
 بية للعلوم االنسانية في جامعة ذي قاررالسيرة العلمية الساتذة قسم اللغة العربية في كلية الت

 االسم الرباعي واللقب : رعد هاشم عبود جّساس العبّوديّ  -

 4عدد االوالد :  –م ,  الحالة االجتماعية : متزوج 1963سنة التولد :  -

 الشرقيةمحلة  –الناصرية  -مكان الوالدة : ذي قار  -

 أعلى شهادة حاصل عليها / الدكتوراه -

 م , الجهة المانحة للشهادة /  جامعة البصرة / كلية اآلداب2002سنة الحصول عليها /  -

 م2010المرتبة العلمية الحالية / استاذ   ،تاريخ االستحقاق  -
 قسم اللغة العربية –كلية التربية  -مكان العمل الحالي /تدريسي في جامعة ذي قار -

 التعليم الثانوي  –م تدريسي في  مديرية تربية ذي قار 1990ريخ أول تعيين / تا -

م بعد الحصول على شهادة الماجستير في اللغة 1996تاريخ االنتقال الى التعليم العالي  -

كلية اآلداب في العام نفسه في العنوان الموسوم  –العربية وآدابها من الجامعة المستنصرية 

 والصرفي في اللغة العربية حتى نهاية القرن الرابع الهجري (ب ) التعليل الصوتي 

 المناصب االدارية التي عمل بها : -
  2006 – 2005رئيس قسم اللغة العربية للعام الدراسي  -1

  2011-2006مدير المكتبة المركزية في جامعة ذي قار للمدة من  -2

 عضوا في العديد من اللجان العلمية ولسنوات متعددة  -

ث التي أنجزتها على العشرين بحثا وتنوعت بين النحو والصرف والقراءات زادت البحو -

 القرانية واللهجات العربية والنحو القراني
 قمُت بتأليف الكتب اآلتية : -

 0الدرس النحوي في شروح تلخيص مفتاح العلوم -1 -

 التعليل الصوتي والصرفي في اللغة العربية حتى نهاية القرن الرابع الهجري  -2 -

 0راسات في نحو القرآن ودالالته د -3 -

 0تعدد الخبر والنعت في القرآن الكريم دراسة داللية -4 -

 0دراسة سياقية –أسماء التفضيل الدّالة على الذّم في القرآن الكريم  -5 -

 0دراسة نحوية وداللية –آيات الخسران في القرآن الكريم  -6 -

 ة او من عمادة الكلية حصلت على العديد من كتب الشكر سواء من رئاسة الجامع -

م ولحد 2008ساهمت في تدريس مرحلة الماجستير في قسم اللغة العربية منذ افتتاحه عام  -

 0اآلن ؛ إذ قمت بتدريس مادّة الصرف العربي ودراسات نحوية ولهجيّة 

في القسم ولحد اآلن وقمت  ساهمت بتدريس مرحلة الدكتوراه فرع اللغة منذ إفتتاحه -
 بتدريس النحو القرآني ، ودراسات لهجية و تحليل النص النحوي واللغوي 

اذ  1997درست الكثير من موضوعات اللغة العربية في الدراسات االولية بدءا" من  عام  -

 شملت النحو والصرف وعلوم القران والكتاب القديم واعراب القران الكريم

ئل الماجستير واطاريح الدكتوراه سواء في مكان عملي الحالي او في ناقشت الكثير من رسا -

 جامعات اخرى

 قمت بتقويم كثير من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه  -

 0أشرفت على كثير من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه  -

 

 

 



 

 

 ــــــــــ االسم الرباعي: سعاد كريم خشيف بندر .

 .  1971ــــــــــ التولد : 

 ــــــــــ الحالة االجتماعية : متزوجة.

 ــــــــــ التحصيل الدراسي : دكتوراه في اللغة العربية وآدابها .

 ــــــــــ التخصص الدقيق :الدراسات القرآنية والبالغة العربية .

 ــــــــــ اللقب : أستاذ ) بروف ( .

 . 1994البكالوريوس من جامعة بغداد عام ـــــــــ حاصلة على شهادة 

 . 1997على شهادة الماجستير من جامعة بغداد عام  ــــــــــ حاصلة

 . 2002ــــــــــ حاصة على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد عام 

 . 2003ــــــــــ عضوة في مجلس محافظة ذي قار األول عام 

عربية في كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة ذي قار ــــــــــ شغلت منصب رئيس قسم اللغة ال
 بعد التحرير مباشرة وباالنتخابات وللدراستين الصباحية والمسائية . 2003عام 

 ــــــــــ تقوم بتدريس طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .

جامعة ذي قار وبابل  ــــــــــ شاركت وترأست العديد من مناقشات الماجستير والدكتوراه في
 والقادسية والبصرة وغيرها .

ــــــــــ كتبت عددا كبيرا من البحوث في مجال اختصاصها في مجالت الجامعة المستنصرية 
 وجامعة البصرة وجامعة ذي قار .

 ــــــــــ تخرج على يدها العديد من الطلبة وال سيما الماجستير والدكتوراه .

ــــــــــ العمل الحالي : تدريسية في قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة ذي 
 قار . وعضوة في اللجنة العلمية , ولجنة الدراسات العليا .

 

 

 

 

 

 

 



 

 االسم الرباعي واللقب : ساهر حسين ناصر محمد االزيرجاوي .

 . م1978محل وتاريخ الوالدة  :  البصرة  / 

 العنوان : ذي قار / الناصرية / حي اريدو .

م 2009التحصيل العلمي : دكتوراه فلسفة في اللغة العربية / جامعة البصرة / كلية اآلداب في عام  
. 

 االختصاص العام : اللغة العربية . 

 االختصاص الدقيق : الصرف واللسانيات .

 اإلنسانية / جامعة ذي قار . اللقب العلمي : أستاذ  /  في كلية التربية للعلوم 

 م27/7/2017تاريخ الحصول عليه : 

 التخصص : الصرف / فقه اللغة / األلسنية  .

 م.4/10/2004تاريخ التعيين : 

 dr.sahr.h@utq.edu.iqعنوان البريد االليكتروني الرسمي : 

 

 المؤلفات والبحوث :

 م.2009الصرفية في شعر المتنبي بين السماع والقياس ) أطروحة الدكتوراه ( األبنية  .1

الخالف الصرفي في ضوء اللسانيات الحديثة وتطبيقاته في الشعر العربي ) رسالة  .2

 م.2004الماجستير ( 
 قراءات لسانية في النصوص اإلبداعية ) كتاب تحت الطبع (.  .3

م 2010 1مج 1منشور في مجلة كلية التربية ع النص اإلبداعي من منظور لساني ) بحث  .4

.) 
المستويات األسلوبية في المملكة السوداء للكاتب محمد خضير) بحث منشور في مجلة  .5

 ( 2010 1مج 2جامعة ذي قار ع

قراءة نقدية للنقد اللغوي في كتابي أغالط المثقفين والتعبير الصحيح ) بحث منشور في  .6
 م (2012  1مج  1مجلة كلية التربيةع

 1القيم الجمالية للتقديم والتأخير في شعر المتنبي ) بحث منشور مجلة اآلداب السومرية ع .7

 م (.2010 1مج
التماسك النصي بين مفهومين مقاربة لسانية ) مقبول للنشر في مجلة جامعة ذي قار  .8

2017) 

إلنسانية التالؤم الصوتي في مقامات اليازجي )مقبول للنشر في مجلة كلية التربية للعلوم ا .9
2017) 
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 المهام :

التدريس واإلشراف على طلبة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية في كلية التربية للعلوم  .1
 اإلنسانية .

 م .2006_2005مقرر قسم اللغة العربية ورئيس قسم وكالة للعام  .2

 م .2007_ 2004عضو اللجنة االمتحانية في القسم المذكور لألعوام  .3
 م.2006_2005العمار في كلية التربية للعام رئيس لجنة ا  .4

 م .2009_2008لجنة صيانة األبنية في كلية التربية للعام  .5

 م .2008_2006لجنة االحتفال المركزي لتخرج طلبة الجامعة لألعوام   .6
 م .2011لجنة االحتفال المركزي الفتتاح جامعة سومر للعام  .7

ساتذة جامعة ذي قار لألعوام رئيس لجنة المتابعة الخاصة بالقطع السكنية أل .8

 م .2013_2010
 م2015-2013مدير االعالم في كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ذي قار من  .9

 النشاطات العلمية :

 م.2007اللجنة التحضيرية لمهرجان الحبوبي اإلبداعي العام الثالث  .1

 م .2010إقامة مؤتمر الخط العربي األول في جامعة ذي قار  .2
 م.2005المشاركة في دورة التأهيل الخاصة بالتدريسيين في جامعة ذي قار للعام  .3

 م.2006المشاركة بدورة الحاسبات المكثفة المقامة في كلية العلوم للعام  .4

 المشاركة في مؤتمر الشيخ البالغي السنوي في محافظة النجف االشرف . .5
 لوم االنسانية / جامعة ذي قار .ندوة علمية في كلية التربية للع 15االشتراك بأكثر من  .6

 4عدد االطاريح التي اشرف عليها :  .7

 7عدد االطاريح التي ناقشها :  .8
 6عدد االطاريح التي قومها علميا :  .9

 2عدد معامالت الترقية التي انجزها :  .10
 10عدد البحوث التي قومها للنشر :  .11

 التشكرات :

 م2018_ 2004منذ  كتاب شكر وتقدير من رئاسة جامعة ذي قار 30حاصل على  .1

كتاب شكر وتقدير من مساعد رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية للدوام في أيام العطل  .2

 م .2012الرسمية للعام 
كتاب تثمين جهود من رئيس الجامعة للقيام بالعمل المشترك مع المعاون الفني لمحافظ ذي  .3

ملة التشجير للساحات قار في تهيئة الساحات الخاصة بكلية التربية للعلوم اإلنسانية وح

 2013الداخلية 
 م من رئاسة جامعة ذي قار 2010درع الجامعة للعام  .4
 م من عمادة كلية التربية االنسانية / جامعة ذي قار 2015درع الكلية لالعالم للعام  .5

 م من رئاسة جامعة ذي قار .2018شهادة الجامعة التقديرية للعام 

 

 



 

 المحسن صكر االزيرجاوي  االسم الثالثي واللقب : أحالم عبد 

 1976تأريخ الميالد : 

 العراق . –التولد : الناصرية 

 السكن الحالي : الناصرية / الصالحية 

 الحالة االجتماعية : متزوجة

 الجنسية : عراقية

 الشهادة العلمية ثانياً : 

 البصرة.م كلية التربية جامعة 2013الدكتوراه فلسفة في اللغة العربية وآدابها/ لغة / -

 م كلية التربية جامعة القادسية.2006الماجستير في اللغة العربية وآدابها / لغة /  -

 م. 2002كلية التربية  –البكلوريوس في قسم اللغة العربية جامعة ذي قار  -

 :    أستاذ مساعد    اللقب العلميثالثاً : 

 : تدريسية على مالك كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ذي قار   مكان العملرابعاً : 

 البحوث والدراسات المنشورة :خامسا :

 الداللة التركيبية في سورة الصافات /نُشر في مجلة جامعة ذي قار العلمية. -

 البنية االسلوبية في سورة النحل / نُشر في جامعة المثنى مجلة اوروك. -

/ نُشر في جامعة ذي قار مجلة كلية  -ياخت خير اخ   -قصيدة المتنبي الداللة الصوتية في -

 التربية.

اثر الداللة الصوتية في بناء الخطاب النفسي في نهج البالغة ، المحاكاة الصوتية انموذجا /  -
 نشر في مجلة كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة ذي قار .

ي نهج البالغة / نُشر في مجلة كلية االداب جامعة الداللة االيجائية لاللوان واثرها النفسي ف -

 ذي قار.

العدول في الظواهر التركيبية في خطاب نهج البالغة / نُشر في مجلة كلية التربية للعلوم  -
 االنسانية جامعة ذي قار .

 داللة حروف العطف في شروح نهج البالغة/ نُشر في مجلة جامعة ذي قار  -

 تقديرية:كتب الشكر الشهادات ال:سابعا 

 م2008جامعة ذي قار / التعليم المستمر  -

 م2017االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة عام  -

 م2017المديرية العامة لتربية ذي قار  -

 الدورات:: ثامنا

 م.2008دورة كفاءة الحاسبات / قسم علوم الحاسبات كلية التربية جامعة ذي قار  -

 م.2008في رئاسة جامعة ذي قار  الدورة التربوية التأهيلية -



 م.2018الدورة العلمية الخالقيات البحث العلمي وادارة المصادر  -

 المؤتمرات العلمية :: تاسعا

في بناء االنسان وانسانية   -علي عليه السالم-المؤتمر العلمي السنوي الثاني ) منهج االمام  -

 م.2017العامة للعتبة الحسينية المقدسة  الدولة ( مؤسسة علوم نهج البالغة ، االمانة

 م.2017المؤتمر العلمي الثاني لحملة الشهادات العليا في مدرية تربية ذي قار  -

 : كتب الشكرعاشرا : 

 م.2014السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي  -

 م2014السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي ايضا في  -

 م.2012 السيد رئيس جامعة ذي قار -

 م.2014السيد رئيس جامعة ذي قار  -

 م.2015السيد رئيس جامعة ذي قار  -

 م.2016السيد رئيس جامعة ذي قار  -

 م.2017السيد رئيس جامعة ذي قار  -

 م.2017السيد رئيس جامعة ذي قار ايضا  -

 م.2018السيد رئيس جامعة ذي قار  -
 م.2018السيد رئيس جامعة ذي قار ايضا  -

 م.2018ية للعلوم االنسانية السيد عميد كلية الترب -

 :  معلومات اخرىالحادية عشرة : 

 مناقشة بحوث طلبة المرحلة الرابعة لنيل شهادة البكلوريوس في اللغة العربية وادابها.  -

 تقويم البحوث العلمية واللغوية لبحوث الماجستير واطاريح الدكتوراه . -

 رئاسة لجنة متابعة سير عمل اللجان االمتحانية . -

 مناقشة العديد من رسائل الماجستير . -

 م.2018الدورة العلمية ألخالقيات البحث العلمي وإدارة المصادر محاضرة في  -

 عضوة  لجان استالل بحوث الترقية العلمية . -

 عضوة  لجنة النشاط العلمي في القسم . -

 عضوة  لجان استالل رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه . -

 البحوث المقدمة للمجاالت العلمية في الجامعة.تقويم العديد من  -

 

 

 

 

 

 

 



 

 ــــــــــ االسم الرباعي واللقب : أسعد رزاق يوسف لطيف الحݘيمي .

 م . العراق / محافظة ذي قار  / مدينة الناصرية .1979/  9/  6ــــــــــ التولد : 

 ــــــــــ الشهادة والتخصص : 

  ــــــ جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم اإلنسانية ــــــ بكالوريوس لغة عربية وآدابها

 م .2005

  م .2011ماجستير لغة / علم الصرف / جامعة البصرة / كلية التربية للعلوم اإلنسانية ــــــ 

  م . 2017دكتوراه فلسفة لغة / علم البالغة / جامعة البصرة / كلية اآلداب ــــــ 

 مدرس .ــــــــــ اللقب العلمي : 

 ــــــــــ الوصف الوظيفي ومكان العمل : 

   / م ، في كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة ذي قار .2006مساعد باحث 

  / في الكلية نفسها . 2011تدريسي ، 

 . مدرس لمادتي البالغة العربية / المرحلة الثانية ، والنحو / المرحلة األولى 

, وشمل مجموعة من  2012ـــــــ  2011ــــــــــ التدريس : بدأت التدريس من العام الدراسي 
 المواد االختصاص , وغير االختصاص ، في كليتنا ، وفي كليتَي العلوم والتربية للعلوم الصرفة . 

 ــــــــــ النشاط العلمي : 

 . شاركت في ندوات ومؤتمرات محلية ودولية 

 حوث التخرج ومناقشتها .اإلشراف على ب 

 . مقوم لغوي لمجموعة من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه 

 . مقوم علمي لمجموعة من البحوث اللغوية 

 ــــــــــ النشاط اإلداري : المشاركة في مجموعة لجان خاصة بالكلية عضًوا ورئيًسا .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ين علي العميري  .ــــــــــ االسم الرباعي واللقب : بسام علي حس

 م . العراق / محافظة ذي قار  / مدينة الناصرية .1978/  5/  7ــــــــــ التولد : 

 ــــــــــ الشهادة والتخصص : 

  بكالوريوس لغة عربية وآدابها ــــــ جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم اإلنسانية ــــــ

 م .2003

 ي الحديث واألدب المقارن / جامعة الكوفة / كلية ماجستير األدب العربي / النقد األدب

 م .2010اآلداب 

  دكتوراه فلسفة األدب العربي / منهج البحث وتحقيق النصوص / جامعة البصرة / كلية
 م . 2017اآلداب ــــــ 

 ــــــــــ اللقب العلمي : مدرس .
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 ـ المؤتمر العلمي الثاني في جامعة ذي قار .

 ـ مهرجان الحبوبي اإلبداعي الثالث جامعة ذي قار.

 ـ مؤتمر الشيخ البالغي لدورتين .

 ي الثاني في جامعة المثنى .ـ المؤتمر العلم

 ـ مؤتمر الخط العربي في جامعة ذي قار كلية التربية .

 ـ ندوة الواقع الروائي في ذي قار. جامعة ذي قار كلية التربية.

 لمشروع ثقافي؟ دور الجامعة في تأسيس ثقافة المجتمع . كيف نؤسس ـ 

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية. ــــ ندوة علمية عن الواقع القصصي في المحافظة بين جيلين

 ـ المؤتمر  الخامس لجامعة واسط ـ كلية التربية للعلوم اإلنسانية .

 ـ المؤتمر العملي الخامس لجامعة ذي قار ـ كلية اآلداب .

 ـ مؤتمر الغدير األول لمؤسسة شهيد المحراب .

 ـ المؤتمر التأسيسي األول جامعة بابل كلية االدب .

 الدولي الخامس جامعة بابل ـ كلية التربية األساسيةـ المؤتمر 

 ـ المؤتمر العلمي الدولي الخامس جامعة المثنى ـ كلية التربية 

 ـ المؤتمر العلمي األول لجامعة بغداد كلية التربية ابن رشد قسم اللغة العربية 

 . ـ المؤتمر الدولي األول لجامعة التنمية البشرية ، كردستان العراق سليمانية

 ـ المؤتمر الدولي الثالث لكليتي التربية ابن رشد والتربية بنات الجادرية جامعة بغداد .

 ـ المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية التربية األساسية جامعة بابل  .

 ـ المؤتمر الدولي السابع  لجامعة واسط كلية التربية .

 .2015ية ابن رشد ـ المؤتمر العلمي الثالث لجامعة بغداد ، كلية الترب

ـ المؤتمر العلمي  لمركز الدراسات اإلستراتجية والدولية في جامعة بغداد والموسوم ب ـ )) مس تقبل 
 6/10/2015 ((الهوية الوطنية في العراق في ضوء التحديات الداخلية والخارجية

 .9/10/2015ـ8الكوفة ، ـ المؤتمر الدولي الثاني في قسم اللغة العربية كلية التربية البنات / جامعة 

 30/3/2016ـ المؤتمر الدولي السابع جامعة ديالى / كلية التربية االساسية 

 25/26/4/2016ـ المؤتمر الدولي الرابع جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

 .19/12/2016ـ المؤتمر العلمي السنوي ، جامعة بغداد ، كلية االداب ، 

 3/2018/ 14/15ول ، جامعة ميسان ،تعدد الرؤى مستقبل وحياة ،ـ المؤتمر العلمي الدولي اال

 .2018 /3/ 15ـ المؤتمر الثالث لحملة الشهادات العليا في مديرية تربية ذي قار ،



 25/26/4/2018ـ المؤتمر الدولي السادس جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد 

وعنوان ه: "اللغ ة العربي ة ودوره ا ف ي تطبي ق ـ الملتقى العلمي العالمي الحادي عشر للغ ة العربي ة، 

من  29م الموافق2018يولي 15-13الشريعة اإلسالمية وتنمية الثقافة اإلنسانية". وذلك خالل المدة 
 إندونيسيا. -ه في مدينة بند أتشيه  1439من ذي القعدة  2-شوال 

 3/2018/ 14/15اة ،ـ المؤتمر العلمي الدولي االول ، جامعة ميسان ،تعدد الرؤى مستقبل وحي

 31ـ المؤتمر الدولي الثالث حول القضايا الراهنة للغات اللهجات وعل م اللغ ة  ف ي جامع ة االه واز 
 .2019فبراير  1يناير و

 . 2018 /28/11ـ المؤتمر العلمي السنوي الدولي الخامس ، جامعة واسط ، ملية االداب ، 

 

ال ع ن عش رات البح وث والرس ائل المقوم ة رس الة وأطروح ة فض  85الرسائل المناقشة أكث ر م ن 
 علميا ولغويا .

  

 المهام االدارية :

 ـ مقرر قسم لسنوات عديدة .1

 .2009ولغاية  2006ـ رئيس قسم اللغة العربية منذ عام 2

 ـ أمين هيئة تحرير مجلة التربية للعلوم اإلنسانية .3

 ـ عضو في اللجان االمتحانية والدراسات العليا .4

 اتحاد الكتاب واألدباء العراق.ـ عضو 5

 ـ مقرر الدراسات العليا . 6

 ـ عضو في لجنة الترقيات العلمية .7

 ـ عضو هيئة تحرير في مجلة المصدر المصرية جامعة العبقرية .8

 ـ عضو هيئة تحرير في مجلة األستاذ جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد.9

 . ـ نائب رئيس تحرير في مجلة الحرف الهند10

س كيكدة الجزائ ر   1955أوت  20ـ عضو محكم في مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية جامع ة 11
. 

 ـ عضو اتحاد المثقفين واألدباء والكتاب العرب في  األردن .12

 ـ عضو محكم في مجلة جيل للدراسات االدبية والفكرية ، مركز جيل البحث .13

 العلمي ، لبنان.

 APFETلخبراء التدريب  ـ عضو البرلمان العربي 14



 ـ عضو هيئة استشارية في مجلة جامعة ابن رشد في هولندا.15

م  ن ولغاي  ة  20/11/2015ـ   م  دير قس  م البح  ث والتط  وير ف  ي رئاس  ة جامع  ة ذي ق  ار للم  دة 16
11/9/2017 

ـ عض و محك م ف ي مجل ة لغ ة ـ ك الم  مجل ة تخصص ية نص ف س نوية تص در ع ن مختب ر اللغ ة 17
 والتواصل بالمركز الجامعي احمد زيانه ـ غليزان / الجزائر .

ـ   عض  و محك  م ف  ي مجل  ة دراس  ات ادبي  ة معاص  رة خب  ر الدراس  ات النقدي  ة واألدبي  ة المعاص  رة 18
 بالمركز الجامعي ـــ تيسمسيلت/الجزائر.

ضو في الهيئة الستشارية مجلة دفاتر في مخبر الشعرية الجزائرية جامعة محمد بوضياف ـ ع 19
 المسيلة ، الجزائر . –

 ـ عضو في هيئة تحرير المجلة الدولية المحكمة همس الحوار في بريطانيا .20

 12/9/2017ـ مدير قسم الشؤون العلمية في رئاسة جامعة ذي قار من 21

 /11/7للغة والتواصل مشروع كتاب مطارحات في الحجاج في ـ عضو محكم في مختبر ا22
2018. 

 ـ عضو محكم في مجلة حوافز للدراسات األدبية واللغوية ، الجزائر  .23

 . علوم اللغة العربية وآدابهاـ مساعد محرر في مجلة 24

 ـ مراجع في مجلة اللغة العربية وآدابها .25

 . علوم االجتماعية واإلنسانيةحوليات جامعة قالمة للـمراجع في مجلة 26

 اآلداب و العلوم اإلجتماعية ـ  مراجع في مجلة27

  العلوم االجتماعية واإلنسانية ـ مساعد محرر في مجلة28

 ـ مساعد محرر ومراجع في مجلة الباحث . 29

 ـ مساعد محرر في مجلة معالم .30
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كلية التربية  –جامعة ذي قار  –وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -العراق  مكان العمل : 
 للعلوم اإلنسانية .

 الشهادات :

كلية التربية عام  –بكالوريوس في آداب تدريس اللغة العربية، من جامعة البصرة  -1

2000. 

كلية التربية  –م (،من جامعة البصرة ماجستير في اللغة العربية وآدابها ) األدب القدي -2
   2002عام  

كلية التربية عام   –دكتوراه  في فلسفة اللغة العربية ) األدب والنقد (،من جامعة البصرة   -3

2009  
 األلقاب العلمية :

 . 2005حاصل على لقب )مدرس( عام  -1
 .2009حاصل على لقب )أستاذ مساعد( عام  -2

 . 2014( عام  حاصل على لقب أستاذ ) البروفيسور -3
 االتّحادات واللّجان :

 عضٌو مشارك في مراكز البحوث والدراسات اإلستراتيجية. -1

 عضٌو اتحاد األدباء والكتاب العراقيين . -2
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية . –عضو اللّجان العلمية في قسم اللغة العربية  -3

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية . –في قسم اللغة العربية  عضو الّلجان االمتحانية  -4

 جامعة ذي قار .. –عضو للجان الجودة والتصنيف الوطني في كلية التربية   -5
 جامعة ذي قار ..  –رئيٌس للجان ) األعمار والصيانة ( في كلية التربية  -6

 المشاركات العلمية:

 ويم في وزارة التعليم العالي .أختير خبيراً علمياً من قبل جهاز اإلشراف والتق -1
 شارك في العديد من المؤتمرات العلمية في مختلف الجامعات العراقية .-2

 أشرف على العديد من رسائل وأطاريح طلبة الدراسات العليا في مجال اختصاصه . - 3     

الدكتوراه في مجال األدب والنقد الحديث  ناق  العديد من رسائل الماجستير وأطاريح -4
 والقديم . 

 قّوم العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه تقويماً علمياً . -5
 الكتب المؤلّفة :

الفضاء الشعري عند الشعراء اللصوص في العصرين الجاهلي واإلسالمي . دار )  -1

 2009،  األردن–عمان   -الحامد (
  -الفتوحات اإلسالمية في عصر صدر اإلسالم . دار) الحامد (البنية الفنية لشعر  -2

 2010األردن ، –عمان 

 2011األردن،–عمان   -دراسات نقدية لظواهر في الشعر العربي . دار) الحامد ( -3
 2014لبنان ،  -بيروت –العتبات النصية في شعر سميح القاسم  . دار) البصائر(  -4

موي ، عمر بن أبي ربيعة وجميل بن معّمر الوداع عند شعراء الغزل في العصر األ -5

 2013لبنان ،  -بيروت –اختياراً . دار) البصائر( 
دار       ظاهرة الحزن في شعر الجواهري ، أسبابها ودوافعها وقضاياها الفنيّة . -6

 .2013بغداد .  -العراق  –)الفراهيدي( 



 أبحاث في الشعر النّسوي ) قيد الطبع ( . -7

 والنقدي مرةً أخرى ) قيد الطبع ( .تراثنا الشعري  -8

محاضرات في األدب اإلسالمي واألموي ) قيد اإلعداد ( كتاب منهجي للمراحل الثانية  -9
 في أقسام اللغة العربية في كليات التربية .

 

 األبحاث المشورة :

 .,له )خمسون بحثاً( في مجال األدب والنقد منشورة في مختلف الجامعات العراقية -1

ه ) سبعة ( أبحاث في مجال األدب والنقد  منشورة في الجامعات العربية ) الجزائرية ، ل -2
 واألردنية ، والفلسطينية ، واللبنانية ( 

 من الرسائل واألطاريح التي أشرف عليها :

 .2012-2004الشخصيّة في المنجز الروائي لمدينة الناصرية من  -1

 دراسة من منظور النقد الثقافي  . شواعر العرب في العصرين الجاهلي واإلسالمي -2
 اإلغتراب في العصرين اإلسالمي واألموي مقاربة سيميائية . -3

 موجهات التلقي في الخطاب التفسيري مواهب الرحمن إختياراً . -4

 المســــــــــــــكوت عنه في األدب الفاطمي . -5
 الوداع عند شعراء الغزل في العصر األموي . -6

 والتحقيقات في مجلّة المورد العراقيّة ، عقد الثمانينات اختياراً .الدراسات األدبية  -7

 العجائبية والغرائبية في النص ألمنامي في الموروث الحكائي العربي.  -8
 سرديّة الخبر في كتاب نزهة األبصار ومحاسن اآلثار للطبري المامطيري .  -8

 اإلشهار في نهج البالغة .   - 9

 لى االخيلية دراسة أسلوبية موازنة .شعر قيس بن ذريح ولي -10 

 الهوية عند الشعراء السود حتى نهاية العصر العباسي . -11

 hassen33hamed @gmail.comالبريد االلكتروني :
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 الشهادة : الدكتوراه في فلسفة اللغة وآدابها / جامعة البصرة • 

 13/7/2008تاريخ  الحصول عليها:       • 

 2016حاصل على للقب االستاذية في االختصاص بتاريخ :

 1970التولد : الناصرية : 

 9متزوج : عدد االوالد : 

 المناصب التي شغلها :

 المنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة / ذي قار . امين1

 . عضو هيئة تدريسية قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ذي قار 2 

 . استاذ االدب االندلسي في كلية التربية / جامعة ذي قار 3

 لوم االنسانية . استاذ مادة النثر القديم في الدراسات العليا في كلية التربية للع4 

 . عضو منتدى اور الثقافي5

 . عضو مركز الدراسات االنسانية واالستراتيجية6

. عضو هيئة تحرير مجلة المنتدى العلمية المحكمة التي تصدر عن المنتدى الوطني ألبحاث 7
 الفكر والثقافة 

لعلمية المحكمة . عضو هيئة تحرير مجلة جامعة االمام جعفر الصادق )عليه السالم ( االهلية  ا8
 التي تصدر عن رئاسة الجامعة

 . عضو مركز االبحاث العلمية واالنسانية .9

 . عضو اللجنة العلمية في قسم اللغة العربية / كلية التربية االنسانية10

 . عضو لجنة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم االنسانية11

 داع في كلية التربية للعلوم االنسانية. عضو لجنة تقيم االب12

 . عضو هيئة امناء المنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة في العراق13

 . مسؤول شعبة المتابعة واالداء والتوظيف في جامعة ذي قار15

 . عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة ذي قار16

ي والعلمي والثقافي للسيد رئيس مجلس ادارة جامعة االمام جعفر الصادق . المستشار االدار17
 )ع( .

 . اشرفت وناق  العشرات من رسائل الماجستير وأطارح الدكتوراه في االختصاص18

 

 المؤلفات ) الكتب والبحوث المنشور (

 . المرجعيات الثقافية الموروثة في الشعر االندلسي عصري الطوائف والمرابطين1



 النص وصدى النص رؤية جديدة في الشعر االندلسي . 2

 . شعر الوزراء في االندلس عصر الطوائف دراسة في الموضوع والفن.3

 .ميثولوجيا فن الشعر العربي في شعر ابن زيدون بين االصالة والتجديد .4

 .الداللة الصوتية في نونية ابن زيدون  مقاربة لسانية في ضوء منهج النقد  الصوتي     5

 . ابو الفضل الدارمي حياته وما تبقى من شعرة .6

 .التوظيف الثقافي للمعطيات القرآنية في شعر ابن دراج القسطلي.7

 الدارمي .االداء اللغوي بين المعجمية والشعرية في شعر محمد بن عبد الواحد  8
 .تجليات الزوال في شعر ابن حمديس  الصقلي رؤية نقدية  .9

 .المثاقفة النصية في شعر ابن اللبانة  الداني .10

 المفارقة في شعر السري الرفاء )مشترك(.. 11 

 . النسق الثقافي السيوسيولوجيواعادة التكوين في شعر ابن حمديسالصقلي  12       

 ب االندلسي رؤية جديدة . دراسات في االد13      

 . الثنائيات الضدية في شعر ابن زيدون على مستوى اللغة الشعرية )مشترك(14       

 . الحقول الداللية في شعر امية الداني )مشترك(15

 النقد اللغوي عند المعري في شرحه لديوان المتنبي.16

 . البنية االسلوبية في سورة النحل .17 

 ولية في شعر ابن الحداد االندلسي . االبعاد التدا18    

 . الخطاب االشهاري في شعر المعتمد بن عباد .19     

 . شعر السميسراالليبري دراسة في ضوء المنهج النفسي .20    

 . الصورة في الشعر ابن الحداد االندلسي 21    

 . قصيدة الجبل البن خفاجة االندلسي دراسة نصية 22     

 مل واليأس في شعر محمد بن عمار االندلسي . ثناية اال23     

 . النسق السوسيولوجي في الموشحات االندلسية 24     

 . الذات واالخر في شعر محمد بن عبد الواحد الدارمي25     

 . شعر رثاء المماليك والمدن في االدب االندلسي دراسة في ضوء المنهج النفسي 26    

 ب االندلسي . االنماط القصصية في االد27    

 .الثنائيات الضدية في شعر ابن زمرك28    

 . نونية الرندي في ضوء المنهج الصوتي 29   



 . الحوارية في شعر يحي الغزال30  

 .الجامعات التي درس فيها

 جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم االنسانية .

 جامعة االمام جعفر الصادق )ع( فرع ذي قار

 

 :التشكرات

 

حاصل على اكثر من خمس وعشرين كتاب شكر وتقدير من قبل وزارة التعليم العالي   .1

 والبحث العمي ورئاسة جامعة ذي قار وجامعات وكليات مختلفة.

ثمنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة الدراسات والتخطيط بكتاب الجهود  .2
 في جامعة ذي قار المتميزة في ادارة شعبة التأهيل والتوظيف والمتابعة 

 

 

 

 المشاركات:

 . المؤتمر االول لذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر في النجف االشرف1
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 االسم:اسعد خلف عبد جابر العوادي

 14/7/1977تاريخ الميالد: 

 مسقط الرأس : قضاء سوق الشيوخ / محافظة ذي قار.

 المؤهالت العلمية:

 أوال: الشهادات

شهادة الدكتوراه باختصاص اللغة العربية ) اللسانيات ( بتقدير امتياز في كلية التربية جامعة  .1
 2010بابل عام 

جدا في كلية التربية / شهادة الماجستير باختصاص اللغة العربية ) النحو العربي( بتقدير جيد  .2

 2003جامعة بابل عام 
-1999شهادة البكالوريوس باختصاص اللغة العربية في كلية التربية جامعة ذي قار عام  .3

2000. 

 ثانيا: األلقاب العلمية:

 2003لقب مدرس مساعد عام  .1

 2006لقب مدرس عام  .2

 2010لقب أستاذ مساعد عام  .3

 2015لقب أستاذ عام  .4

 ة:ثالثا: الجهود العلمي

 أوال: الرسائل العلمية
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 العلل النحوية في كتاب سيبويه. .2

 في النحو والداللة .سياق الحال في كتاب سيبويه دراسة  .3

 ( بحثا في المجالت العلمية المحكمة منها :15ثالثا : البحوث المنشورة : نشر اكثر من)

 األصل والفرع في النحو العربي. .1
 زيادة األدوات بين النحو واالستعمال القرآني . .2

 الطوال واراؤه النحوية. .3

 ما كثر استعماله في النحو العربي. .4
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 دالالت فعالن وفعيل في البسملة . .7
 ظاهرة التدافع في النحو العربي )مشترك( .8

 وجه االنسان واستعماالته في القرآن الكريم . .9

 ُمْصَطلُح الِقلَِّة ِعندَ النَّحوييَن ، الَمْفُهوُم َواألَْسبَاُب. .10



( طالب دراسات ماجستير ودكتوراه 15راسات العليا : اشرف على اكثر )رابعا: االشراف على الد
. 

( رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه في الجامعات 30خامسا: المناقشات العلمية : ناق  اكثر)
 العراقية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  0م1972 /22/6األستاذ الدكتور مصطفى لطيف عارف من مواليد الناصرية ,  -



  -الشهادات التي حصل عليها :

كلي    ة التربي    ة بحس    ب األم    ر الج    امعي                     ذي  –بك    الوريوس جامع    ة البص    رة  -
  0 6/8/1997في  3/11/13العدد

كلي  ة التربي  ة اب  ن رش  د بحس  ب األم  ر الج  امعي ذي الع  دد  –ماجس  تير لغ  ة عربي  ة جامع  ة بغ  داد  -
  0 18/10/2000,في  16333

كلي  ة التربي  ة للعل وم اإلنس  انية بحس ب األم  ر الج  امعي ذي  –لغ  ة عربي ة جامع  ة ك ربالء دكت وراه  -
 0الصادر من جامعة كربالء              / قسم الدراسات العليا  3/6/2014, في  9606العدد ع 

  -الترقيات العلمية التي حصل عليها: 

,ف   ي    7/54/52د  حص   ل عل   ى اللق   ب العلم   ي )م   درس (بحس   ب األم   ر الج   امعي ذي الع   د -
  0, بمدة اصغرية  9/3/2004

ف  ي  7/54/1073حص ل عل  ى اللق ب العلم  ي ) أس  تاذ مس اعد( بحس  ب األم  ر الج امعي ذي الع  دد  -
  0,بمدة اصغرية  11/2/2008

 7حص   ل عل   ى اللق   ب العلم   ي )األس   تاذية( بحس   ب األم   ر الج   امعي ذي الع   دد                     -
  0, بمدة اصغرية 29/11/2015, في  54/14995/

 

  -البحوث التي نشرها في المجالت العلمية  :

   7/9/2002في /7كلية التربية ,ع  –تحقيق ديوان خير أنيس , جامعة الكوفة  -1

 2002, 2كلية التربي ة   ع  –قراءة نقدية في مسرحية أنشودة الخالص , الجامعة المستنصرية  -2
0  

 2005, 2كلية التربية ,                 ع  –جامعة المستنصرية تحقيق ديوان أنشودة الخالص ,ال -3
0  

  0 2006الخضري شاعرا , مجلة جامعة ذي قار , ع األول , -4

  0 2006محمد حسن عليوي خطيبا , مجلة جامعة ذي قار , ع الثاني , -5

  0 2007ياسر البراك وجهوده الفنية , مجلة جامعة ذي قار, ع األول ,  -6

   2007هود النقدية للناقد ياسر البراك , مجلة جامعة ذي قار, ع الرابع , الج -7

دراسة نقدية تحقيقة لمسرحية حيه ل للكات ب عل ي عب د النب ي الزي دي , مجل ة جامع ة ذي ق ار,ع  -8
  0 2008الثاني , 

  0 2009بابل , ع الرابع ,  –الرثاء عند قيس لفته , مجلة كلية التربية  -9

  0 2010ند قيس لفته مراد , مجلة جامعة ذي قار, العدد الخاص , المدينة ع -10

ص في  -المرأة عند قيس لفته مراد ,ع دد خ اص ببح وث الم ؤتمر العلم ي الث اني لكلي ة التربي ة  -11
  0 13/4/2011-12الدين الحلي المنعقد بتاريخ 



ص ببحوث المؤتمر ديوان الرقص في مواسم األلم للشاعر رشيد مجيد جمع وتحقيق , عدد خا -12
 0 13/4/2011-12صفي الدين الحلي المنعقد بتاريخ  –العلمي الثاني لكلية التربية 

قراءة نقدي ة ف ي مجموع ة عل ي الس باعي إيقاع ات ال زمن ال راقص أنموذج ا , جامع ة ذي ق ار  -13
  0 2011, 3مجلة آداب ذي قار , ع 

 –قراءة نقدية للمجموعة الشعرية هذا غبار دمي للشاعر حيدر عبد الخض ر , جامع ة ك ربالء  -14
  0 2011كلية التربية , مجلة الباحث , ع األول ,

قراءة نقدية في مجموعة علي السباعي زليخات يوس ف أنموذج ا ,جامع ة  ذي قار,مجل ة كلي ة  -15
   0 2012التربية , ع األول , 

كلي ة العل  وم  –رد عن د ش  وقي عب د األمي ر ي  وم ف ي بغ داد أنموذج ا , جامع  ة ك ربالء نثري ة الس  -16
  0 14/2/2012اإلسالمية , في 

  0 5/4/2012كلية العلوم اإلسالمية ,  –نعمة األنس في القرآن الكريم ,جامعة كربالء  -17

ب ن النعم ان األح ول  األبعاد األخالقية واالجتماعية للوصية االحولية لألمام الصادق ع لمحم د -18
   0 15/4/2013,مؤتمر كلية الفقه /جامعة الكوفة ,

 7مرجعيات الذات الثقافية عند الشيخ جميل حيدر ,مجلة كلية التربية للعلوم اإلنس انية ,المجل د  -19
 0 2017,   1, العدد 

انية , المجل  د البع د الفن  ي للمفارق  ة ف ي ش  عر ع  دنان الص ائي , مجل  ة كلي  ة التربي ة للعل  وم اإلنس   -20
  0 2017السابع , العدد الرابع , 

  -البحوث المقبولة للنشر :

  0كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –سايكلوجيا الشخصية  الروائية جامعة كربالء  -1

  0 5/2/2013س في 1كلية التربية ع  –جهود االمدي في كتابه الموازنة , جامعة ذي قار  -2

ف ي  2كلي ة التربي ة ع س –أللف ليلة وليلة في اآلداب األوربية , جامع ة ذي ق ار  األثر الشفاهي -3
5/2/2013 0  

  0 3/3/2013في 11كلية التربية ع س  –اثر البيئة المدنية في شعر قيس لفته , جامعة ذي قار  -4

  0كلية العلوم اإلسالمية  –اإليجاز  المعجز في القرآن الكريم , جامعة كربالء  -5

أثر اإلسالم في تغير الواقع االجتماعي والسياسي للمرأة فاطمة الزهراء عليها الس الم أنموذج ا  -6 
  0 2013,كلية الفقه / جامعة الكوفة , 

 مرجعيات الذات الثقافية عند الشيخ جميل حيدر , مجلة كلية التربية للعلوم اإلنسانية  -7

  0 25/9/2016, في  66ع 

مجل ة كلي ة التربي ة  2017 /17/9,ف ي  193ة ف ي ش عر ع دنان الص ائي , ع البناء الفني للمفارق -8
                                 0للعلوم اإلنسانية 

جمالي ة البني ة ف ي التعبي ر القرآن ي  ف ي الم  ؤتمر العلم ي الس ابع عش ر الكلي ة اإلس المية الجامع  ة  -9
  0 11/4/2017,في  40, ع  19/4/2017,النجف االشرف 



إشكالية س ر التعبي ر القرآن ي ف ي ض وء تع دد الق راءات القرآني ة , ف ي الم ؤتمر العلم ي الس ابع  -10
    15/4/2017,في  55عشر الكلية اإلسالمية الجامعة ,النجف االشرف , ع 

,  مجلة كلية التربية للعلوم  14/10/2018,  123رمزية المرأة في روايات  شوقي كريم , ع  -11
  0اإلنسانية 

نش أة وتح والت قص يدة النث ر ف ي مدين ة الناص رية إش كالية وج ود , مجل ة كلي ة التربي ة للعل  وم  -12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       0 12/3/2019, في  38اإلنسانية , ع 

  -ناق  العديد من االطاريح والرسائل الجامعية ومنها:  

 7/54االغت  راب ف  ي ش  عر الش  يخ ال  دكتور احم  د ال  وائلي , بحس  ب األم  ر الج  امعي ذي الع  دد  -1
 0,يوم الخميس في كلية التربية للعلوم الصرفة / جامعة ذي قار  11/12/2011, في  14486/

داء البالغي في شعر لسان الدين بن الخطيب , طالب الدكتوراه : حيدر رضا ك ريم جماليات األ -2

,  3/7/2014, ف ي  1999, جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد ,بحسب األمر اإلداري ذي الع دد 
 0 5/8/2014موعد المناقشة يوم الثالثاء 

, طال  ب الماجس  تير ,خال  د اتجاهات  ه وخصائص  ه الفني  ة  1957ش  عر عب  د الحس  ين الح  ويزي ت  -3

,  3/8/2014,في  6/3055عدنان حسن , جامعة كربالء / كلية التربية بحسب األمر اإلداري  ع /
  18/9/2014موعد المناقشة يوم الخميس 

شعر حسن حميد حسن دراسة في الموضوع والفن ,لطالب الماجستير مصطفى  محسن حسون  -4
, موع  د  7/9/2014,ف  ي  7/54/1889م  ر اإلداري ع , جامع  ة ذي قار/كلي  ة التربي  ة بحس  ب األ

  0 19/10/2014المناقشة يوم األحد ,

األفق التأويلي عند الزمخشري والطبرسي والرازي الصفات اإللهية أنموذجا لطالب الماجستير  -5

شامل عبد اللطيف خشم ,جامعة ذي قار/ كلية التربية للعلوم اإلنس انية , بحس ب األم ر اإلداري ذي 
  0 16/8/2016,   موعد المناقشة يوم الثالثاء الموافق  3/7/2016, في  1172/ 7،54عدد ال

الذات واآلخر في شعر جمي ل حي در , لطال ب الماجس تير عل ي حس ن عبي د        بحس ب األم ر  -6

موع    د المناقش    ة ي    وم الخم    يس المواف    ق  0 9/1/2017, بت    اريخ  7/54/83اإلداري ذي الع    دد 
2/3/2017 0  

شعر أبي تمام دراسة بنيوية تكوينية ,لطالبة الدكتوراه  إيناس كاظم شنبارة , جامعة باب ل / كلي ة  -7
, موع   د  29/1/2017, بت   اريخ  79التربي   ة للعل   وم اإلنس   انية بحس   ب األم   ر اإلداري ذي الع   دد 

  0 3/2017/ 28المناقشة يوم الثالثاء الموافق 

( دراس ة ف ي البن اء  597ك واألم م الب ن الج وزي )ت الخبر في كتاب المنتظم ف ي ت اريخ المل و -8

والتشكيل , جامعة ذي قار / كلية التربي ة للعل وم اإلنس انية , رئ يس لجن ة الطالب ة آالء حس ن ك وي  

, موع د المناقش ة ي وم الخم يس  8/5/2017, ف ي  1245/ 7/54,بحس ب األم ر اإلداري ذي الع دد 
22/6/2017 0 

ر النواب دراسة تحليلية ,جامع ة ذي قار/كلي ة اآلداب , رئ يس لجن ة داللة العنوان في شعر مظف -9
,  20/11/2017, ف ي  714الطالب رؤوف غانم هاشم ,بحس ب األم ر اإلداري , ذي الع دد   ع /

  0 4/1/2017علما ان موعد المناقشة يوم الخميس الموافق 



ي  ة للعل  وم اإلنس  انية , آم  ال المفارق  ة ف  ي ش  عر ع  دنان الص  ائي , , جامع  ة ذي ق  ار, كلي  ة الترب  -10

, بت     اريخ  7/54/3453م     دلول عطي     ة عض     وا ومش     رفا  بحس     ب األم     ر اإلداري ذي الع     دد 
  0 15/2/2018, علما أن المناقشة يوم الخميس الموافق  24/12/2017

صورة اآلخر في قصص سناء الش عالن دراس ة تحليلي ة , جامع ة ذي قار,كلي ة التربي ة للعل وم  -11
, ف   ي  7/54/88ئ   يس لجن   ة الطالب   ة س   ناء جب   ار حي   اوي  بحس   ب األم   ر اإلداري اإلنس   انية ,ر

   0 19/3/2018, علما ان موعد المناقشة يوم االثنين الموافق  8/1/2018

صورة المرأة الجنوبية في روايات شوقي ك ريم حس ن , كف اح حس ين عب د ح , بحس ب األم ر  -12

ان موع    د المناقش    ة ي    وم االثن    ين المواف    ق   , علم    ا 25/11/2018, ف    ي  7/54/3222اإلداري 
/31/12/2018 0  

لطال ب ال دكتوراه حي در جب ار عطي ة  2003-1990سيمياء الثقافة ف ي قص يدة النث ر العراقي ة  -13

, علما ان موعد المناقش ة ي وم  4/12/2018, في  303اليساري , بحسب األمر اإلداري ذي العدد 
 0 13/1/2019األحد الموافق 

بالغة اإلقناع في نهج البالغة لطالبة الماجستير هدى جلود هالل , بحسب األمر اإلداري  ذي  -14
 24/2/2019, علما أن موعد المناقشة يوم األحد الموافق  15/1/2019, بتاريخ 7/54/143العدد 

0 

ذي تلقي قصيدة النثر في النقد المعاصر , للطالبة زهراء جميل مشط , بحسب األم ر اإلداري  -15
  0 30/4/2019, في  288العدد   ع /

قصيدة النثر في مدينة الناصرية نشأة وفنا , للطالب خالد رحيم باي  , بحس ب األم ر اإلداري  -16
  0 9/5/2019, بتاريخ  7/54/1332ذي العدد 

   0وغيرها العديد من الرسائل واالطاريح الجامعية التي ناقشها في جامعات العراق المختلفة 

  -على  العديد من االطاريح والرسائل الجامعية , ومنها :اشرف 

  0االغتراب في شعر الشيخ الدكتور احمد الوائلي , للطالب أثير عبد الزهرة  -1

   0الذات واآلخر عند الشاعر جميل حيدر , للطالب علي حسن عبيد   -2

 0المفارقة في شعر عدنان الصائي  للطالبة أمال مدلول عطية -3

  0صورة المرأة الجنوبية في روايات شوقي كريم ,للطالبة كفاح حسين عبد ح  -4

 0قصيدة النثر في مدينة الناصرية دراسة في النشأة والفن ,خالد رحيم  -5

  0الفضاء الروائي في روايات علي لفته سعيد عهود جبار -6
رة يعقوبي  ان والفت  اة المونت  اج الس  ينمائي ب  ين الرواي  ة والف  يلم دراس  ة موازن  ة رواي  ة عم  ا  -7

    0أسماء يوسف ديان  0الدنماركية اختيارا 
 المؤتمرات  العلمية التي شارك فيها : 

  0 2001كلية التربية  –مؤتمر جامعة البصرة  -

  0 2010مؤتمر تطوير مناهج اللغة العربية في كليات اآلداب , -

  0 2011كلية العلوم اإلسالمية , -مؤتمر جامعة كربالء  -



  5/4/2013-4كلية التربية للعلوم اإلنسانية للمدة من  -مؤتمر جامعة ذي قار -

 0  4/2013/  24كلية التربية للعلوم اإلنسانية للمدة -مؤتمر جامعة كربالء  -

  4/2013/ 16-15كلية الفقه المؤتمر العلمي الثالث  –مؤتمر جامعة الكوفة  -

 0 9/5/2013-8المية ,للمدة من كلية العلوم اإلس –مؤتمر جامعة كربالء  -

 0 19/4/2017مؤتمر الكلية اإلسالمية الجامعة , النجف االشرف ,  - 

- 

 6 -التشكرات التي حصل عليها : 

 

 الشهادات التقديرية التي حصل عليها : 

, ف   ي  65كلي   ة التربي   ة , ع  –الم   ؤتمر القط   ري الث   اني للغ   ة العربي   ة وآدابه   ا , جامع   ة الكوف   ة  -
14/10/2001 0  

كلي    ة العل    وم ف    ي  –مهرج    ان الش    عر والخطاب    ة األول المنعق    د ف    ي رح    اب جامع    ة ذي ق    ار  -
27/4/2002 0  

  0 2011كلية التربية واقعة الطف , –جامعة ذي قار  -

 5/4/2012السنوي الثالث لكلية العلوم اإلسالمية , جامعة كربالء المنعقد بتاريخ  المؤتمر العلمي -
0  

  2012-2011المؤتمر العلمي الخامس لكلية اآلداب جامعة ذي قار  -

  4/4/2013-3المؤتمر العلمي األول لكلية التربية جامعة ذي قار  -

   24/4/2013بالء المؤتمر العلمي السنوي الثاني لكلية التربية جامعة كر -

  4/2013/ 16-15جامعة الكوفة من  –المؤتمر العلمي الثالث  لكلية الفقه  -

 0 3/5/2013-1جامعة الكوفة من  –المؤتمر الدولي الثاني لكلية الفقه  -

  0 2017المؤتمر العلمي السابع عشر ,للكلية اإلسالمية الجامعة , 

   -المهام التي كلف بها :

بحسب األمر اإلداري  ذي الع دد  2006–2002يس قسم التعليم المستمر منذ عام كلف بمهام  رئ -
 0 17/10/2002في  7/39/954

   0رئيس لجنة النشاط األدبي في قسم اللغة العربية  -

  0عضوية اللجنة العلمية  -

  0 22/12/2009,في  7/18/2247عضوية اللجنة االمتحانية  بحسب األمر اإلداري  ع  -

  0لجنة الدراسات العليا  عضوية -



ف   ي  7/54/464رئ   يس لجن   ة اختي   ار ش   عراء كلي   ة التربي   ة بحس   ب األم   ر اإلداري ذي الع   دد  -
19/2/2018 0  

    -رئاسة وعضوية لجان استالل الترقيات العلمية : -

  0رئاسة وعضوية لجان المناقشات العلمية 

  -عضوية لجنة اختبار الصالحية بحسب األمر اإلداري اآلتي : -

  0 23/12/2003,في  7/54/522ع  -

  0 27/4/2011,في  7/18/973ع  -

عض  وية لجن  ة الس  تحداث كلي  ة العل  وم اإلس  المية ف  ي جامع  ة ذي قار,بحس  ب األم  ر اإلداري ع  -
 0 12/12/2006, في  7/18/2023

  0ان الشعر والخطابة المقام في كلية العلوم عضوية لجنة التحكيم في مهرج -

رئيس لجنة التشريفات في مؤتمر كلية التربية للعلوم اإلنسانية , بحسب األم ر اإلداري ذي الع دد  -
  0 13/12/2018, بتاريخ  7/54/3442

, بت    اريخ  7/54/1392لجن    ة تص    حيح ال    دفاتر االمتحاني    ة بحس    ب األم    ر اإلداري ذي الع    دد  -
15/5/2019 0  

 

 

 -مقوم لغوي في كلية العلوم ,وكلية التربية الصرفة ,وكلية التربية للعلوم اإلنسانية ومنها : -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  -مقوم علمي للرسائل واالطاريح الجامعية :

وزارة التعل  يم الع  الي والبح  ث العلم  ي ,جه  از اإلش  راف والتق  ويم العلم  ي , ع ج ع س /ق  -
  0 31/8/2016, في  2217/

  0 24/4/2017, في  111س /7جامعة البصرة / كلية اآلداب , ع  -

 0 3/5/2017س ,في  128جامعة المثنى / كلية التربية للعلوم اإلنسانية , ع  -
  0 1/4/2019, في  75س /7جامعة البصرة / كلية اآلداب , ع  -

  -مقوم علمي للبحوث في مختلف الجامعات العراقية :

 -خبير علمي للترقيات العلمية في الجامعات العراقية المختلفة ومنها: -

  0 7/6/2009, في  1430الجامعة المستنصرية / كلية التربية , ع  -

  0 11/3/2013, في  735ستنصرية / كلية التربية , ع الجامعة الم -
  0 8/3/2014ت ع , في  81جامعة بغداد / كلية االدارة واالقتصاد , ع  -

  0 18/6/2014, في  1519الجامعة المستنصرية / كلية التربية , ع  -
  0عضوية اتحاد األدباء والكتّاب في العراق  -

  0رية عضوية اتحاد األدباء والكتّاب في الناص



  -الكتب التي قام بتأليفها :

  0كتاب األماني ثالثة أجزاء  -

  0رشيد مجيد حياته وشعره  -

  0شعرية السرد عند شوقي عبد األمير  -

  0معجم شعراء الناصرية مخطوط  -

  0دراسات نقدية عن شعراء مدينة الناصرية مخطوط  -

 0اإلمام الحسين عليه السالم المفترى عليه مخطوط  -

   -النشر في الصحف والمجالت :

 نشر في معظم الصحف ,والمجالت العراقية ,ومنها :

 0مجلة التضامن  -

  0مجلة التربوي  -

  0مجلة المطاف  -

  0مجلة الزمن  -

   0جريدة أور  -

   0جريدة البينة الجديدة  -

  0جريدة عكد الهوا  -

 0جريدة  أور بجامعة ذي قار -

 -نشرت في مجموعة من الصحف والمجالت ومنها :كتبت عنه دراسات عدة 

  0جريدة أور /جامعة ذي قار  -

  0جريدة البينة الجديدة  -
  0مجلة الزمن  -

  0مجلة المطاف  -

 0مبدعوا محافظة ذي قار  -
  0 316األصدقاء من العلماء واألدباء : صباح غميس الحمداني :  -

وس  ام  0جم  ع ودراس  ة : د س  مرة الط  ين ش  عر األس  تاذ حس  ين عب  د ال  رؤوف الخلي  ل الكعب  ي -

  0 10-6حسين جاسم العبيدي : 
  0 562 – 559رعشات الحنين لبوابات السنين : حسن عبد الغني الحمادي : -

  1980 1930الموسوعة المصورة الشاملة الوقائع المنسية لمدينة الناصرية  -

 
 

 االسم الرباعي : يعرب مجيد مطشر جبار العبيدي 

 م1958التولد : 



 اللقب العلمي : استاذ 

 التحصيل الدراسي : 

 م1979الدبلوم العالي معهد اعداد المعلمين بابل  .1
 م1989البكالوريوس جامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد  .2

 م1993ماجستير جامعة بغداد / كلية االداب  .3
 م1999دكتوراه في اللغة العربية جامعة بغداد / كلية االداب  .4

 المهام :

 ة التربوية المفتوحة الربع سنوات عميد الكلي .1

 معاون عميد كلية التربية جامعة ذي قار الربع سنوات  .2
 التدريس في الدراسات العليا  .3

 النشاط العلمي :

 االشراف على اطاريح الدكتوراه ورسائل الماجستير  .1

 مناقشة العشرات من الرسائل الجامعة  .2

 تقويم علمي ولغوي للرسائل الجامعة  .3
 ليم المستمر بجامعة ذي قار محاضر في التع .4

 االشتراك في اللجان العلمية والتربوية والفنية  .5
 نشر العديد من البحوث العلمية بمخالت محكمة محلية  .6

 التشكرات :

حاص  ل عل  ى العش  رالت م  ن كت  ب الش  كر والتق  دير م  ن رئاس  ة جامع  ة ذي ق  ار وعم  ادات الكلي  ات 
 المختلفة ومديرية تربية محافظة ذي قار العامة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم  الثالثي : أ . م . د مهند ذياب فيصل.

 1975 /21/4التولد : 



 الحالة الزوجية : متزوج

 الشهادة : الدكتوراه 

التحص   يل الدراس   ي : حاص   ل عل   ى ش   هادة البك   الوريوس ف   ي  اللغ   ة العربي   ة للع   ام الدراس   ي 
جامع    ة البص    رة كلي    ة التربي    ة ذي ق    ار وتعين    ت ف    ي الكلي    ة نفس    ها بدرج    ة  2000_  1999

مس   اعد باح   ث لك   وني الطال   ب االول عل   ى الدفع   ة ث   م اكمل   ت ش   هادة الماجس   تير ف   ي جامع   ة 

كلي    ة التربي    ة تخص    ص النح    و العرب    ي ث    م اكمل    ت  2004_2003البص    رة للع    ام الدراس    ي 
قس    م اللغ    ة العربي    ة 2010_2009دراس    ة ال    دكتوراه ف    ي جامع    ة البص    رة للع    ام الدراس    ي 

 تخصص النحو العربي.

 االلقاب العلمية :

 2001مساعد باحث سنة  -1
 2004مدرس مساعد سنة  -2

 2010مدرس سنة  -3
 2014استاذ مساعد  -4

 البحوث والدراسات :

 ربي واساليب استعمالها القراني .ما في النحو الع -1

 قوة المعنى في العربية . -2

 نظريات المعنى . -3
 المخالفة بين المنهج المعياري واالسلوبي . -4

بح       وث اخرى)اش       راف ومناقش       ة بح       وث ودراس       ات مختلف       ة ف       ي الماجس       تير  -5
 والدكتوراه(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم :ماجد عيال وهيب الدخان

 

 



 الشهادة الدكتوراه

  استاذ مساعداللقب العلمي :

  اختصاص :اللغة والنحو واللسانيات

 ١٩٩٩حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية التربية جامعة البصرة 

 ٢٠٠٣حاصل على الماستر بتقدير جيد جدا من كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد 

 حاصل على شهادة الدكتوراه بتقدير امتياز من الجامعة المستنصرية

 ٢٠١٤استراليا  USQحاصل على شهادة اللغة اإلنكليزية من جامعة جنوب كوينزالند 

  يجيد اإلنكليزية فضال عن العربية

 ٢٠٠٤/ ٢٠٠٣مدير إدارة كلية التربية جامعة ذي قار 

 ٢٠٠٦/ ٢٠٠٣مدير إعالم كلية التربية جامعة ذي قار 

 ٢٠٠٦ /٢٠٠٥مدير األقسام الداخلية في جامعة ذي قار 

 ٢٠٠٩مدير شعبة الجودة وضمان االداء في كلية التربية جامعة ذي قار 

 ٢٠٠٩/٢٠٠١١مدير إعالم كلية التربية جامعة ذي قار

 ٢٠١٠/٢٠١١رئيس قسم المخطوطات في مركز ذي قار للدراسات التأريخية واآلثارية 

 ٢٠١٠حاصل على لقب استاذ مساعد 

  االن وحتى ٢٠٠٢زاول التدريس في كلية التربية منذ 

  ٢٠١١استاذ الدراسات العليا منذ 

 ناق  العديد من رسائل الماستر والدكتوراه

 اشرف على العديد من طلبة الدراسات له مجموعة من األبحاث والكتب قيد الطبع

 شارك في العديد من المؤتمرات داخل العراق وخارجه

 لغة العربية.استاذ الدراسات األولية في جامعة ذي قار /كليةالتربية /قسم ال

 

 

 

 

 االسم : زكي فليح حسن كاظم حميدي الموسوي 

  : 30/1/2002حاصل على شهادة البكالوريوس بتاريخ   

  : 14/3/2006حاصل على شهادة الماجستير بتاريخ  
  : 12/5/2014حاصل على شهادة الدكتوراة بتاريخ  



  : 28/5/2009حاصل على لقب مدرس بتاريخ  

 5/1/2015مساعد  بتاريخ :  حاصل على لقب استاذ 
 )يشارك في تدريس طالب الدراسات االولية )بكالوريوس 

  يشارك في تدريس طالب الدراسات العليا 

  الدرجة الوظيفية الحالية هي : الدرجة الثانية 
  له مساهمات عديدة في الندوات الفكرية والعلمية والمؤتمرات الدولية والداخلية 

 على الرسائل واالطاريح الخاصة بطلبة الدراسات العليا يشارك في االشراف 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم الرباعي واللقب         يعقوب يوسف خلف علي الياسري

 1978التوليد                            

 حي الحضارات الجامعي   \الناصرية           \السكن 

 للعلوم االنسانية كلية التربية \جامعة ذي قار       \العمل



جامعة  \كلية التربية  \حاصل على شهادة البكلوريوس في قسم اللغة العربية  \التحصيل الدراسي 
  2001ذي قار عام 

كلية التربية  عام  \حاصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية وادابها من جامعة البصرة 
2006  

  2014في اللغة العربية من جامعة البصرة كلية التربية عام  حاصل على شهادة الدكتوراء

 استاذ مساعد  \الدرجة العلمية 

 07803013386 \رقم الهاتف 

 ثانيا :النشاطات العلمية 

 لديه مجموعة بحوث منشورة في المجالت العلمية المحكمة منها :  \اوال 

 الفاظ الجماع في القران الكريم دراسة داللية  – 1

 لفاظ النوم في القران الكريم دراسة دالليةا – 2

 القراءات المعاصرة لفهم النص القرآني في ضوء التحليل اللغوي ومداخالت الواقع   - 3

 اشكالية سر التعبير القراني في ضوء تعدد القراءات  - 4

 اثر االنساق الثقافية في النقد اللغوي   - 5

 موازنة بين الجنى الداني ومغني اللبيب دراسة – 6

التحول الداللي في الروايات التفسيرية الواردة عن اهل   -لديه كتاب مطبوع بعنوان :   -ثانيا : 
 البيت )عليهم السالم(

 اشرف على عدد من الرساىل الجامعية   -ثالثا : 

 ناق  العديد من االطاريح والرسائل الجامعية  -رابعا : 

الدراسة االولية واستاذ لمادة )  \القراني ل المرحلة الثانية استاذ لمادة تحليل النص   -خامسا : 
 الماجستير  \دراسات في االعجاز القراني ( لطلبة الدراسات العليا 

 له مشاركات عدة في المؤتمرات والندوات العلمية   -سادسا : 

لة وما زال بثت له العديد من البرامج االذاعية والتلغزيونية على شكل حلقات متسلس  -سابعا : 
 بعضها مستمرا منها برنامج بعنوان ) احسن القصص ( وبرنامج )اضاءات تفسيرية (

 قوم العديد من البحوث والرسائل واالطاريحلفويا وعلميا   -ثامنا : 

 ثالثا :المهام االدارية 

 عضو اللجنة االمتحانية لسنوات متعددة  – 1

عربية ومنها لجنة المقرررات الدراسية ولجنة عضوا في اللجان المشكلة في قسم اللغة ال  - 2
 االشراف علة البحوث ولجنة متابعة شؤن الطلبة 

 مقرر الدراسات العليا   - 3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم : حنان بندر علي العبوديّ 

 الشطرة  . –ذي قار    1984/ 14/5تاريخ التولد :

 التحصيل العلمي :



بتقدير  2006بكالوريوس لغة عربية / جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم اإلنسانية  عام   -
 ( .86,56جيد جدا عال بمعدل ) 

ماجستير آداب في اللغة العربية وآدابها بتخصص في األدب العربي القديم ، األدب العباسي  -
التلمذة الشعرية في  ، عنوان الرسالة  )  2009خاصة  / جامعة البصرة كلية اآلداب عام 
 العصر العباسّي بين النظرية والتطبيق ( .

 البحوث المنشورة : 

 ) بحث مشترك ( في شعر أبي تمام أثر الثقافة الفلسفية في التشكيل الصوري-1

 جدلية القريب والبعيد في شعر العباس بن األحنف .-2   

 ّي وسيف الدولة ) بحث مشترك(تحّول الخطاب الشعري في العالقة بين أبي فراس الحمدان -3

 بنية النص الفنية دراسة في شعر عمرو بن براقة الهمدانّي) بحث مشترك ( -4

 شعر عقيل بن علّفة المرّي دراسة في األبعاد االجتماعية واألخالقية  . -5

 البحوث قيد النشر :

 شعر عنترة بن شداد العبسّي دراسة وظائفية . -1

 الزهراء ) عليها السالم ( ) بحث مشترك (.االستلزام الحوارّي في خطبة  -2

 ، 2016حصلت على لقب مدرس عام     

عملُت في عضوية مجموعة من اللجان السيما اللّجنة االمتحانية التي عملت فيها ما يقارب خمس            
 . 2018إلى عام  2013سنوات من عام 

ر المؤسسّي ( ، من معهد ) حاصلة على شهادة تدريب في ) الكفاءة اإلدارية في التطوي
 بانوراما للتدريب األهلي ، الكويت ( .

 المواد الدراسية التي قمت بتدريسها: 

 تاريخ األدب األندلسّي للمرحلة الثالثة . -1

العربية العامة في األقسام غير االختصاص في كليتي التربية للعلوم الصرفة وكلية علوم  -2
 الحاسبات والرياضيات .

 تربوية وطرائق تدريس اللغة العربية للمرحلة الثالثة .مادة المناهج ال -3

 

 

 االسم : رافد حميد يوسف سلطان .

 م .1978التولد : 

 الشهادة : 

 م .2001-2000_ حاصل على شهادة البكلوريوس / جامعة البصرة كلية التربية / 



 م . 2003_ شهادة الماجستير في النحو العربي / جامعة بابل كلية التربية / 

 م . 2010_  شهادة الدكتوراه في الداللة الصرفية / جامعة بابل كلية التربية : 

 _  اللقب العلمي : استاذ .

 _  التخصص العام : اللغة . 

 _ التخصص الدقيق : النحو والصرف . 

 _  يعمل حاليا : استاذا في جامعة ذي قار / كلية التربية للعلوم االنسانية .

 رسائل الماجستير ._ أشرف على العديد من 

 _ ناق  العديد من رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه , إذ بلغت أكثر من عشرين .

 _ قّوم العديد من الرسائل والبحوث .

 ( .6_  له من البحوث المنشورة عدد ) 

 ( . 5_  له من البحوث المقبولة للنشر عددها ) 

 خل جامعة ذي قار , وخارجها . _  شارك في العديد من الندوات والمؤتمرات في دا

 _ شارك في العديد من اللجان في داخل الجامعة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البطاط مجيد حميد االسم : رائد

 الدكتوراه الشهادة

  العربية اللغة قسم االنسانية للعلوم التربية كلية استاذ اللقب 

  العباسي االدب الدقيق التخصص االدب العام التخصص



 الشهادات

 البحتري شعر في الموروث اثر) 2004 الكوفة جامعة الماجستير 

 دراسة والعباسي االموي العصرين سجون شعر في واالخر الذات جدلية) 2010 الدكتوراه (
 نفسية

 األلقاب

  2004 مساعد مدرس 

  2007 مدرس

  2011 مساعد استاذ

  2017 استاذ

 االدارية المهام

  2010_2006 من التربية كلية اعالم مدير 

  2016_2014 المركزية المكتبة عام امين

  2016 الجامعة اعالم مدير

  االن ولحد 2016 المركزية المكتبة عام امين

 العلمي الجانب

  محكمة علمية مجالت في 22 عدد منشورة بحوث 

 جمع وذيله االداب زهر كتاب في الخبر سردية.2 العباسي االدب في دراسات .1 كتابين تاليف
  القيرواني للحصري الجواهر

 درستها التي المواد

 لغير العربية البحث منهج االسالمي االدب المتاخرة العصور ادب العباسي االدب االولية 
  االختصاص

 الشعر لغة المتاخرة والعصور العباسي الشعر في دراسات والدكتوراه الماجستير العليا الدرسات
 االدبية الدراسة ومصادر البحث منهج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسم : د. رحيق صالح فنجان  . 

 اللقب : مدرس . 



 الوظيفة : أستاذة جامعية . 

 . 1979المواليد : 

جامعة ذي قار  \نالت شهادة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من كلية التربية للعلوم اإلنسانية 
 م.  2001/2002سنة 

 م. 2003سنة تعينت معيدة في قسم اللغة العربية 

 م .2011جامعة ذي قار سنة  \نالت شهادة الماجستير من كلية اآلداب 

 م .2017جامعة كربالء سنة  \نالت شهادة الدكتوراه من كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

 م .2014حصلت على لقب مدرس سنة 

 كتب شكر من رئيس الجامعة .  4حصلت على 

 لجان علمية .  4شاركت في 

 . 2المنشورة : البحوث 

 .  2الكتب المطبوعة : 

 

 


