
  :                    السيرة العلمية                                                     

                                                                                                                         

                                                                          

 
 أوال : النتاج العلمي : 

 

 _ البحوث المنشورة :

  

 العدد والتأريخ مكان النشر عنوان البحث ت

التصحيح اللغوي لبعض رواة  1
)اصالح غلط الحديث في كتاب 

المحدثين( للخطابي )ت 
 هـ(.333

مجلة كلية العلوم االسالمية / جامعة 
 بغداد

 33/1/5312( في 44العدد )

5 
 
 

الداللة البيانية لـ )إْن( و )إذا( 
 الشرطيتين في سورة المائدة.

مجلة كلية العلوم االسالمية / جامعة 
 بغداد

 33/3/5312( في 42العدد )

وأثرها على داللة العلل النحوية  3
المعنى عند أبي البركات 

 هـ(.255االنباري)ت 

( في 111ملحق العدد ) مجلة كلية اآلداب / جامعة بغداد
12/15/5312 

نقد القراءات القرآنية عند  4
 الصرفية أنموذجًاــ –سيبويه 

مجلة كلية العلوم االسالمية / جامعة 
 بغداد

 33/15/5312( في 43العدد )

 

في العربية )الضمير  اإلنفصال 2
 أنموذجا(.

كلية اآلداب واللغات / جامعة ابن 
 خلدون / الجزائر

( في كانون 12العدد )
 5312/ااألول

 

 



 ثانيا : السيرة العلمية : 

 

 :  _ الندوات 1

 

 ( 2 )  أ _ مشاركة :

 التأريخ مكان الندوة عنوان الندوة ت

كلية العلوم  تيسير النحو العربي 1
 االسالمية/جامعة بغداد

4/2/5311 

 كلية العلوم       الدرس اللغوي الحديث في الجامعات العراقية 5
 االسالمية/جامعة بغداد

53/3/5313 

كلية العلوم         نحو التيسير  3
 االسالمية/جامعة بغداد

 12/4/5313 
 

ية العلوم كل الكتابة العربيةـــ المشكالت والحلول  4
 االسالمية/جامعة بغداد

 11/3/5314 
 

ية العلوم كل اشكاليات اللسانيات بين االصالة والحداثة 2
 االسالمية/جامعة بغداد

 
13/4/5314 

كلية العلوم  األبعاد المعرفية والتعليمية –النحوالوظيفي  2
 االسالمية/جامعة بغداد

15/3/5312 
 

 

 

 

 

 (5 )  _ حضور : ب

 التاريخ مكان التولد  االسم ت

 55/2/1123 بغداد  نافع سلمان جاسم محمد 1

 الحي  الناحية  القضاء  المحافظة   

 الغزالية المنصور الكرخ بغداد 5

   التخصص الدقيق التخصص العام  

   لغة لغة عربية 3

 السنة  القسم  مكان الحصول عليها  الشهادة  ت

كلية التربية/ابن رشد  بكالوريوس 1
 جامعة بغداد

 1134 اللغة العربية

كلية التربية/ابن رشد  ماجستير 5
 جامعة بغداد

 1113 اللغة العربية

كلية التربية/ابن رشد  دكتوراه 3
 جامعة بغداد

 5332 اللغة العربية



 التأريخ مكان الندوة عنوان الندوة ت

كلية العلوم  حداثة المناهج 1
 االسالمية/جامعة بغداد

12/3/5311 

كلية العلوم  الصعوبات والمتطلبات –تحديث المناهج  5
 االسالمية/جامعة بغداد

52/3/5311 

تأثير البرمجة اللغوية العصبية في إشاعة ثقافة  3
 الجودة الشاملة

كلية العلوم 
 االسالمية/جامعة بغداد

3/1/5311 

كلية العلوم  الوالدة وتغيرالوسيط –األدب التفاعلي الرقمي  4
 االسالمية/جامعة بغداد

12/1/5315 

كلية العلوم  المخدرات وتأثيرها على الفرد والمجتمع 2
 االسالمية/جامعة بغداد

5/2/5314 

 

 المؤتمرات :  2

   

 مؤتمرات محلية : 

 التاريخ مكان المؤتمر عنوان المؤتمر ت

      

            كلية العلوم          القرآن روح حياة وقارب نجاة  1
 االسالمية/جامعة بغداد

 52/4/5313ــ 54     

الشركة العامة للخطوط  دورة خاصة بالمصطلحات اللغوية العربية 5
 الجوية العراقية

54-52/3/5314 

التوافق المجتمعي والتواؤم المدني في المنظور  3
 االسالمي بين النظرية والتطبيق

كلية العلوم 
 االسالمية/جامعة بغداد

 12/4/5312ـ12

 

 

 

 

 

 

 

 5  _ الحضور :3     

 التاريخ مكان المؤتمر عنوان المؤتمر ت

كلية العلوم االسالمية/جامعة  القرآن والحياة 1
 بغداد

51/4/5331 



كلية العلوم االسالمية/جامعة  العربية والتحديات المعاصرة 5
 بغداد

14/4/5313 

جامعة االسالمية/كلية العلوم  القيادة في القرآن الكريم 3
 بغداد

51/4/5313 

الدرس اللغوي الحديث في الجامعات  4
 العراقية

كلية العلوم االسالمية/جامعة 
 بغداد

53/3/5313 

كلية العلوم االسالمية/جامعة  نحو التيسير 2
 بغداد

12/4/5313 

 

  

 

 _ اإلشراف على الرسائل واألطاريح :3

 

 رسائل الماجستير :

 

 التاريخ مكان االشراف اسم الباحث عنوان الرسالة ت

التماسك النصي في كتاب البخالء  1
 للجاحظ.

كلية العلوم  حميد مزعل
االسالمية/جامعة 

 بغداد

5313-5311 

العلل النحوية عند أبي البركات  2
 االنباري.

كلية العلوم  محمد حمد عبدالكريم
االسالمية/جامعة 

 بغداد

5311-5315 

القراءات القرآنية عند سيبويه بين  3
دراسة  –القدماء والمحدثين 
 معرفية.

كلية العلوم  شهد محمد محمود
االسالمية/جامعة 

 بغداد

5315-5313 

الشاهد في كتاب إعراب القراءات  4
السبع وعللها البن خالويه 

 هـ(353)ت

كلية العلوم  إبراهيم محمد غني
االسالمية/جامعة 

 بغداد

 5312ـ5314

 النقد النحوي عند ابن عصفور في  5
 شرح جمل الزجاجي

كلية العلوم االسالمية  نصير خميس محمود
 /جامعة بغداد

 5312ـ5312 

  

 _ األنشطة العلمية :4

 التاريخ اللجنة ت

 5315-5311 رئيس لجنة امتحانية 1

 5314-5313 رئيس لجنة امتحانية 5



 الوقت الحاضرالى  -5315 عضو وحدة االرشاد التربوي 3

 الى الوقت الحاضر  -5315 عضو لجنة االستالل في القسم 4

 الى الوقت الحاضر -5311 عضو لجنة السمنار لطلبة الدراسات العليا 2

 5313 -5315 عضو لجنة سالمة اللغة العربية في الكلية 2

عضو لجنة االعداد واالشراف على االمتحان التنافسي والمقابلة  5
 الماجستير/لغة عربية.لمرحلة 

 الى الوقت الحاضر -5313

 

  

  

 : كتب الشكر :5

 الجهة المصدرة التأريخ العدد ت

 كلية العلوم االسالمية 3/3/5313 3314 1

 كلية العلوم االسالمية 53/4/5315 5345 5

وزير التعليم العالي  54/5/5314 331/د/2/5 3
 والبحث العلمي

 جامعة بغدادرئيس  53/3/5314 5523 4

 كلية العلوم االسالمية 4/2/5314 5214 2

الشركة العامة للخطوط  53/3/5314 233 2
الجوية العراقية/مكتب 

 المدير العام

 كلية العلوم االسالمية 5/15/5314 3/55/5231 5

 كلية العلوم االسالمية 12/5/5312 232 3

 كلية العلوم االسالمية 52/2/5312 5351 1

 كلية العلوم االسالمية 52/2/5312 5352ش/ 13

 كلية العلوم االسالمية 52/3/5312 2333ش/ 11

 كلية العلوم االسالمية 15/1/5312 544ش/ 15

 كلية العلوم االسالمية 54/1/5312 423ش/ 13

 كلية العلوم االسالمية 15/4/5312 5222ش/ 14

 

 

 

 

 _ التدريس : 2

 أ . الدراسات األولية :    



 السنة الدراسية المادة الكلية الجامعة ت

/المرحلة الصرف كلية العلوم االسالمية بغداد 1
 الثانية

5331-5313 

/المرحلة الصرف كلية العلوم االسالمية بغداد 5
 الثانية

5313-5311 

 5315-5311 /المرحلة الرابعةالنحو كلية االعلوم االسالمية بغداد 3

 5313-5315 /المرحلة الرابعةالنحو االسالميةكلية العلوم  بغداد 4

/المرحلة علم اللغة كلية العلوم االسالمية بغداد 2
 الرابعة

5313-5314 

/المرحلة علم اللغة كلية العلوم االسالمية بغداد 2
 الرابعة

5314-5312 

/المرحلة علم اللغة كلية العلوم االسالمية بغداد 5
 الرابعة

5312-5312 

 

  

 

 

 

 الدراسات العليا :ب_ 

 السنة الدراسية المادة الكلية الجامعة ت

 5315-5311 قراءات قرآنية كلية العلوم االسالمية بغداد 1

دراسة -المعجم العربي كلية العلوم االسالمية بغداد 5
 لغوية

5315-5313 

 5314-5313 قراءات قرآنية كلية العلوم االسالمية بغداد 3

 5312-5314 قراءات قرآنية االسالميةكلية العلوم  بغداد 4

 5312-5312 قراءات قرآنية كلية العلوم االسالمية بغداد 2

 

 

 

 

 

 : تقويمات البحوث :7

تقويم بحوث تقويم رسائل تقويم بحوث تقويم رسائل  مناقشة رسائل وأطاريح    



 لغرض النشر وأطاريح لغويا ترقية علميا

 55 12 15 43 51 

 

 

 

 عميد الكلية       صاحب الترقية                         رئيس قسم اللغة العربية                            

 

 


