
  : بالل نجم عبدالخالق الخفاجياالسم الثالثي واللقب

  م ١٩٧٠: بغداد التولد 

  

  الشهادات: 

 بكلوريوس لغة عربية من كلية التربية في الجامعة المستنصرية -
 ماجستير لغة عربية / لغة / من كلية التربية في الجامعة المستنصرية -
 الجامعة المستنصريةدكتوراه لغة عربية / لغة ونحو / من كلية التربية في  -

  
  التخصص الدقيق: 

 لغة ونحو -
  

  الدرجة العلمية:
 استاذ مساعد -

  
  االنشطة والمسؤوليات:

 معاون العميد لشؤون الطلبة في كلية العلوم االسالمية -
 معاون العميد للشؤون العلمية (سابقا) -
- ٢٠١٥/ ٢٠١٥-٢٠١٤عضو اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي السنوي لعامي  -

٢٠١٦ 
-٢٠١٥-٢٠١٤لجنة الدراسات العليا في كلية العلوم االسالمية عضو  -

٢٠١٧- ٢٠١٦ 
واالقسام المتناظرة في الجامعات مقرر لجنة عمداء كلية العلوم االسالمية  -

 ٢٠١٤العراقية لعام 
عضو لجنة السمنار للمتقدمين للدراسات العليا في قسم اللغة العربية جامعة  -

 بغداد
رية لتطوير المناهج الدراسية في كليات حضور اجتماعات اللجنة الوزا -

 العلوم االسالمية
 ٢٠١٥عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي (تفكيك بنية العنف) في عام  -
 ٢٠١٦عضو لجنة البصرة لتصنيف الجامعات العراقية  -
 رئيس وعضو في لجان إدارية وعلمية وطالبية -



الثقافي في شارع المتنبي القاء محاضرة عن موضوع النقد الثقافي/ في البيت  -
 ٢٠١٦ومحاضرات اخرى عن الثنائية اللغوية  ٢٠١٥

حضور ندوات متنوعة في بيت الحكمة ومندى الصابئة في القادسية بغداد  -
 خاصة بحوار االديان

  
  البحوث المنشورة:

التضمين النحوي لحروف الجر منشور في مجلة كلية العلوم االسالمية  -
 جامعة بغداد

 النحوي للقراءات القرآنيةالتأويل  -
 االراء النحوية في تيجان البيان -

  
  الدورات:

 التأهل التربوي من جامعة بغداد -
 طرائق تدريس اللغة العربية في جامعة بغداد -
 دورة الحاسوب في جامعة بغداد -
 دورة تعلم اللغة االنكليزية معهد كلوبال -

 
  
  

  كتب الشكر:
 ٢٠١٧العلمي  كتاب شكر من وزير التعليم العالي والبحث -
 ٢٠١٤كتاب شكر وتقدير من المفتش العام لوزارة الثقافة العراقية  -
كتاب شكر من من رئيس جامعة بغداد بعد الحصول على المرتبة االولى في  -

 ٢٠٠٩دورة الكفاءة لعام 
 ٢٠١٦و ٢٠١٤كتاب شكر من رئيس ديوان الوقف الشيعي  -
 كتاب شكر من مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية  -
 كتاب شكر من رئيس جامعة االنبار -
  كتب شكر من عميد كلية العلوم االسالمية جامعة بغداد ١٠اكثر من  -

  
  العقوبات:

  التوجد -
 


