49
 رشد/جامعة بغداد

 1210االمددر االداري المدددرقم 
 27/7/2041في 

 علو لجنة عمل كشاال لمجلة االستاذ 42
 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 1721االمددر االداري المدددرقم 
 70/7/2041في 

رئدددديس اللجنددددة االمتحانيددددة واللجنددددة العلميددددة واللجنددددة  47
الثقافيددة فددي قسددم اللغددة العربية/كليددة التربيددة ابددن رشددد 

 2047/2041للعام الدراسي 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 1171االمددر االداري المدددرقم 
 27/40/2041في 

علددو اللجنددة التدقيقيددة لتدددقيق أسددمام خريجددي كليددة  20
 للسنوات السابقة رشد ومعدالتهمالتربية ابن 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 2007االمددر االداري المدددرقم 
 21/44/2041في 

كلية التربية ابن  علو لجنة دعم الجيش والحشد الشعبي 24
 رشد/جامعة بغداد

 4110االمددر االداري المدددرقم 
 42/7/2041في 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن  علو لجنة آلية التعاون  22
 رشد/جامعة بغداد

 2022االمددر االداري المدددرقم 
 9/1/2041في 

علو اللجنة االمتحانية المركزية فدي كليدة التربيدة ابدن  27
 2041/2041رشد للعام الدراسي 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 2177االمددر االداري المدددرقم 
 22/1/2041في 

بيدة علو لجنة توصديف الشدهادات العليدا فدي كليدة التر  21
 ابن رشد

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 7149االمددر االداري المدددرقم 
 70/2/2041في 

 رئيس لجنة الجرد في قسم اللغة العربية 21
 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 1202االمددر االداري المدددرقم 
 29/40/2041في 

رئدديس اللجنددة العلميددة ولجنددة الدراسددات العليددا واللجنددة  22
االمتحانية واللجنة الثقافية ولجنة االسدتالل االلكتروندي 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 1292االمددر االداري المدددرقم 
 7/44/2041في 



فدددي قسدددم اللغدددة العربية/كليدددة التربيدددة ابدددن رشدددد للعدددام 
 2047/2041الدراسي 

علدددو لجندددة ادارة صدددندوق التعلددديم العدددالي فدددي كليدددة  29
 التربية ابن رشد

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فددي  94االمددر االداري المددرقم 
1/4/2042 

كلية التربية ابن  علو لجنة دعم الجيش والحشد الشعبي 22
 رشد/جامعة بغداد

 212االمدددددر االداري المدددددرقم 
 41/4/2042في 

علدددو اللجندددة الخاصدددة باختيدددار أفلدددل تدريسدددي فدددي  27
 2041/2042الكلية للعام الدراسي 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 221ع/االمر االداري المدرقم 
 2/2/2042في 

للعددددددددام الدراسددددددددي  علددددددددو لجنددددددددة آليددددددددة التعدددددددداون  70
2041/2042 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 4412االمددر االداري المدددرقم 
 47/7/2042في 

المركزية فدي كليدة التربيدة ابدن  علو اللجنة االمتحانية 74
 2041/2042رشد للعام الدراسي 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 4729االمددر االداري المدددرقم 
 21/7/2042في 

علددددو اللجنددددة المركزيددددة لالمتحددددان التنافسددددي للعددددام  72
 2042/2049الدراسي 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 719االمدددددر االداري المدددددرقم 
 22/9/2042 في

كلية التربية ابن  رئيس لجنة انلباا الطلبة في كلية التربية ابن رشد 77
 رشد/جامعة بغداد

 1412االمددر االداري المدددرقم 
 1/42/2042في 

رئيس لجنة زيارة االقسام الداخلية للطلبدة لدمن العمدل  71
التطددوعي حسددب توجيهددات معددالي وزيددر التعلدديم العددالي 

 والبحث العلمي

التربية ابن كلية 
 رشد/جامعة بغداد

 1229االمددر االداري المدددرقم 
 9/42/2042في 

كلية التربية ابن  علو اللجنة المركزية لتصنيف الجامعات العراقية 71
 رشد/جامعة بغداد

 277االمدددددر االداري المدددددرقم 
 42/4/2049في 

علددددو اللجنددددة التحلدددديرية للمددددؤتمر العلمددددي الدددددولي  72
 ابن رشدالخامس لكلية التربية 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 4022االمددر االداري المدددرقم 
 24/2/2049في 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن  علو لجنة دعم جرحى الحشد الشعبي 79
 رشد/جامعة بغداد

 4211االمددر االداري المدددرقم 
 4/7/2049في 

علو اللجنة االمتحانية المركزية فدي كليدة التربيدة ابدن  72
 2042/2049سي رشد للعام الدرا

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 4222االمددر االداري المدددرقم 
 22/7/2049في 

علددو اللجنددة المكلفددة بتددأليف معجددم العميددد التدداريخي  77
 أللفاظ القران الكريم 

ديدددددددددددددددددددوان الوقدددددددددددددددددددف 
الشددديعي/العتبة العباسددددية 

 المقدسة

 421 االمدددددر االداري المدددددرقم
 22/1/2049في 

المددؤتمر الطالبددي العلمددي االول لبحددوث المشددرال علددى  10
 التخرج

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 2172االمددر االداري المدددرقم 
 9/1/2049في 

رئدددديس اللجنددددة المختصددددة فددددي ترجمددددة المستخلصددددات  14
لرسائل وأطاريح طلبة الدراسدات العليدا فدي كليدة التربيدة 

 ابن رشد

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 7122االمددر االداري المدددرقم 
 20/9/2049في 

 1222االمددر االداري المدددرقم كلية التربية ابن رئدددديس اللجنددددة المركزيددددة لجددددرد بنايددددة االدارة العامددددة  12



 41/40/2049في  رشد/جامعة بغداد والمرافق التابعة للكلية
كلية التربية ابن  رئيس اللجنة المركزية لمتابعة الزي الموحد للطلبة 17

 رشد/جامعة بغداد

 1129االمددر االداري المدددرقم 
 22/44/2049في 

رئددديس لجندددة تددددقيق المفدددردات المنهجيدددة فدددي االقسدددام  11
العلمية وفحص مددى التطدابق بدين المفدردات القطاعيدة 

 والجداول االسبوعية

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 1217االمددر االداري المدددرقم 
 1/42/2049في 

رئددديس اللجندددة المكلفدددة بدراسدددة المولدددوع وايجددداد حدددل  11
مناسب لمشكلة سيارات التدريسيين والموظفين والطلبدة 

 في مجمع الباب المعظم 

رئاسة جامعة بغداد/قسم 
 الشؤون القانونية

االمددددددددر الجددددددددامعي المددددددددرقم 
 9/42/2049في  77774

علددو اللجنددة االمتحانيددة المشددتركة بددين كليتددي التربيددة  12
وأصددددول الدددددين الجامعددددة الدارة االمتحددددان ابددددن رشددددد 

 2049/2042التنافسي  الرصانة( للعام الدراسي 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 2994االمددر االداري المدددرقم 
 47/42/2049في 

رئيس اللجندة الماليدة للمدؤتمر العلمدي الددولي السدادس  19
 لكلية التربية ابن رشد

كلية التربية ابن 
 دادرشد/جامعة بغ

 472االمدددددر االداري المدددددرقم 
 7/4/2042في 

رئدديس اللجنددة التدقيقيددة لتدددقيق أسددمام خريجددي كليددة  12
 التربية ابن رشد

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 270االمدددددر االداري المدددددرقم 
 41/4/2042في 

المركزية فدي كليدة التربيدة ابدن  علو اللجنة االمتحانية 17
 2049/2042رشد للعام الدراسي 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 2217االمددر االداري المدددرقم 
 41/1/2042في 

رئيس اللجنة المكلفة بولدع اآلليدة والمعدايير المعتمددة  10
 في تحديد الطلبة المتعففين

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 2724ي المدددرقم االمددر االدار 
 47/1/2042في 

رئديس لجندة رفددع التجداوزات فدي كليددة التربيدة ابدن رشددد  14
 لغرض المتابعة الميدانية للمواقع المستأجرة

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 7701االمددر االداري المدددرقم 
 2/2/2042في 

المواقدددع العائددددة  رئددديس لجندددة المزايددددة العلنيدددة اليجدددار 12
 2042للكلية 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 211االمدددددر االداري المدددددرقم 
 44/2/2042في 

رئددددديس اللجندددددة االمتحانيدددددة الفرعيدددددة المكلفدددددة بددددد دارة  17
بدين  2049/2042االمتحان التنافسدي للعدام الدراسدي 

كليدددات الجامعدددة العراقيدددة والكليدددات اال ليدددة المتطابقدددة 
 معها

التربيددددددددددة ابددددددددددن كليددددددددددة 
 رشد/جامعة بغداد

 7192االمددر االداري المدددرقم 
 7/1/2042في 

رئددددديس لجندددددة الخبدددددرام المكلفدددددين باختيدددددار االسدددددئلة  11
والتصدددددددحيح لالمتحدددددددان التنافسدددددددي للعدددددددام الدراسدددددددي 

بددين كليددات الجامعددة العراقيددة والكليددات  2049/2042
 اال لية المتطابقة معها

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 7797االمددر االداري المدددرقم 
 70/1/2042في 

بمتابعة الكليات التي لدم رئيس اللجنة التدقيقية المكلفة  11
( مددن دليددل اجددرامات شددؤون الطلبددة 2-تلتددزم بالبنددد  ح

 ولوابط القبول وشروطه

رئاسددة جامعددة بغداد/قسددم 
 الشؤون القانونية

 االمددددددددر الجددددددددامعي المددددددددرقم
 41/2/2042في  47997

فددي  72االمددر االداري المددرقم كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن علدددو لجندددة توحيدددد المخاطبدددات فدددي الكتدددب الرسدددمية  12



الخارجيددددة لغددددرض اعمامهددددا علددددى الشددددعب والوحدددددات 
 المعنية في الكلية

 4/7/2042 رشد/جامعة بغداد

رئددديس لجندددة اسدددتقبال الطلبدددة الجددددد المقبدددولين للعدددام  19
 2042/2047الدراسي 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 1240االمددر االداري المدددرقم 
 2/7/2042في 

رئيس اللجنة التدقيقية لتدقيق بيانات الطلبدة المقبدولين  12
لدددمن قنددداة المعلمدددين المجدددازين دراسددديا التدددي تسدددبق 

2007 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 1207االمددر االداري المدددرقم 
 2/7/2042في 

علدو اللجنددة الخاصدة بمقابلددة الطلبدة المتقدددمين علددى  17
قناة النخبدة للقبدول فدي كليدات التربيدة والقدانون واالدارة 

   2042/2047واالقتصاد للعام الدراسي 

جامعددددددددددة بغددددددددددداد/مكتب 
مسدددداعد رئدددديس الجامعددددة 

 للشؤون العلمية

االمددددددددر الجددددددددامعي المددددددددرقم 
فددددددددددددددددددددددددددددي  4427/ع/2/2
42/7/2042 

 الطلبدة فدي كليدة التربيدة ابدن رشددرئيس لجندة انلدباا  20
 2042/2047للعام الدراسي 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 1417االمددر االداري المدددرقم 
 9/40/2042في 

 رئيس اللجنة المركزية لمتابعة الزي الموحد للطلبة 24
 2042/2047للعام الدراسي 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 1412 االمددر االداري المدددرقم
 9/40/2042في 

رئدديس اللجنددة التحلدديرية لحفددل التخددرج للعددام الدراسددي  22
2049/2042 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 1202االمددر االداري المدددرقم 
 2/40/2042في 

كلية التربية ابن  رئيس لجنة ادارة نظام اللجنة االمتحانية االلكترونية 27
 رشد/جامعة بغداد

 1229المدددرقم االمددر االداري 
 7/40/2042في 

للعددام الدراسددي علددو لجنددة االرشدداد النفسددي والتربددوي  21
2042/2047 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 2027االمددر االداري المدددرقم 
 47/44/2042في 

رئددديس اللجندددة العلميدددة للمدددؤتمر العلمدددي االول لطلبدددة  21
 الدراسات العليا/كلية التربية ابن رشد

التربية ابن كلية 
 رشد/جامعة بغداد

 2212االمددر االداري المدددرقم 
 2/42/2042في 

علو اللجنتين العلمية والسمنار في قسم اللغة العربية  22
 2042/2047للعام الدراسي 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 2111االمددر االداري المدددرقم 
 41/42/2042في 

الدراسددددددددي علددددددددو لجنددددددددة آليددددددددة التعدددددددداون للعددددددددام  29
2042/2047 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 407االمدددددر االداري المدددددرقم 
 7/4/2047في 

علو اللجنة االمتحانية المركزية فدي كليدة التربيدة ابدن  22
 2042/2047رشد للعام الدراسي 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 707االمدددددر االداري المدددددرقم 
 27/2/2047في 

نظام المقررات تتولى تنفيدذ التزامدات الكليدة علو لجنة  27
اتجدداه الجامعددة والددوزارة لتطبيددق نظددام المقددررات للعددام 

 2020-2047الدراسي 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 4221االمددر االداري المدددرقم 
 42/7/2047في 

فدي لدوم  رئيس لجنة اعادة كتابة السجالت االمتحانية 90
 القوائم التي أفرزتها اللجان التدقيقية

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 4121االمددر االداري المدددرقم 
 20/7/2047في 

علدددددو اللجندددددة المركزيدددددة الدارة االمتحدددددان التقدددددويمي  94
 2042/2047للمراحل المنتهية للعام الدراسي 

كليددددددددددة التربيددددددددددة ابددددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 4212االمددر االداري المدددرقم 
 47/1/2047في 

االمددددددر االداري المددددددرقم فددددددي كلية التربية ابن رئددديس لجندددة اسدددتقبال الطلبدددة الجددددد المقبدددولين للعدددام  92



 2047// رشد/جامعة بغداد 2047/2020الدراسي 
رئدديس اللجنددة التحلدديرية لحفددل التخددرج للعددام الدراسددي  97

2042/2047 
كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

االمددددددر االداري المددددددرقم فددددددي 
 21/44/2047في  1790

 للمتقدددددمين علددددىالتدددددقيق االلكترونددددي رئدددديس لجنددددة  91
 2047/2020للعام الدراسي  الدراسة المسائية

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

االمددددددر االداري المددددددرقم فددددددي 
 41/42/2047في  1272

 يدة التربيدة ابدن رشددرئيس لجندة انلدباا الطلبدة فدي كل 91
 2047/2020للعام الدراسي 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 721االمدددددر االداري المدددددرقم 
 21/4/2020في 

علو اللجنة االمتحانية المركزية فدي كليدة التربيدة ابدن  92
 2047/2020رشد للعام الدراسي 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 722االمدددددر االداري المدددددرقم 
 21/4/2020في 

للعددام الدراسددي علددو لجنددة االرشدداد النفسددي والتربددوي  99
2047/2020 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 771االمدددددر االداري المدددددرقم 
 27/2/2020في 

 رقم االمر وتاريخه المكان مولوع اللجنة ت
علو اللجندة التحقيقيدة للنظدر فدي الشدكوى المقدمدة مدن  4

د.صدددبيح تجددداوزات م.م.نعمدددة د دددش فرحدددان بخصدددوص 
 مزعل

كليددددددددة التربيددددددددة ابددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 4117االمددر االداري المدددرقم 
 70/7/2044في 

علدددو اللجندددة التحقيقيدددة للتحقيدددق فدددي اسدددمي الطدددالبين  2
 2007/2040اللذين تخرجا من قسم التاريخ للعام 

كليددددددددة التربيددددددددة ابددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 2424االمددر االداري المدددرقم 
 2/1/2044في 

علدددو اللجندددة التحقيقيدددة للتحقيدددق فدددي مولدددوع اصددددار  7
 ويدددات دون علدددم العمدددادة واسدددتالم مبدددال  ماليدددة وعددددم 

 ادخالها الحسابات

كليددددددددة التربيددددددددة ابددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 927االمدددددر االداري المدددددرقم 
 41/2/2042في 

علو لجنة تقصي الحقائق للنظر في االدعدامات الدواردة  1
 في شكوى الموظف  اثير كريم واشي(

كليددددددددة التربيددددددددة ابددددددددن 
 رشد/جامعة بغداد

 4712االمددر االداري المدددرقم 
 22/1/2042في 

علو لجنة تقصي الحقائق للنظر في االدعدامات الدواردة  1
 في مذكرة رئيس قسم علوم القرآن

كليددددددددة التربيددددددددة ابددددددددن 
 د/جامعة بغدادرش

 2212االمددر االداري المدددرقم 
 40/2/2042في 

علو اللجندة التحقيقيدة للنظدر فدي الشدكوى المقدمدة مدن  2
 قبل الدكتورة فائزة أحمد دمحم

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 2479االمددر االداري المدددرقم 
 22/44/2047في 

علو اللجندة التحقيقيدة للنظدر فدي الشدكوى المقدمدة مدن  9
 قبل رئيس قسم الجغرافية أ.م.د.زينب وناس خلير

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 2177االمددر االداري المدددرقم 
 7/42/2047في 

علدددو اللجندددة التحقيقيدددة للتحقيدددق فدددي تجددداوزات السددديد  2
 أسامة عبد االمير عبود في بريد التصديقات

ة التربية ابن كلي
 رشد/جامعة بغداد

 7717االمددر االداري المدددرقم 
 42/2/2041في 

علدددو اللجندددة التحقيقيدددة للنظدددر فدددي مدددذكرة أ.م.د.مثندددى  7
 التدريسي في قسم التاريخ فليفل سلمان

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 7121االمددر االداري المدددرقم 
 22/2/2041في 

 1717االمددر االداري المدددرقم كلية التربية ابن رئدديس اللجنددة التحقيقيددة للتحقيددق فددي التالعددب الحاصددل  40



 22/40/2041في  رشد/جامعة بغداد بتواريخ االجازة المرلية من قبل د.فائزة أحمد دمحم
رئيس اللجنة التحقيقية للتحقيق في الشكوى المقدمة من  44

 قبل د.غنية ياسر كباشي 
التربية ابن كلية 

 رشد/جامعة بغداد

 2210االمددر االداري المدددرقم 
 41/1/2041في 

علددو اللجنددة التحقيقيددة للتحقيددق فددي مددا بمددذكرة رئدديس  42
قسدددم اللغدددة االنكليزيدددة بخصدددوص عددددم التدددزام م.م.تمدددارا 

 عادل مكي باللوابط االمتحانية

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 7929االمددر االداري المدددرقم 
 7/2/2041 في

رئيس اللجندة التحقيقيدة للتحقيدق فدي شدكوى السديد علدي  47
 طالب مناتي الموظف في قسم المتابعة والتنسيق االمني

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فددي  19االمددر االداري المددرقم 
1/4/2042 

رئدديس اللجندددة التحقيقيدددة للتحقيددق فدددي الشدددكوى الكيديدددة  41
 م.وفام خلف موسىالمقدمة للوزارة من قبل 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 447االمدددددر االداري المدددددرقم 
 40/4/2042في 

رئيس اللجنة التحقيقية للتحقيق في الشكوى المقدمة من  41
قبددل أ.م.د.حسددن علددي سدديد رئدديس قسددم العلددوم التربويددة 

 والنفسية بخصوص أ.د.صفام طارق حبيب

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 199االمدددددر االداري المدددددرقم 
 29/4/2042في 

رئيس اللجنة التحقيقية للتحقيق في الشكوى المقدمة من  42
قبدددل الخريجدددة  د.بشدددرى أحمدددد جدددواد( بخصدددوص تدددأخر 

 اصدار وثيقة حصولها على شهادة الدكتوراه

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 4210االمددر االداري المدددرقم 
 44/1/2042في 

للجنة التحقيقية للتحقيق في الشكوى المقدمة من رئيس ا 49
قبدددل رئددديس قسدددم التددداريخ د.زيندددب مهددددي رؤوال بحدددق 

 التدريسي د.مز ر محسن فرحان

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 2492االمددر االداري المدددرقم 
 42/1/2042في 

رئدديس اللجنددة التحقيقيددة للتحقيددق فددي التقصددير الحاصددل  42
 م.منى ابرا يم أحمداالمتحانية من قبل في عمل اللجنة 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 7299االمددر االداري المدددرقم 
 22/7/2042في 

رئيس اللجنة التحقيقية للتحقيق في الشكوى المقدمة من  47
قبددل طالددب الدددكتوراه  صددباح بدداجي ديددوان( بحددق رئدديس 
جيدل قسم الجغرافية  د.صالح داود( والتدريسي  د.سعد ع

 مبارك(.

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 7779االمددر االداري المدددرقم 
 27/7/2042في 

رئيس اللجنة التدقيقية للتدقيق في طلدب االعتدذار المقددم  20
 من قبل  م.م.زينب عبد الكريم مسير(

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 192االمدددددر االداري المدددددرقم 
 22/4/2049في 

رئددديس اللجندددة التحقيقيدددة للتحقيدددق فدددي مدددا جدددام بمدددذكرة  24
طالب قسم الجغرافية بحق د.انعام سالم بداجي التدريسدية 

 في قسم الجغرافية.

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 7447االمددر االداري المدددرقم 
 42/2/2049في 

رئدددديس اللجنددددة التحقيقيددددة للتحقيددددق فددددي اسددددباب عدددددم  22
بددددل الدددددكتورة  مهددددا محسددددن المعالجددددة الصددددحيحة مددددن ق

خليفة( عند اكتشدافها السدرقة العلميدة لطالبدة الماجسدتير 
  فرات جبار خلف(.

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 7420االمددر االداري المدددرقم 
 42/2/2049في 

رئددديس اللجندددة التحقيقيدددة للتحقيدددق فدددي اسدددئلة االمتحدددان  27
ي النهدددددددائي لمدددددددادة االرشددددددداد النفسدددددددي للعدددددددام الدراسددددددد

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 7429االمددر االداري المدددرقم 
 41/2/2049في 



  ومدرسة المادة  د.نادرة جميل حمد( 2042/2049
 

 

رئيس اللجنة للتحقيقية للتحقيق فيمدا جدام بمدذكرة رئديس  21
قسددم العلددوم التربويددة والنفسددية بخصددوص وجددود تالعددب 

 في الدفاتر االمتحانية

ابن كلية التربية 
 رشد/جامعة بغداد

 7272االمددر االداري المدددرقم 
 2/9/2049في 

رئدديس اللجنددة التدقيقيددة للتدددقيق فددي مددذكرة قسددم علددوم  21
 47/40/2049في  142القران المرقمة 

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 1022االمددر االداري المدددرقم 
 22/40/2049في 

مولددوع الخريجددة رئدديس اللجنددة التحقيقيددة للتحقيددق فددي  22
 زينددب عدددنان عبددد الحسددين( قسددم اللغددة الروسددية/كلية 

 اللغات

رئاسة جامعة 
بغداد/قسم الشؤون 

 القانونية

 1919االمر الجامعي المرقم 
 22/2/2042في 

رئدديس اللجنددة التدقيقيددة للتدددقيق فددي مولددوع نقددل دراسددة  29
الطالبددة  غفددران يوسددف عبيددد( مددن جامعددة االنبددار كليددة 

لبنددات قسددم علددوم الحيدداة الددى كليددة التربيددة ابددن التربيددة ل
 الهيثم للعلوم الصرفة

رئاسة جامعة 
بغداد/قسم الشؤون 

 القانونية

 2272االمر الجامعي المرقم 
 44/7/2042في 

علدددو اللجندددة التحقيقيدددة للتحقيدددق فدددي مولدددوع النشدددر  22
( الموظدف فدي الحاصل من قبل السيد  دمحم جميل ميداحي

كلية العلوم/جامعة بغداد عبر مواقع التواصدل االجتمداعي 
وتجدددداوزه علددددى قيددددادات الجامعددددة ومنتسددددبيها واتهددددامهم 

 بالفساد االداري 

رئاسة جامعة 
بغداد/قسم الشؤون 

 القانونية

 9702االمر الجامعي المرقم 
 42/7/2042في 

رئددديس اللجندددة التحقيقيدددة للتحقيدددق فدددي مدددا جدددام بمدددذكرة  27
ئددديس قسدددم الجغرافيدددة  أ.د.ايددداد عاشدددور حمدددزة( بحدددق ر 

  م.د.ايثار انور دمحم(

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 2779االمددر االداري المدددرقم 
 24/1/2042في 

رئيس اللجنة التدقيقية للتدقيق في المذكرة التي تقدم بهدا  70
  أ.د.اياد دمحم علي( بحق عدد من الطلبة

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 2779االمددر االداري المدددرقم 
 7/42/2042في 

رئيس اللجنة التدقيقية للنظر في كيفية ترشيح احدد طلبدة  74
كليدددة العلدددوم االسدددالمية فدددي جامعدددة بغدددداد للقبدددول فدددي 

 الدراسة المسائية

رئاسة جامعة 
بغداد/قسم الشؤون 

 القانونية

 7190االمر الجامعي المرقم 
 44/2/2047في 

رئدديس اللجنددة التحقيقيددة للتحقيددق فددي حالددة الطالددب  دمحم  72
 مهدي عباس(

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

 7171االمددر االداري المدددرقم 
 42/9/2047في 

رئيس اللجنة التحقيقية للتحقيق في تصددير وحفدظ كتداب  77
 شكر وتقدير بدون توقيع السيد العميد

كلية التربية ابن 
 رشد/جامعة بغداد

فدددددددي  7924االمدددددددر االداري 
42/2/2047 

....................... 
................................ 
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