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 السيرة الذاتية

 الطريحيعمران واللقب: محمد جواد محمد سعيد االسم الثالثي 

 1591محل وتأريخ الوالدة: كربالء/

 . 11دار  – 11شارع – 304محلة  -الشالجية -السكن: بغداد

 06601741271/  06502271470-هاتف: محمول

 

 الشهادات

 1516/  ماجستير في اللغة العربية وآدابها . 

 1553/  في اللغة العربية وآدابها دكتوراه . 

 .التخصص الدقيق: لغة ونحو وعلم الداللة 

 .الدرجة العلمية: استاذ دكتور 

 

 االنشطة والمسؤوليات

 شغل المناصب اآلتية:  

  لجنه عمداء كليات العلوم اإلسالمية واالقساام المتنااةرة فاي الجامعاات     رئيس

 العراقية.

  التخصصي بين الحوزة الدينية والجامعات .ممثل معالي الوزير في المركز 

 .مركز حوار األديان 

 .التقريب بين األديان والمذهب 

           رئاايس تحرياار مجلااة اآلدا : وهااي مجلااة علميااة محكمااة تصاادر عاان كليااة

 اآلدا / جامعة بغداد.

 .رئيس الهيئة التحضيرية للمؤتمر العلمي السنوي لكلية اآلدا / جامعة بغداد 

 ة للمااؤتمر العلمااي المشااترك بااين كليااة اآلدا  وكليااة  عضااو الهيئااة التحضاايري

 ابن رشد وكلية الفنون الجميلة. –التربية 

 . عضو اتحاد االدباء والكتا 

 .نائب االمين العام لمؤسسة الصحفيين والمثقفين 

 .نائب رئيس تحرير جريدة المواطن الجديد 

 .عضو فخري في اتحاد الناشرين العراقيين 
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 م.2004النهوض الفكري بعد التغيير عام  رئيس مجلس ادارة جمعية 

 .شارك في مؤتمرات علمية عديدة 

 .رئيس وعضو في لجان مناقشة طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه 

 .مشرف على العديد من الدراسات الجامعية 

 .نائب رئيس تحرير مجلة النور 

 حسينية .عضو الهيأة االستشارية لمجلة المبين الصادرة عن العتبة ال 

 .عضو الهيأة االستشارية لمجلة المصباح المحكمة 

 .عضو الهيأة االستشارية لعدد كثير من المجالت العلمية المحكمة 

 

 البحوث والكتب المنشورة وقيد البحث

 

 .ةاهرة االحتجاج العقلي في النحو العربي 

 .ةاهرة الزيادة على الجملة العربية 

 والتقنين النحوي. ةاهرة االختالس بين االداء السماعي 

 .اسلو  صيغ افعال المشاركة ومصادرها في االداء النحوي 

 .هندسة اللغة في الخطا  الحسيني 

  مراجعة في ضوء النصوص القرآنية والشعرية. –ضوابط الضرورة 

 ع(. المباحث الداللية في خطبة العقيلة زينب( 

  رائد النحو الكوفي. –القاسم بن معن المسعودي 

 ة دراسة ومعجم.اللغة النجفي 

 .القراءات القرآنية في ميزان الضوابط النحوية واللغوية 

  دراسة تحليلية تركيبية. –البنية المكانية للكلمة  –ةاهرة القلب 

 .الظاهرة الصوتية بين القديم والحديث 

 .االلفاظ والمعاني الموحية بالحضارة العربية في القصائد الجاهلية 

  الشعري احمد مطر مثااًل.الموروث الثقافي في االبداع 

  عن الفاعل بين واقع االستخدام اللغوي وضوابط االعرا  الشكلية.االستغناء 

 . اسلو  الزيادة بين واقع النص القرآني وآراء العلماء العر 

 .داللة الفعل المتعدي على الحدث المطلق 

 .التناهي في العربية 

 دراسة صوتية. شنبوذيقراءة ال/ 

  السور المتماثلة الفواصل/ سورة االعلى مثااًل.النسق الصوتي في 



4 
 

 في السور المكية القصار النسق الصرفي. 

  في السور المكية القصار.النسق الداللي 

 .اشكالية فهم مسألة عند سيبويه 

  في السور المكية القصار النسق التركيبي. 

 

 

 الكتب المطبوعة

 .االحتجاج العقلي في النحو العربي 

 ى الجملة العربية.ةاهرة الزيادة عل 

 دراسة وتحقيق رفع االستار المسدلة على مباحث البسملة /. 

 مقارنة في المحتوى والمنهج االديان دراسة ابيستمولوجية. 

 

 تحت الطبع

 مجلدات/ دراسة وتحقيق. 4الحكم واآلدا  في  كتا  الشها  في 

 .خطا  الجسم والجسد 

 

 التشكرات

 الكثير منها:

ومختلاف  الساابق  كتب شكر من وزير التعليم العالي ورئيس الجامعاة والعمياد   

 الجامعات العراقية.

 

 

 

 المقاالت الصحفية

  وكلها ترمى  2004نشر كثيرًا من المقاالت الصحفية في الصحف اليومية بعد

الى بث الوعي واالزدهار العلمي والثقافي من اجل العراق الجديد ومن تلك 

ن, البيان, االحرار, المواطن الجديد , العدالة , مجلة الناشرين الصحف : المواط

العراقيين, النور, فضال عن كلمات رئيس التحرير لمجلة )اآلدا ( مجلة علمية 

 محكمة تصدر عن كلية اآلدا  / جامعة بغداد.

 .نشر العديد من القصائد والمقطعات 

 ولية.مشاركة في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والد 
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 :تقديم الكتب

 كتب مقدمات كتب علمية نظرًا للمكانة العلمية التي يتمتع بها:

أ.د. نوزاد حسن  تأليفالمقطع والسمات فوق الجزيئية في السور المكية القصار  (1

 جامع صالح الدين. –احمد عميد كلية اللغات 

التربية العوامل النحوية دراسة وتحقيق المهندس الدكتور عماد يونس في كلية  (2

 للبنات .

 تشكيالت اسلوبية في انموذجيات جواهرية تأليف أ.د. فليح كريم خضير. (4

 مقدمة ديوان شاعر اهل البيت السيد جواد الشامي.  (3

جمع وترتيب دورة كاملة لمجلة اآلدا  منذ صدورها بعد ان ضاعت واحرقت  (9

 .2004بعد عام 

العنكبوتية خدمة  تم تحويل المجلة على اقراص مدمجة ووضعها على الشبكة (7

 للباحثين.

 اصدار حوليات مجلة اآلدا  بعد تنظيم مسابقة للكتا  الفائز بالنشر في المجلة. (6

 عمل فهارس كاملة لمجلة اآلدا  منذ صدورها ولحد االن. (1

 

 المنصب الحالي:

  عميد كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد.يشغل منصب 

 ية في الجامعات العراقية واالقسام رئيس لجنه عمداء كليات العلوم االسالم

 المتناةرة.

  االشراف على عدد من الكليات االهلية ومنها كلية الحكمة وكلية اصول الدين

 الجامعة .

 .عضو لجنة تطوير وتحديث وتغيير مناهج العلوم االسالمية 

 .عضو اللجنة التنفيذية الوزارية العليا للتطوير 

 ات االنسانية.عضو لجنة تقويم الشهادات في الدراس 


