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 . 13/2/2006في  3570 باالمر الجامعي ذي العددبغداد / كلية التربية ابن رشد  جامعة 15/2/2006تاريخ التعيين: 
 . 28/4/2009في  1766الحصول على لقب مدرس: باالمر الجامعي ذي العدد ع/

بموجب  25/12/2012ابتداء من تاريخ  22/7/2013في  24497مسووواعد: باالمر الجامعي ذي العدد  الحصوووول على لقب اسوووتاذ
 .1988لسنة  315القرار 

بموجب القرار  25/12/2017ابتداء من تاريخ  30/7/2018في  4942أ/1تاذ: باالمر الجامعي ذي العدد الحصوووووول على لقب اسووووو
 .1988لسنة  315

 المدة رقم االمر الجامعي أو االداري وتاريخه المنصب ت
 2012-2009 17/5/2009في  1641المرقم االمر االداري  مقرر قسم اللغة العربية/كلية التربية ابن رشد 1
فوووووووي  6657 الووووووومووووووورقوووووووم االمووووووور االداري  مدير تحرير مجلة االستاذ/كلية التربية ابن رشد 2
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فووي  1348د//6/7 الووموورقووم االموور الووجوووووامووعووي رئيس قسم اللغة العربية/كلية التربية ابن رشد 3
10/9/2014 

2014-2017 

كلية /والتسوووووووووجيل معاون العميد لشوووووووووةون ال لبة 4
 التربية ابن رشد

فووي  577ح//6/7االموور الووجوووووامووعووي الووموورقووم 
22/11/2016 

2016-2020 

 التاريخ الجهة المانحة نوع الشهادة ت
ية واالجتماعيات دبلوم  1 غة العرب عداد المعلمين قسوووووووووم الل ية/معهد ا قدير  وزارة الترب بت

 ، األول على المعهدامتياز
1994-1995 

،األول على بتقدير امتياز جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشوووود قسووووم اللغة العربية بكالوريوس 2
 الدورة

1999-2000 

بتقدير  لغةبن رشووووووود قسوووووووم اللغة العربية تخصوووووووص/جامعة بغداد/كلية التربية ا ماجستير 3
 ، األول على الدورةامتياز

2003 

بتقدير  لغةبن رشووووووود قسوووووووم اللغة العربية تخصوووووووص/جامعة بغداد/كلية التربية ا دكتوراه 4
 ، األول على الدورةامتياز

2009 

وقد ، 2003،دراسووة تحليلية تقويمية. باشووراس االسووتاذ الدكتور هاشووم  ه شوو   -البناء الداخلي للمعجم العربي * عنوان الرسووالة: 
 ُأجيزت الرسالة بتقدير امتياز.

وقد ُأجيزت  ،2009،باشراس االستاذ الدكتور هاشم  ه ش  دراسة ومعجم.  - بيدي  د في تاج العروس للز  ل  و  * عنوان اال روحة: المُ 
 اال روحة بتقدير جيد جدا عال.

 

 .22/6/2021وحتى  15/2/2006كلية التربية ابن رشد  -عربية تدريسي في قسم اللغة ال -
 وحتى االن. 23/6/2021كلية العلوم االس مية  -عربية تدريسي في قسم اللغة ال -
 .2009الدكتوراه م لمدة سنة لحصوله على شهادة د  ق  حاصل على  -
من  1988( لسوونة 315اسووتنادا الى قرار   م لمدة سوونة لحصوووله على لقب االسووتاذ المسوواعد ةوومن المدة االصووغريةد  ق  حاصوول على  -

 .تعليمات الترقيات العلمية
م لمدة سوونة لحصوووله على - ن تعليمات م 1988( لسوونة 315لقب االسووتاذ ةوومن المدة االصووغرية اسووتنادا الى قرار   حاصوول على ق د 

 الترقيات العلمية.

 العدد والتاريخ مكان النشر عنوان البحث ت
 2010لسنة  125 مجلة االستاذ/جامعة بغداد شعر أحمد م ر انموذجا  –السيميائية اللغوية  1
مجلوووة كليوووة التربيوووة جوووامعوووة  المعجم العربي بين االقتصاد واالفراط 2

 واسط
 2011لسنة  10

مجلوووة كليوووة التربيوووة جوووامعوووة  مقاربات مزعومة –التوليد واللحن واالقتراض  3
 واسط

عدد خاص بالمةتمر العلمي الرابع 
 2011لسنة  لكلية التربية/واسط

 2012قبول نشر لسنة  مجلة كلية االداب جامعة بغداد المقاربة التراثية في نظرية الربط العاملي 4
 2013لسنة  205 مجلة االستاذ/جامعة بغداد األصول والفروع –االس مي لغة المص لح  5
 2013قبول نشر لسنة  مجلة كلية االداب جامعة بغداد داللة المشتقات في مرويات االمام علي  ع( في لسان العرب 6
 2015لسنة  213 مجلة االستاذ/جامعة بغداد داللة حروس الجر ث ثية البناء في آيات االحكام 7
 2016لسنة  219 مجلة االستاذ/جامعة بغداد مقاربة تداولية -ظاهرة التفصح  8



عدد خاص بالمةتمر العلمي الرابع  مجلة االستاذ/جامعة بغداد حديث االمام علي  ع( في المدونات اللغوية 9
 2016لسنة  لكلية التربية ابن رشد

 2017لسنة  220 االستاذ/جامعة بغدادمجلة  السماع في المعجمية العربية 10
 2017لسنة  223 مجلة االستاذ/جامعة بغداد المص لح والمفهوم-اللسانيات االجتماعية 11
 2017لسنة  224 مجلة االستاذ/جامعة بغداد اللسانيات االجتماعية في المهاد الغربي سوسير انموذجا 12
 2017لسنة  81 مجلة آداب المستنصرية بحث في االصول والتصورات -نظرية التواصل  13
 2017لسنة  مجلة آداب ذي قار الحجاج اللغوي بين البنيوية والتداولية 14
مجلة المجمع العربي  التعريف الدوري في المعجم العربي  القاموس المحيط انموذجا 15

 السوري/سوريا
 90، المجلد  4الجزء 

 2017تشرين االول 
 2018لسنة  227 مجلة االستاذ/جامعة بغداد وتصورات حدود -الحجاج اللغوي  16
لة التنغيم واثرها في تمواسوووووووووو  الخ واب 17 الخ بوة النبوية -دال

 انموذجا
 2018لسنة  225 مجلة االستاذ/جامعة بغداد

دراسوووووة في اتسوووووا   -الوصووووول والفصووووول في الخ بة النبوية  18
 النص

 2018لسنة  226 مجلة االستاذ/جامعة بغداد

في  94قبول نشر باالمر  مجلة االستاذ/جامعة بغداد المفارقة المعجمية ووظيفتها في الحقل المعجمي 19
15/2/2018 

 2019لسنة  130االصدار  1المجلد  مجلة كلية االداب/جامعة بغداد الحذس التداولي في الجملة المستعملة 20
22/1/2019 

قراءة في  -البعوود التووداولي في قوالووب الجملووة المسوووووووووتعملووة  21
 االركان التداولية

موووجوووولوووووة بوووحوووووث الشوووووووووووور  
 االوسط/جامعة عين شمس

في  116قبول نشر باالمر 
17/2/2019 

دراسووووووووووة -منواالت نقود الكتوابوات التوليوديوة التحويليوة العربيوة 22
 تحليلية

في  957قبول نشر باالمر  مجلة كلية االداب/جامعة بغداد
17/12/2019 

في  314قبول نشر باالمر  مجلة االستاذ/جامعة بغداد الدرس اللغوي العربي الحديثتمث ت مبادئ سوسير في  23
21/12/2019 

األحكام التقويمية في المعجم العربي المتعلقة بمعيار المترو   24
 في االستعمال من اللغات

Multicultural 

Education (scopus) 
Volume 7, Issue 4, 2021 

في  255قبول نشر باالمر مجلة االستاذ/جامعة بغداد واالستعماللغة المعجم التاريخي بين الفصاحة  25
15/8/2021 

في  256قبول نشر باالمر مجلة االستاذ/جامعة بغداد الشواهد وأثرها في صناعة المعجم التاريخي 26
15/8/2021 

 
 اسم المادة والمرحلة نوع الدراسة العام الدراسي ت
 النحو  الثاني( أولية 2006-2007 1
 النحو  الثاني( أولية 2007-2008 2
 النحو  الثالث( أولية 2008-2009 3
 النحو  الثاني( أولية 2009-2010 4
 النحو  االول( + فقه اللغة  الرابع( أولية 2010-2011 5
 النحو  الثالث( + فقه اللغة  الرابع( أولية 2011-2012 6
  الرابع( + فقه اللغة  الرابع( النحو أولية 2012-2013 7

 قةايا نحوية عليا  ماجستير(



 النحو  الثاني( + منهج البحث  الثاني( أولية 2013-2014 8

 المعجم العربي + دراسات نحوية وصرفية عليا  ماجستير(

 النحو  الرابع( + فقه اللغة  الرابع( أولية 2014-2015 9

 العربي + االصوات اللغويةالمعجم  عليا  ماجستير(

 النحو  الرابع( + الكتاب القديم  الثالث( أولية 2015-2016 10

 أصوات لغوية عليا  ماجستير( الفصل الثاني

 المعجم العربي عليا  ماجستير( الفصل االول

 النحو  الرابع( + فقه اللغة  الرابع( أولية 2016-2017 11

 األصوات اللغوية الثانيعليا  ماجستير( الفصل 

 علم المص لح عليا  دكتوراه( الفصل االول

 النحو  الرابع( + فقه اللغة  الرابع( أولية 2017-2018 12

 المعجم العربي + االصوات اللغوية عليا  ماجستير( الفصل االول والثاني

 النحو  الرابع(  أولية 2018-2019 13

 المعجم العربي + االصوات اللغوية والثاني عليا  ماجستير( الفصل االول

 النحو  الرابع(  أولية 2019/2020 14

 المعجم العربي + االصوات اللغوية عليا  ماجستير( الفصل االول والثاني  

 المعجم واألصوات  الرابع( أولية 2020/2021 15

 علم المص لح عليا  دكتوراه( الفصل االول  

 االصوات اللغوية الفصل الثانيعليا  ماجستير(   

 رقم الكتاب وتاريخه الوزارة عنوان الكتاب ت
ية للمدارس  1 ية للمرحلتين المتوسووووووووو ة واالعداد غة العرب تاب الل ك

 التركمانية والقوميات االخرى 
وزارة التربيووة/المووديريووة العووامووة 

 للمناهج
فووووي  3409بووووواالموووور الوووووزاري 

8/8/2012 
مركز العميود  -كتواب معجم العميود التواريخي أللفواق القران الكريم  2

 الدولي للبحوث والدراسات
ديوان الوقف الشووووووووويعي/العتبة 

 العباسية المقدسة
 26/4/2017في  124باالمر 

وزارة التربية/المديرية العامة  كتاب اللغة العربية للصف السادس االعدادي 3
 للمناهج

في  28711الوزاري بوووواالمر 
27/12/2020 

وزارة التربية/المديرية العامة  دليل مدرس اللغة العربية للصف السادس االعدادي 4
 للمناهج

في  10278بوووواالمر الوزاري 
14/4/2021 

 رقم الكتاب وتاريخه الوزارة عنوان الكتاب ت
اللغة العربية للصوووووووووف الرابع معاهد المعلمين كتاب قواعد  1

 والفنون الجميلة
فوووووووووووي  5201بووووووووووواالمووووووووووور  وزارة التربية

27/12/2011 



فووووووووووي  74634بوووووووووواالموووووووووور  وزارة التربية/التعليم المهني كتاب التدريب العملي/الصف الثالث،أجهزة  بية  2
11/12/2012 

كتاب العلوم الصوووناعية للصوووف الثالث اختصووواص صووويانة  3
 الكهربائية المصاعد

وزارة التربيوة/الموديريوة العوامة 
 للتعليم المهني

 8/1/2013في  839باالمر 

 2/12/2013م في 402باالمر  جامعة بغداد/كلية الزراعة كتاب انتاج الفاكهة ذات الثمار الصغيرة 4
وزارة التربيوة/الموديريوة العوامة  كتاب اللغة العربية للصف االول المتوسط 5

 للمناهج
 6/3/2016في  12367 باالمر

-كتاب القران الكريم والتربية االسوووو مية/التعليم المسوووورع  6
 المستوى الثاني

وزارة التربيوة/الموديريوة العوامة 
 للمناهج

فووووووووي  9/1/7442بوووووووواالموووووووور 
20/2/2018 

كتاب اللغة العربية/الصووووووف الثالث المتوسووووووط،الجزء االول  7
 والثاني

وزارة التربيوة/الموديريوة العوامة 
 للمناهج

 8/4/2018في  13382باالمر 

رئيس  وزير
 جامعة

محافظ 
 بغداد

رئيس المجمع 
 العلمي

رئيس ديوان الوقف 
 الشيعي

مساعد رئيس 
 الجامعة

رئيس جهاز  عميد
 المخابرات

 المجموع

10 5 1 1 1 2 65 1 81 

 
 العلوم االس ميةجامعة بغداد / كلية 

 


