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                                                             لينا طهماز علي حسين /الدلوي ٠د٠م٠أ  - اسم التدريسي:

                                                                              

Lena T Ali : name  of  professor  -1 

  استاذ مساعد  - اللقب العلمي :

             

 2- scientific title  :Assistant prafessor  

 

                                                         

  

      ٩/٩/٢٠١٥ - تاريخ الحصول على اللقب :

    

3- date of title : 9/9/2015  
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       -السيرة العلمية :

لوم االسالمية /جامعة بغداد للمناهج ادناه : علم النحو ، تدريسية في قسم االديان المقارن/ كلية الع- ١
 علم الصرف ، علم البالغة 

  ٣٠الماجستير واطاريح الدكتوراه وبحوث الترقية عدد خبير لغوي عن رسائل  - ٢

 

 ١٥الحصول على كتب الشكرعدد  - ٣

والحصول  ٢٠١٤- ٢٠١٣الحصول على كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي  - ٤
من وزير التعليم العالي للترقية العلمية الى استاذ  اخرعلى كتاب شكر

 مساعد ضمن المدة االصغرية 

  ٢٠١٤-٢٠١٣الحصول على كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد - ٥

 

،والحصول على منح قدم  ٢٠١٤/  ٣/ ٢٣الحصول على كتاب شكر ومنح قدم من جامعة بغداد في - ٦
  ٢٠١٤/ ٢/ ٢٤في 

 

بتاريخ ٢٤٩-حصول على كتاب شكر من وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي ذي العدد /س ال - ٧
٢٠١٦/ ٢٣/١٠  

  

شكر لحصولي على شهادة الدكتوراه من كلية االداب الجامعة العراقية الحصول على - ٨
  ضمن المدة االصغرية ٢٠٠٩/٢٠١٠

  

  ٢٠١٤/ ١/ ٧الحصول على كتاب شكر من جامعة ديالى بتاريخ - ٩
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  ٢٠١٨على كتاب تثمين جهود من عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد الحصول - ١٠

Scientific C.V -  

1-Teaching in the Deprtment of Religions University of Baghdag College of 
lshamic sciencds for the curriccul below grammar morphology rhetoric    

2-Linguistic expert on theses ,doctoral theses and promo on number 30 . 

3- Get Tnanks giving Books Number 15 feet. 

4-Getting aletter of thanks and appreciation from the minister of Higher 
Educa on and Scien fic Research 2013-2014 and obtaining ale er of thanks 
from the Minister of Higher Education and Scientific Research. 

5-Obtaining thanks to obtaining aph.D from the Faculty of Arts,University of 
lraq ,2009/2010 within the minimum period 2012 

6-Obtaining  a letter of thanks and grants from the University of Bagdad on 
23/ 3/2014 and obtaining grants on 24/2/2014. 

7-Obtaining a letter of thanks from the Minister of Higher Education and 
Scientific Research,No .s-249 on 23/10/2016. 

8-Obtaining aletter of thanks for obtaining a doctorate from the facuity of Ars, 
University of lraq 2009/2010 within the minimum period. 

9-Obtaining ale er of thanks from Diyala University on 7/1/2014. 

10-Obtaining an appraisal letter from the Dean of the Faculty of lslamic 
Sciences / JalmaaBaghdad 2018. 
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      -عناوين  البحوث المنشورة:

  .٢٠٠٨مساحة التعبير عن المعنى بالتركيب النحوي رسالة ماجستير في النحو /  - ١

 

  .٢٠١٢توليد المعاني في اللغة العربية اطروحة دكتوراه في فلسفة اداب اللغة العربية/   - ٢

 

  .التعريب واالمة العربية / بحث منشور في مجلة كلية العلوم االسالمية - ٣

 

تعليل اختيار االسماء في النظم القراني عند المظهري في تفسيره / بحث منشور في مجلة الجامعة - ٤
 العراقية .

  دراسة لغوية ) / بحث منشور في مجلة كلية العلوم االسالمية. المبالغة في العربية (  - ٥

  

        titels of polished Reach's                                                                                  

1-Area of expression of the meaning of the syntax /2008 .  

2-Generating meanings in Arabic/phD thesis in the philosophy of Arabic 
language literature /2012.  

3-Arabization and the Arab nation /research publishedin the Journal of the 
lsiamic sciences.  

4-Explanation of the choice of names in the Koranic sytems when the 
manifestation in his interpretation / Mansoor research in the Journal of the 
lraqi University .  

5-Exaggeration in Arabic language study/ research published in the Journal of 
the Faculty of lslamic Sciences. 
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     -:االشراف على الرسائل واالطاريح  

للملك المؤيد عماد الدين ابي الفداء الشهير العلة النحوية في كتاب الكناش في فني النحو والصرف - ١
  .٢٠١٩بصاحب حماة : دراسة تحليلية 

  ن الصباحية والمسائية للبكالوريوس .واالشراف على العديد من طالب الدراستي- ٢

supervising on thisis and letters  

1-grammatical cause in the book sweeper in the art of grammar and 
morphology og king pro- Emadeddin to the famous redemption by the owner 
of Hama analytical pedal 2019.  

2-supervising many students morning and evening bachelor. 
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    -مناقشات الرسائل واالطاريح :

)دراسة في ضوء نظرية ١١١١معجم ما يعول عليه في المضاف والمضاف اليه للمحبي ( ت: - ١
 .٢٠١٦الحقول الداللية 

  ٢٠١٦رح جمل الزجاجي البن الضائع التوجيه النحوي بالقراءات القرانية في ش- ٢

discutions  letters and thesis 

1-Glossary of reliable additive and refined mechanism for lovers 
(d.1111) study in the light of seman c fields theory 2016. 

2-Grammatical guidance with Quranic readings in explaining the glass 
sentences of lbn al-Dhay 2018.  

  

     -النشاطات العلمية االخرى:

زيارة ميدانية مع مجموعة من االساتذة قسم االديان لمندى الصابئة الكائن في منطق الجادرية / - ١
٢٠١٦  

  . ٢٠١٦زيارة ميدانية مع مجموعة من االساتذة قسم االديان للصحابي الجليل سلمان الدمحمي / - ٢

  ٢٠١٦ذ زيارة ميدانية للطالب والطالبات لتقيمهم من- ٣

  المشاركة بدورة طرائق التدريس .- ٤

  .٢٠١٩/ ٤/ ١٨) جامعة بغداد Google Classroomالمشاركة بدورة الصفوف التعليمية ( - ٥
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anyscientific activities    

1-A  field visit with a group of professors of the religions department Sabians 
located in the located in the logic of Jadiriya/2016. 

2-Afield visit with agroup of professors of the religions section of the 
companions Galilee Salman Mohammadi /2016  

3-A field visit for students to evaluate them since /2016 

4-participation in the teaching methods course. 

5-participation in the educational Classes (Google Classroom ) University of 
Baghdad 18/4/2019  

  

  -المناصب االدارية :

 . ٢٠١٣تسمية مقرر قسم اصول الدين للدراستين الصباحية والمسائية / - ١

  ٢٠١٣ سالمية في الجامعات العراقية / مقرر لجنة عمداء كليات العلوم اال- ٢

Adminstarativie position  

1-Nomination of the principles of Religion for the morning and evening 
studies /2013. 

2-Rapporteur of the Committee of Deans of the Faculties of isiamic Sciences in 
lraqi Universi es 2013. 
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      -اللجان العلمية والفنية واالدارية :

 . ٢٠١٤نة مركزية فيما يخص البحوث المقدمة لمجلة العلوم االسالمية /عضو لج- ١

  ٢٠١٧عضو لجنة سالمة اللغة العربية في الكلية / - ٢

  ٢٠١٧عضو لجنة سالمة اللغة العربية لقسم االديان المقارن / - ٣

  ٢٠١٦عضو لجنة استالل البحوث لقسم االديان في جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية /- ٤

 ٢٠١٦عضو لجنة امتحانية في قسم االديان المقارن منذ - ٥

 ٢٠١٢عضو لجنة امتحانية في قسم اصول الدين - ٦

  ٢٠١٦عضو لجنة مناقشة بحوث تخرج منذ - ٧

:   scientific commity and art and administrative  

1-Member of the Committee for research submitted to the Journal of lslamic 
Sciences /2017. 

2-Member of the Arabic Language Safety Commi ee at the College /2017.  

3-Member of the Arabic Language Safety Committee for the Department of 
Compara ve Religions /2017. 

4-Member of the Committee to derive research for the Department of 
Religions at the University of Baghdad ,college of lslamic Sciences 2016. 

5-Member of the examination Committee in the values of comparative 
religions Sciences /2016. 

6-Member of the examination Committee in the Department of Fundamentals 
of Religion/2012. 

7-Member of the Commi ee to discuss gradua on research since /2016.  
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                  -المؤتمرات والندوات والورش:

  ) عدد٨٠العمل على ما يزيد عن ( كثير من المؤتمرات والندوات وورش لقد حضرت الكثير من ال

  

confrancs and workshop and symposium:  

1-I have attended many more than (80) conferences ,seminars and 
workshops.  
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