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 د. محمد خضير مضحي محسن :  ـم ـــــــــاالســ

  م  1/7/1969بغداد  : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 6    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

        اللغة:     صــالتـخـص

  تدريسي:     ه ــــــالوظيف

     ستاذأ الدرجة العلمية :

             جامعة بغداد / كلية العلوم االسالمية  :   عنوان العمل

       014169121العمل   :   هاتف

       +964_ 07803531885:   الهاتف النقال

  m.abo.asem@gmail.comكتروني :البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 يخالتار ة ـــالكلي اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 م  1997-1996 اجلامعةاملعارف   -

 م  28/5/2000 الرتبية بنات  األنبار  املاجستري

 هالدكتورا

 

 م  4/5/2005 اآلداب املستنصرية 

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 اىل الوقت احلاضر 29/7/2002 جامعة بغداد كلية العلوم اإلسالمية 1

 دراسات عليا دكتوراه 2010-2009 لعراقيةاجلامعة ا كلية اآلداب 2

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 م 2003 – 2002 ثانيةلل يغوالنحو للمرحلة الثالثة والتفسري الل اللغة العربية 1

 م 2004 -2003 الثانية مرحلةلل ميالنحو للمرحلة الثالثة واألدب اإلسال اللغة العربية 2

 م 2005-2004 للمرحلة الثالثة فقه اللغة اللغة العربية 3

 م 2005 – 2004 النحو للمرحلة الثالثة شريعةال 4

 م 2006 – 2005 النحو للمرحلة الرابعة شريعةال 5

 م 2006 – 2005 للمرحلة الثالثة فقه اللغة اللغة العربية 6

 م 2007 – 2006 النحو للمرحلة األوىل اللغة العربية 7

 م 2008 – 2007 للمرحلة الثالثة النحو اللغة العربية 8

 اتلعربية قراءلغة الري ستالنحو للمرحلة األوىل مع تدريس املاج اللغة العربية 9

 

 م 2009 – 2008

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 1/11/2011إلى  29/7/2005من  كلية العلوم اإلسالمية مقرر قسم اللغة العربية 1

رئيس قسم اللغة العربية  2

 وكالة

 م لشهر آب 2/8/2011 كلية العلوم االسالمية

 م15/7/2014 –م  2012 /29/5 كلية العلوم االسالمية  رئيس قسم اللغة العربية  3



 

 

 

 

 

 

 

 اتلعربية قراءلغة الري ستالنحو للمرحلة األوىل مع تدريس املاج اللغة العربية 10

 قية اراجلامعة الع /ب االدا دكتوراه التعبري القرآنيتدريس و

 م 2010 – 2009

 م 2011 – 2010 لقراءات ادة ا ميف ودكتوراه اصول النحو للمرحلة الرابعة اللغة العربية 11

 يف ول الديناه اصتوردكوحتليل النص القرآني للمرحلة الرابعة  اللغة العربية  12

 مادة القراءات

2010-2012 

 ول الدين يفاه اصتوردكوحتليل النص القرآني للمرحلة الرابعة  اللغة العربية 13

 مادة القراءات

 م 2013 – 2012

 ين يفول الداه اصتوردكوحتليل النص القرآني للمرحلة الرابعة  اللغة العربية 14

 مادة القراءات

 م 2013-2014

 ول الدين يفاه اصتوردكوحتليل النص القرآني للمرحلة الرابعة  اللغة العربية  15

 مادة القراءات

 م 2014-2015

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

يل سهتح الراخلالف النحوي يف كتاب ش 1

  (رسالة) يةحنو ةالبن مالك دراس

 م 18/6/2006 اللغة العربية

اسة م درسلمح الفعل الثالثي املزيد يف صحي 2

  (رسالة ) رفيةص

 م 2006 /18/1 اللغة العربية

  موي اال صرلعظاهرة القلق يف شعر صعاليك ا 3

  رسالة

 م 2008 /2/11 اللغة العربية

 م 1/11/2009 اللغة العربية لة سار  ةة لغويدراس بن الدمينةاديوان  4

 م 1/2/2010 لعراقيةاعة امجلاللغة العربية / كلية اآلداب ا سالة ر  فينالو خط القرآن يف املنظور الشرعي 5

 م 14/12/2010 اللغة العربية سالة ر  لةأثر القراءات السبع يف الدال 6

 م 1/11/2010 العربيةاللغة   لةسار  ديوان ذي الرمة دراسة لغوية 7

 م 1/12/2010 لعراقيةاعة امجلاللغة العربية / كلية اآلداب ا  (ةروحاط)  العربيةيفتوليد املعاني  8

د اود الدرس النحوي يف شرح سنن ابي 9

 هـ 855لالمام بدر الدين العيين ت 

 )رسالة(

 1/11/2011 قسم اللغة العربية



 

 

 

 

 

 

 

شرح  يف ةفيلصالشواهد الشعرية يف الصفوة ا 10

 ة(الرس)الدرة االلفية  دراسة حنوية 

 1/11/2012 قسم اللغة العربية

 1/11/2013 قسم اللغة العربية ة الشوارد يف اللغة دراسة لغوي 11

تفسري  يفة نيرآالتوجيه النحوي للقراءات الق 12

 النسفي )رسالة(

 1/11/2014 قسم اللغة العربية

 1/1/2015 امعةم اجلعظالقسم اصول الدين /كلية االمام ا ة(حوطراللوحة القرآنية وضوابطها )ا 13

م اللكهدى الناظرين يف شرح تهذيب ا 14

وي ل سنآ سمللتقتازاني للشيخ طه امحد قا

ق ) هـ دراسة وحتقي 130السندجي  ت

 اطروحة (

 1/1/2015 امعةم اجلعظالقسم اصول الدين /كلية االمام ا

 

 التي شارك فيها.لمية العوالندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

 ورقة عمل داغدبكلية العلوم اإلسالمية  م 2009/  4 /14 العربية والتحديات املعاصرة 1

 4/2009/  22و  21 القرآن واحلياة 2

 م

 حبث داغدبكلية العلوم اإلسالمية 

/  4/  22و  21 اةاإلميان واحلي 3

 م 2010

 ورقة عمل  داغدبكلية العلوم اإلسالمية 

 ورقة عمل داغدبكلية العلوم اإلسالمية  م 14/4/2010 العربية والتحديات املعاصرة 4

ف ملصحاي اطملتقى جممع امللك فهد الشهر خط 5

 يف العاملالشريف 

 ورقة عمل يةاملدينة املنورة السعود 28/4/2014

 ورقة عمل  اسطنبول تركيا   11/2012 /18 ري أثتساليب الأرات القيادة ودورة مها 6

جامعة  كلية العلوم االسالمية/ 20/3/2013 قية لعراا اتالدرس اللغوي احلديث يف اجلامع 7

 بغداد

 ورقة عمل

جامعة  كلية العلوم االسالمية/ 15/4/2013 حنو التيسري 8

 بغداد

 ورقة عمل

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى علمية سابعا : األنشطة ال 

 ت

خارج 

 الكلية

 داخل الكلية

راسة الدكتوراه دداد للنظر يف منهج جامعة بغ ية يفرتباالداب وال مشرتكة من كلية العلوم االسالمية وعضو جلنة  1 

 7/5/2008يف  2311للغة العربية مبوجب ش/ 
 19/5/2008 يف 1/3/2584م مبوجب 2008ـ 2007عضو اللجان االمتحانية للعام الدراسي  2

 26/8/2008يف  8/13/633للدراسات العليا مبوجب  زيةعضو اللجنة املرك 3

 2/9/2008يف  27/656ب د/جو اللجنة االمتحانية للدراسات العليا مبوضع 4

  17/3/2009يف  22/1353جنة التحكيمية للمسابقة القرآنية د/عضو الل 5

  1847/طت املمزقة ش جالنة معاجلة الدرجات املفقودة والسعضو جل 6

  10/9/2009يف  8/13/2467ميوجب  2009ـ 2008عضو اللجنة االمتحانية للعام الدراسي  7

 29/7/2009يف  4068/ عضو جلنة املقابلة يف كلية العلوم االسالمية مبوجب ش ص 8

  5/8/2009يف  8/22/4224عضو اجمللس العلمي يف قسم اللغة العربية مبوجب  9

 27/8/2009يف  27/4926ب د/وجني للدراسات العليا مبمنة املقابلة للطلبة املتقدعضو جل 10

  27/8/2009يف  27/4947لعليا د/ااسات لدرعضو جلنة وضع االسئلة والتصحيح لالمتحان التنافسي يف ا 11

يف  27/4925م د/  2010ـ2009 اسيالقبول يف الدراسات العليا للعام الدر تابعةو جلنة مضع 12

27/8/2009  

 11/10/2009يف  22/5930عضو جلنة القرآن الكريم يف جامعة بغداد د/  13

يف  27/5995د/ 2009ـ2008سي عضو جلنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه للعام الدرا 14

12/10/2009 

  21/10/2009يف  27/6246د/ 2009ـ2008عضو جلنة اختيار املوضوعات )السمنار( للعام الدراسي  15

 20/12/2009يف تاريخ  8/13/7960عضو جلنة الرتفيعات يف الكلية  16

  5/5/2010يف  8/13/1958مبوجب   2010ـ2009عضو اللجنة االمتحانية للعام الدراسي  17

 م 15/11/2010يف  22/7296ية د/عضو جلنة االرشاد يف الكل 18

 م 10/5/2011يف  8/13/2438وجب مب 2011ـ 2010حانية للعام الدراسي عضو اللجنة االمت 19

  24/5/2011يف  8/13/2730عضو جلنة التكافل االجتماعي  20

  20/6/2011يف  8/13/3244م  2011ـ 2010عضو جلنة توزيع نتائج امتحانات الدور االول  21

 9/8/2011يف  4002س جلنة التحضري يف الكلية ش/رئي 22

 م19/12/2011يف  8/13/6552جلنة الفرعية يف الكلية لالرشاد اعضو  23

 م 28/5/2012يف  2773رئيس جلنة البناء والتطوير يف الكلية أ/ 24

 21/6/2012يف  4059عضو اللجنة العلمية يف كلية االمام االعظم )ضيف دائم(  25

  12/9/2012يف  27/4781نة مسنار قسم اللغة العربية د/رئيس جل 26



 

 

 

 

 

 

 

 26/2/2013يف  8/13/1452رئيس اللجنة العلمية يف قسم اللغة العربية  27

 م 12/3/2013يف 8/3/1752ة كليرئيس جلنة سالمة اللغة جلنة سالمة اللغة العربية يف ال 28

 م 28/3/2013يف  8/13/2008رئيس اللجنة االمتحانية يف قسم اللغة العربية  29

 31/3/2013يف  22/2048م د/2013ـ 2012عضو اللجنة املالية يف املؤمتر العلمي السابع  30

يف  27/3673/اجستري لغة عربية درحلة املبلة ملقارئيس جلنة االعداد واالشراف على االمتحان التنافسي وامل 31

 م 25/6/2013

 10/9/2013يف  27/5001وجب د/مب( عضو جلنة اختيار املوضوعات )السمنار 32

 م5/2/2014يف  8/13/656عضو جلنة اختيار صالحية التدريس  33

  25/3/2014يف  8/13/1771ة ابعرئيس جلنة فحص االقراص املدجمة لبحوث طلبة املرحلة الر 34

 م 8/5/2014يف  2702رئيس اللجنة العلمية يف قسم اللغة العربية ش/  35

م يف  2014-2013للسنة الدراسية  8/13/2811االمتحانية يف قسم اللغة العربية رئيس اللجنة  36

15/5/2014 
 25/6/2014يف  4678عضو جلنة انتخاب عضو ارتباط بنقابة املعلمني ش/ 37

  21/10/2014يف  9656دينية رس الداعضو جلنة مراجعة منهج اللغة العربية للصفوف كافة يف امل 38

 11/3/2015يف  8/13/1343علمية يف الكلية عضو اللجنة ال 39

 29/4/2015يف  1449يف مطبعة الديوان م/ عضو جلنة مراجعة وتدقيق املصاحف 40

 24/5/2015يف  27/2800د/ 2015-2014عضو جلنة السمنار )اقرار املوضوعات( للعام  41

 7/9/2015يف  8/13/5234 صباحيةال دراسةلل عضو جلنة وضع االسئلة وتصحيح الدفاتر للطلبة املتقدمني 42

 م. 7/9/2015يف  5241 /م ش ط 2016- 2015عضو جلنة االختبار للقبول املباشر للعام  43

 م.  16/9/2015يف  8/13/5395عضو جلنة االستالل يف قسم اللغة العربية  44

   

 . لتعليمير اأو تطوتمع اجملئة وثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البي 

 السنة النشر حمل سم البحثا ت

لذهب يف ذوذ اش رحمنهج ابن هشام االنصاري يف كتابه ش 1

 معرفة كالم العرب

 ةميجملة كلية العلوم االسال

 العدد اخلامس

 م 2008

ث ثاللا املؤمتر االسالمي القطري ( صراالنتصار للغة القرآن ) الرد املخت 2

 القرآن واحلياة

 م 2009



 

 

 

 

 

 

 

 يةجملة كلية العوم االسالم التنزيل  وم خطرسمل ابن البناء املراكشي يف تعلي نظرية 3

 29بغداد العدد /

 2012آذار//29

 ةميجملة كلية العلوم االسال رب يف العربية  4

 بغداد/37العدد 

30/3/2014 

المام بدر اود لد بينواسخ اجلملة االمسية يف شرح سنن ا 5

 هـ 855الدن العيين ت 

 ةميية العلوم االسالجملة كل

 39بغداد العدد /

30/9/2014 

 ةميجملة كلية العلوم االسال منهج االمام الصغاني يف الشوارد  6

  رعاشلا العدد /اجلامعة العراقية/

 2015ايلول 

 

 . جامعة بغداديفة اللغوية لسالمانة عضو جلاهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 يف جامعة بغداد  يا للقرآن الكريمعضو اللجنة العل     

     سالمي .يم االة التعلاملناهج والكتب يف دائر إلعدادعضو اللجنة العليا  

 .)عضو اللجنة العلمية ف االمام االعظم )ضيف دائم 

 .عضو اجمللس العلمي املركزي يف ديوان الوقف 

 .عضو جلنة مراجعة املصاحف  

 هادات التقدير.و ش اجلوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  

 السنة اجلهة املاحنة قديرالت ةاداجلائزة أو شه كتاب الشكر أو ت

 28/9/2008 جامعة بغداد/عميد كلية العلوم االسالمية  6840شكر مبوجب ش/ 1

 28/4/2009 جامعة بغداد/عميد كلية العلوم االسالمية   22/2289شكر وثناء د/ 2

 4/11/2009 جامعة بغداد/لعلوم االسالمية عميد كلية ا  7092شكر ومكافأة ش /  3

 م10/10/2010 جامعة بغداد/عميد كلية العلوم االسالمية  6409شكر ش/ 4

 1/11/2011 جامعة بغداد/عميد كلية العلوم االسالمية  5753شكر ش / 5



 

 

 

 

 

 

 

 20/11/2011 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية   6020شكر وتقدير ش/ 6

 1/12/2012 رئيس اجلامعة العراقية 1/1604شكر  7

 22/12/2011 ةياالمني العام للمكتبة املركز 19/5269شكر وتقدير م م/ 8

 م9/1/2012 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية   132شكر وتقدير ش/ 9

 27/12/2012 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية   10207شكر وكافأة ش / 10

 5/5/2013 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية  2562ر وتقدير ش /شك 11

 8/5/2013 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية  2664شكر وتقدير ش/ 12

 12/11/2013 جامعة دياىل /عميد كلية الرتبية االساسية   3520شكر وتقدير  13

 19/11/2013 جامعة بغداد مية /عميد كلية العلوم االسال 6951شكر وتقدير ش/ 14

 5/1/2014 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية  34شكر وتقدير ش/  15

 م16/2/2014 ميعللاوزير التعليم العالي والبحث  5/280شكر وتقدير م و  16

 25/4/2014 وكيل رئيس ديوان الوقف السين 2903شكر وتقدير  17

 23/3/2014 معة بغدادرئيس جا 7763شكر وتقدير  18

 6/4/2014 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية  436شكر وتقدير ش/  19

 4/5/2014 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية  2594شكر ومنح قدم ش/ 20

 12/5/2014 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية  2744شكر وتقدير ش/ 21

 8/6/2014 رئيس ديوان الوقف السين  626شكر وتقدير  22

 10/7/2014 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية  4822شكر وتقدير ش/ 23

 25/5/2015 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية  2826شكر ش/ 24

 25/8/2015 جامعة بغداد /عميد كلية العلوم االسالمية  5030شكر وتقدير ش/ 25

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة: رحادى عش 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 م 2010 دراسة وحتقيقهـ 732ي ت ربللجع ائداملراصد يف شرح عقيل اتراب القص مجيلة ارباب 1

 م 2010 الشاطبية دراسة وحتقيق هـ749ي تدمراللالشاطبية رح باب وقف محزة وهشام على اهلمز من ش 2

 2014 ف(اخلطابة )كتاب الصر وظيفةل ار التحريريبمنهاج االخت 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

      ال يوجد   

 تقوميات البحوث  

رسائل  متقوي تقويم حبوث ترقية تقويم رسائل واطاريح مناقشة رسائل واطاريح

 واطاريح لغويا

تقويم حبوث لغرض 

 النشر

80 36 49 48 30 

 


