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      الوليد فرج توفيق حمود  دمحم:    ـم ـــــــــاالســ

  بغداد 92/1/1291 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 1    عـــــدد األوالد  :

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

  اللغة العربية _ لغة:            صــالتـخـص

 تاذ جامعياس:       ه ــــــالوظيف

 استاذ       الدرجة العلمية :

      كلية العلوم اإلسالمية _ جامعة بغداد:       عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 09201110020:       الهاتف النقال

 muhammedtawfeeq29173@gmail.com كتروني :لبريد إاللا

 . أوالً : المؤهالت العلمية

 التخصص الدقيق العامالتخصص  تاريخها الشهادة
بكالوريوس لغة 

 عربية وادابها
 لغة  لغة عربية م    8/7/6991

ماجستير اداب  

 لغة عربية
 لغة لغة عربية م    0222/ 61/66

.  دكتوراه 

 فلسفة اداب لغة
.  دكتوراه فلسفة  م 68/6/0221

 اداب لغة
 _ لغة

 

 
   

 

 

 

 الصورة 



 . ثانياً : التدرج الوظيفي

 م0220\66\3تأريخ التعيين : _

 

 م0221\0\61تأريخ الحصول على لقب مدرس : _

 

 م0262\1\1تأريخ الحصول على لقب استاذ مساعد : _

 م0268\6\61_تأريخ الحصول على لقب استاذ: _ 

 

  المقررات الدراسية التى قمت بتدريسهاثالثاً : 

 تدريس مادتي النحو والصرف للمراحل الدراسية لطلبة الدراسة االولية_

 م9009إلى العام  9009م من عا

في  م9012  ولحد اآلن 9002تدريس مادة النحو فقط لطلبة الدراسة االولية من عام _

 قسمي الشريعة واللغة العربية .

 م .9012_ تدريس مادة قضايا نحوية _ دراسات عليا _ ماجستير لغة عربية 

_ 

 

 أنشطة علميّة اخرى رابعاً : 

 م .9012حتى نهاية العام خرج لطلبة المرحلة الرابعة بحث ت 10من إلشراف على اكثر _ا

حتى نهاية العام  وطالب دكتوراه واحد  بة ماجستير لغة عربيّة / لط(  2 ) اإلشراف على_

 م 9012

حتى وبحوث ترقية  مابين رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه عمالً  20خبيراً لغوياً ألكثر من 

 .م 9012نهاية العام 



_ ً عمالً مابين رسائل ماجستير وبحوث ترقية التدريسيين من داخل  00ألكثر من  خبيراً علميا

 م9012حتى نهاية العام الكليّة وخارجها , فضالً عن بحوث خاصة للنشر في مجلة الكليّة 

 م9012حتى نهاية العام  بحث تخرج لطلبة المرحلة الرابعة01مناقشة اكثر من _

 م9012حتى نهاية العام  بيةلغة عر / رسالة ماجستير 91مناقشة _

  :) االطاريح , الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً: 

_ المباحث اللغوية في شرح التنوير على شرح سقط الزند للمعري , للشارح يوسف بن 1

 م .9019م_9011هـ / رسالة ماجستير بإشرافي _ 102طاهر الخويي ت

ة لغوية / رسالة ماجستير بإشرافي _ _ شعر خفاف بن ندبة السلمي رضي هللا عنه , دراس9

 م .9011م_9019

 م .9011جمهرة األمثال ألبي هالل العسكري , دراسة لغوية / رسالة ماجستير بإشرافي _ 1

_ القضايا النحوية عند الشنقيطي في كتابه كوثر المعاني الدراري في كشف خفايا صحيح 0

 م .9011م_9010البخاري / رسالة ماجستير بإشرافي _ 

_ علل التعبير القرآني في كتاب منّة المنان في الدفاع عن القرآن , لمحمد الصدر 1

 م .9010م_9011هـ / رسالة ماجستير بإشرافي _1090ت

 م9012_9019_ داللة التركيب في سورة الشورى , رسالة ماجستير بإشرافي 0

في كتابه لطائف في الزهراويين عند القسطالني _ التوجيه اللغوي للقراءات القرانية 9

 م .9012االشارات لفنون القراءات , رسالة ماجستير بإشرافي 

هـ , رسالة ماجستير بإشراف 211_ العلة النحوية في شرح المغني , لبدر الدين الميالني ت2

 م .9012

 م 9012هـ , رسالة ماجستير بإشرافي 122_ االحتجاج اللغوي للقراءات عند ابن غلبون ت2

ي المعجمات العربية حتى نهاية القرن الرابع الهجري , اطروحة دكتوراه _ مااليقال ف10

 م .9012بإشرافي 



  

 التي شارك فيهاالعلمية والندوات سادساً: المؤتمرات 

, التصور  ) املنهج القرآني يف بناء الشخصية االنسانية وتنميتها العلمي لمؤمترلعضو اللجنة العلمية _

  0261والمعطيات ( للعام 

عضو اللجنة العلميّة للمؤتمر العلمي الحادي عشر )  تفكيك بنية العنف طريقنا الى االسالم _ 

 . م9019للعام  الحضاري المعاصر (

 م  9012حتى نهاية العام  حضور اغلب المؤتمرات التي اقيمت في الكليّة_

 . لتعليمأو تطوير ا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع سابعا

 م .0222رسالة ماجستري  _دراسة لغوية  _صغر ألكتاب االختيارين : لألخفش ا_

 

 _دراسة وحتقيق  _زهري نصاري وشرح األعراب البن هشام األعراب عن قواعد اإلحاشية الزرقاني على اإل_

 م .0222طروحة دكتوراه ا

 

 البحوث :

 

 م0222_سالمية إلجملة كلية العلوم ا _حبث منشور  _ني آثره يف النظم القرأئتالف واال _1

 

لعام  521العدد  _ابن رشد _كلية الرتبية  _ستاذ ألجملة ا _حبث منشور  _شارة يف القران الكريم اإل_0

 م0252

 

ابن رشد _كلية الرتبية  _ستاذ ألجملة ا _حبث منشور  _نية آثرها يف داللة املفردة القرأالقراءة الشاذة و_3

 م0252لعام  _502العدد  _

 



جملة كلية  _احلرف بني التخفيف والتشديد وأثره يف داللة املفردة , دراسة تطبيقية يف القراءات القرآنية  _4

 م .0251لعام _40العدد _العلوم اإلسالمية 

 

العلوم  جملة كلية _السياق وأثره يف ختّير املفردة القرانية , دراسة تطبيقية يف بعض آيات التكرار  _1

 م .0252لعام  _ 41العدد _اإلسالمية 

 

 دراسٌة _الداللة الوظيفّية للمفردة القرآنّية متعددة الصيغ بّين الثبات والتعدد  _2

 جامعة بغداد . _كلية االداب  _جملة اآلداب  _ ءآت القرآنّيةاتطبيقّيٌة يف القر

 

تطبيقّية يف القراءات القرآنّية , جملة جممع اللغة  التقابل احلركي للحرف واثره يف داللة املفردة , دراسة _7

 م .0252العربّية , دمشق , سوريا 

 

 . 13عّلة اختيار اللفظ يف مّنة املّنان يف الدفاع عن القرآن , جملة كلّية العلوم اإلسالمّية , العدد  _2

علوم االسالمية صالحية نشر جملة كلية ال _االساليب اخلربية يف سورة الشورى , حبث مشرتك  _2

 م .0252جامعة بغداد _

م 0252جامعة بغداد _صالحية نشر جملة كلية العلوم اإلسالمية  _ظاهرة اإلختالس , حبث مشرتك  _52

. 

هـ , االمساء املعربة إمنوذجا , 255العلة النحوية للمرفوعات يف شرح املغين لبدر الدين امليالني ت _55

 م .0252بغداد  _اجلامعة العراقية  _جلامعة العراقية جملة ا _صالحية نشر  _حبث مشرتك 

 

 

 

 اهليئات العلمية احمللية والدوليةعضوية  :تاسعا

 م9000عضو لجنة المتابعة والتنسيق في الكلية للعام  -

 م .9012حتى نهاية العام م 9010متحانية لطلبة الدراسات العليا منذ العام إلعضو اللجنة ا_ 

 م90010م والعام 9002لى إ م9001ولية منذ انية لطلبة الدراسات األمتحضو اللجنة اإلع_ 



 0212رئيس وحدة ضمان الجودة واالعتمادية لبعض من العام _ 

 م0255عضو جلنة حتديث وتطوير املناهج اجلامعية / اللغة العربّية _

 م0255عضو جملس قسم الشريعة _

 م .9012حتى نهاية العام م 0255منذ العام عضو جلنة االمتحان الشامل لطلبة الدراسات العليا _

 0250عضو جلنة االرشاد الرتبوي يف الكلية للعام _

 م0253م و0250سكرتري حترير جملة كلية العلوم االسالمّية لألعوام _

 م0254عضو جلنة جملة كلية العلوم االسالمية _

حتى نهاية م 0254منذ العام  عضو جلنة االمتحان التنافسي للمتقدمني للقبول يف الدراسات العليا_

 . م .9012العام 

 م 0252,  م0254عضو جلنة املقاصة يف الكلية للعام _

عضو اللجنة االمتحانّية للمتقدمني للقبول يف الدراسات األولية بالكلية من طلبة الدراسات االسالمية  _

 .م .9012حتى نهاية العام 

 م .9012حتى نهاية العام  م0253منذ العام شريعة ملتقى اللغة العربية يف قسم ال دائم يف عضو_



حتى م 0254رئيس جلنة التطبيق واملشاهدة اخلاصة بطلبة املرحلة الرابعة لقسم الشريعة منذ العام _

 م .9012نهاية العام 

رئيس جلنة اللغة العربّية وعلومها اخلاصة مبناقشة حبوث التخرج لطلبة املرحلة الرابعة يف قسم _

 م .9012حتى نهاية العام م 0254نذ العام الشريعة م

 م0252عضو جلنة الرتقيات العلمية يف الكلية _

 . م .9012حتى نهاية العام  0257عضو جلنة سالمة اللغة العربية يف الكلية  _

 . 0252جامعة بغداد  _مدقق لغوي لبحوث جملة كلية العلوم االسالمية  _

 جلان اخرى خاصة بالكلية 

 م0253استالم املوارد املالّية اخلاصة بالكلّية للعام رئيس جلنة  -

 0254رئيس جلنة اعمار الكلّية للعام  _

 0257رئيس جلنة تدقيق االسعار  _

 0252رئيس جلنة املشرتيات يف الكلّية للعام  _

 اشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقديرع

الكليّة , وواحداً منها من السيّد وزير ( كتاب شكر من السيّد عميد 91حصلت على أكثر من )

 م .9012حتى نهاية العام التعليم العالي والبحث العلمي 



 

 الكتب املؤلفة أو املرتمجة: حادى عشر

 اليوجد

 ثاني عشر :اللغــات

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


