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لؽريؽس في آداب المغة العخبية مؼ كمية السأمؽن الجامعة اـــــ حاصمة عمى شيادة البك
 . وكانت الثانية عمى دفعتيا  9;;3سشة 

.  4222ــــــ نالت شيادة الساجدتيخ في المغة العخبية وآدابيا تخرص لغة سشة 
بتقجيخ جيج ججا مؼ كمية التخبية )ابؼ رشج( جامعة بغجاد . وكان عشؽان رسالتيا 

 ي قؽاعج رسػ الكمسة العخبية ( . )السدائل الخالفية ف
ـــ وحازت عمى شيادة الجكتؽراه في المغة العخبية وآدابيا مؼ كمية التخبية لمبشات /  ــــ
جامعة بغجاد بتقجيخ امتياز وكان عشؽان أطخوحتيا : )مخاعاة السخاطب في بشاء 
حة األحكام الشحؽية حتى نياية القخن الدادس اليجخي( وقج اختيخت كأفزل أطخو 

 في تخرص المغة .  4228نؽقذت عام 

 الكتب المؤلفة : 
 ــــــ مخاعاة السخاطب في الشحؽ العخبي . 

 ـــــ مشؽال السعخفة بيؼ المغة واألدب
ـــ مقاربات في السعخفة المغؽية   ــــ

 البحهث والمقاالت : 
ـــ قخائؼ تؽجيو معاني األسساء في القخآن )دراسة تطبيقية في سؽرة يؽسف(   ــــ

ـــ الستكمػ وأثخه في بشاء األحكام الشحؽية في كتاب سيبؽيو .   ــــ
 ـــــــ إسيام السثال في تيديخ القؽاعج الشحؽية . 



ـــ أثخ الجراسة الحجيثية في السشيج الشحؽي عشج سيبؽيو   ــــ
ـــ قيسة الرست في أدبيات اإلمام الكاظػ )ع(   ــــ

ـــ مالمح السشيج التاريخي في التفكيخ الشحؽي عشج ابؼ جشي .   ــــ
ـــ رؤية الديج مختزى العدكخي في القؽاعج الشحؽية )دراسة نقجية(   ــــ

ـــ العطف وأثخه في تحقيق التساسغ الشري في خطبة الديجة الدىخاء )ع(  ــــ
ـــ ثسار صالة الجسعة في مذخوع الديج الرجر )قجس(   ــــ

 ــــــ التساسغ االجتساعي في أدبيات اإلمام الحدؼ العدكخي )ع( 
 تحقيق عؼ السكي والسجني في مجمة )نؽن والقمػ(  ــــــ
 تحقيق عؼ السبيسات في مجمة )نؽن والقمػ( .  ــــــ
 حؽار في مجمة حؽاء .  ــــــ

 ــ إشارية الشص القخآني في خطب الديجة الدىخاء ) عمييا الدالم(
 ا لػ تتكمػ بو العخب في كتاب سيبؽيو ـــ م

 ـــ البشى الرخفية في خطب الديجة الدىخاء )عمييا الدالم( 
ـــ السرطمح في الجراسات المدانية دراسة تطبيقية في رؤى الحاج عبج الخحسؼ 

 الحاج صالح 
 ـــ إحالة أسساء اإلشارة في الشحؽ العخبي

 اصحــ العامل مؼ وجية نعخ الجكتؽر كخيػ حديؼ ن
 ــ نذأة الشحؽ العخبي والتقعيج الشحؽي . 

 ـــ ظاىخة العجول في الشحؽ العخبي بيؼ الذكل والجاللة . 
 ـــ الححف وأثخه في سبغ آيات اليؽم اآلخخ في جدء عػ 

 ـــ ظاىخة الححف في شعخ يؽسف الرائغ . 



  ــ مخاعاة الستكمػ عشج الشحؽييؼ . 
 خ ـــ دور الجامعات في مؽاجية التكفي

  : المناصب و المهام التي كلفت بها 
ـــ تجريدية في قدػ المغة العخبية / كمية التخبية لمبشات / جامعة بغجاد مشح عام  ــــ

 وحتى اآلن .  4228
ـــ معاونة العسيج لذؤون الطمبة في كمية التخبية لمبشات / جامعة بغجاد مشح  / 48ــــ

 .4236/:/7وحتى  4234/ 6
ــــ كمفت  بسيام معاون العسيج لمذؤون االدارية اضافة الى ميام عسمي اعتبارا مؼ ــــ

34/4/4236. 
كمفت بسيام معاون العسيج لمذؤون االدارية اضافة الى ميام عسمي لمسخة الثانية 

 . 49/7/4236في 
ـــ معاون العسيج لمذؤون اإلدارية في كمية التخبية لمبشات / جامعة بغجاد  مشح  :/7ــــ

 .  4236/ ;/37 حتى 4236
ـــ عزؽ لجشة امتحانية في  ,  4238,  4234,  4233و   ;422و  :422ــــ

4239  ,423:  .  
 ــ لجشة تجقيق وترؽيب الدجالت االمتحانية 

ـــ عزؽ لجشة تحزيخية في مؤتسخ بغجاد عام   .  4234ــــ
 4235, و   4234ـــــ رئيدة المجشة االمتحانية السخكدية عام     

 . 4234ـــ رئيدة لجشة استالم الدجالت والسمفات مؼ كمية العمؽم لمبشات 
 4234ـــ رئيدة لجشة التجقيق السخكدية 
 4234ــ رئيدة لجشة فتح العطاءات 



لجشة تحزيخية لمسؤتسخ الجولي الحي تقيسو كميتا التخبية لمبشات كميات  عزؽ
 4235التخبية في التشسية البذخية 

  4235ؽثائق السفقؽدة ـــ رئيدة لجشة ال
 4235ــ رئيدة لجشة امتحان أداء كفاءة الحاسؽب 

  4235ــــــ عزؽ لجشة الحفاظ عمى سالمة المغة العخبية .
 ــــــ عزؽ في الييئة االدارية لجسعية المدانييؼ العخاقييؼ . 

وحتى عام  4234ــــــ رئيدة المجشة االنزباطية في كمية التخبية لمبشات مشح عام 
4236  

ــــــ عزؽ المجشة السخكدية الستقبال الطالبات في كمية التخبية لمبشات / جامعة 
 . 4236وحتى عام  4234بغجاد مشح عام 

 .   والتجقيقية عزؽ ورئيدة مجسؽعة مؼ المجان التحقيقية  ــــــ
 .  4236ــــــ رئيدة لجشة مذتخيات كمية التخبية لمبشات / جامعة بغجاد . عام 

ـــ عزؽ لجشة عمسية في مدابقة الكتاب القخآني لمؽقف الذيعي عام  وعام  4232ــــ
 .  4234, وعام  4233

ـــ عزؽ لجشة تحزيخية لمسؤتسخ القخآني الحي تقيسو كمية التخبية )ابؼ رشج(  ــــ
 .   4234, وعام  4233, وعام  4232بالتعاون مع ديؽان الؽقف الذيعي عام 

ية لمسؤتسخ الجولي الحي تقيسو كميتا التخبية لمبشات كميات لجشة تحزيخ  ـــ عزؽ
 4235التخبية في التشسية البذخية 

ـــ عزؽ لجشة تحزيخية لمسؤتسخ الجولي الحي تقيسو كميتا التخبية لمبشات ,  ــــ
 4236والتخبية )ابؼ رشج( . 

 4237ــ عزؽ لجشة تحزيخية في نجوة 
 4238ــ عزؽ في لجشة تحزيخية لؽرشة عسل ـ



 .  4238ــ عزؽ لجشة تحزيخية في مؤتسخ 
 4238ـــ لجشة قانؽن الحفاظ عمى سالمة المغة العخبية 

  :423,  4239ـــ لجشة السقاصة العمسية 
 4239ـــ عزؽ في لجشة مؤتسخ بغجاد 

 .  4239ـــ لجشة مشحة الطالبات 
 .  4239لجشة الدالمة المغؽية في الجامعة 

 ,  4239,   4238ـــ لجشة الغيابات 
 .   4239ــ ـمجشة في مؤتسخ بغجاد 
 4239ـــ عزؽ لجشة إرشادية 

 4239ـــ لجشة استحجاث مفخدات الجراسات العميا 
  4239ـــ لجشة تحزيخية لسؤتسخ 

 . :423ـــ لجشة أسئمة االمتحان التشافدي 
 . :423ـــ لجشة دراسة نعام السقخرات 

 :423ـــ لجشة تقييػ األسئمة 
  :423لجشة الحفاظ عمى سالمة المغة العخبية  ـ

  ;423ـــ لجشة تحزيخية لسؤتسخ 
 ـــ لجشة وضع بشغ األسئمة واألجؽبة الخاصة بامتحان كفاءة المغة العخبية 

  ;423ـــ عزؽ في لجشة مؤتسخ الغجيخ العالسي 
 ــــــ كمفت بالتجقيق المغؽي لسجمة ديؽان الخقابة السالية .

ـــ كمفت  . 4237بسيام السجقق المغؽي لسجمة دراسات االديان لعام  ــــ



ــــــ تخأست ورشة عسل أقاميا بيت الحكسة مؽسؽمة بـ )الخطاب اإلعالمي الجيشي 
 . ... 

 الدورات : 
 ــ دورة التخقيات العمسية 

 ـــ دورة تأىيل التجريدييؼ 
 ـــ دورة التقشيات الحجيثة 

 google Scholarدورة ممئ استسارة ـــ 
 Reserch Gateـــ دورة 

 ــ دورة الرف األلكتخوني
 ـــ محاضخة في دورة تخررية ) أىسية المغة العخبية والذخوط السيشية لخخيجاتيا(

 ـــ محاضخة في دورة سالمة المغة العخبية . 
 ـــ دورة في الحاسؽب  

 ـــ اإلسهام في المشاريع وخدمة المجتمع  
 ـــ عزؽ في مذخوع كتابة السعجػ التاريخي أللفاظ القخآن الكخيػ / العتبة العباسية 

 ـــ عزؽ فخيق إسشاد قدػ التطخف العشيف / مدتذارية األمؼ الؽطشي 
 ــ عزؽ ىيئة تحخيخ مجمة دراسات األديان / بيت الحكسة 

 ـــ عزؽ ىيئة تحخيخ مجمة مخكد الشيخية لمجراسات االستخاتيجية 
 عزؽ في جسعية المدانييؼ العخاقييؼ ــ 

 ( مؤتسخ دولي ومحمي . 47ــــــ شاركت في أكثخ مؼ )

 : الرسائل واألطاريح التي أشرفت عليها 
 ـــ اإلحالة في الشحؽ العخبي 



 ـــ الجرس السعشؽي والجاللي عشج األستاذ الجكتؽر كخيػ حديؼ ناصح 
 ـــ الدبغ الشري في شعخ يؽسف الرائغ

 ـــ الدبغ الشري في جدء عػ 
 ــــــ السثال في الجراسات الشحؽية الحجيثة دراسة تحميمية تقؽيسية )أطخوحة دكتؽراه(. 

 ــــــ االتجاه التؽافقي بيؼ لدانيات التخاث والمدانيات السعاصخة عبج الخحسؼ الحاج
 صالح أنسؽذجًا )أطخوحة دكتؽراه( .  

 حؽ العخبي . ـــ التقعيج الشحؽي في نعخية الش
 

 : الرسائل واألطاريح التي ناقشتها  
ــــــ الجسمة بيؼ ميجي السخدومي ومازن الؽعخ / كمية التخبية لمبشات / جامعة 

 بغجاد . 
 ــــــ األفعال السؤثخة في ضؽء نعخية أفعال الكالم / كمية التخبية لمبشات . 

 ــــــ الجرس المغؽي في تفديخ ابؼ زمشيؼ / كمية التخبية لمبشات . 
 ــــــ شعخ الكسيت )دراسة أسمؽبية( / كمية التخبية لمبشات .

 الجاللة القطعية واالحتسالية في القخان الكخيػ / كمية التخبية لمبشات . 
 تشرخيةـــــ االتداق الشري في سؽر األنبياء / كمية اآلداب / الجامعو السد

 االتداق في الرحيفة الكاظسية/ كمية االداب/الجامعة السدتشرخية   
الفاظ الطبيعة عشج شعخاء السيجخ دراسة في الحقؽل الجاللية /كمية االداب / 

 الجامعة السدتشرخبة
 ( رسالة وأطخوحة جامعية . 52خبيخة لغؽية ألكثخ مؼ ) 
 ( بحث ورسالة جامعية .52خبيخة عمسية ألكثخ مؼ ) 
   



  ومنها  تشكرات وشهادات تقديريةحاصلة على:  
  :422ــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات 

 ;422ـــ كتاب شكخ مؼ معاون عسيج كمية التخبية ابؼ رشج 
 4232ب شكخ مؼ مداعج رئيذ جامعة بغجاد لمذؤون العمسية ـــ كتا

 4233ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات 
 4233شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات  ــ كتاب

   4233ــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات ـ
 . 4234ــــــ شكخ مؼ وزيخة الجولة لذؤون السخأة عام 

 4234كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات  ـــ
 4234كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات  ـــ
 4235لتخبية لمبشات ــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية ا 
 4235كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات  ـــ

 4235ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات 
 4235ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات 
 4235ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات 

 4234ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية األساسية 
 4235كخ مؼ وزيخ التعميػ العالي والبحث العمسي ـــ ش

ـــ شكخ مؼ وزيخ التعميػ العالي والبحث العمسي   .  4236ــــ
 4236كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات  ـــ

 .  4233ــــ شكخ مؼ رئيذ جامعة الكؽفة 
ـــ شكخ مؼ رئيذ جامعة بغجاد   .  4233ــــ



ـــ شكخ مؼ رئيذ جامعة بغجاد   .  4233ــــ
ـــ شكخ مؼ رئيذ جامعة بغجاد   .  4234ــــ
ـــ شكخ مؼ رئيذ جامعة بغجاد   .  4236ــــ

ـــ شكخ مؼ السداعج العمسي لخئيذ جامعة بغجاد     4236ــــ
ـــ شكخ مؼ السداعج العمسي لخئيذ جامعة بغجاد    . 4236ــــ

 4236احياء التخاث ــ كتاب شكخ مؼ مجيخ مخكد 
 4237ــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية اآلداب الجامعة السدتشرخية 
 4237ــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية اآلداب الجامعة السدتشرخية 

 4237ــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات  
 4238ــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية جامعة واسط 

 4238ية الجامعة السدتشرخية ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخب
 4238ــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية اآلداب الجامعة السدتشرخية 
 4238ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية اآلداب الجامعة السدتشرخية 

 4239ية قادسجامعة المؼ عسيج كمية اآلداب ـــ كتاب شكخ 
 4239ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات 

 4239عسيج كمية اآلداب جامعة بغجاد ــــ كتاب شكخ مؼ 
   :423ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية الجامعة السدتشرخية 

 :423ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية ابؼ رشج 
 :423ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية الجامعة السدتشرخية 

 :423ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية جامعة كخبالء 
 :423كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات ـــ 



  :423ـــ كتاب شكخ مؼ رئيذ مخكد العسيج 
 :423ــــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات 
 :423ـــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية التخبية لمبشات 

 ;423ــ كتاب شكخ مؼ عسيج كمية اآلداب الجامعة السدتشرخية 
 وحاصلة على مجمهعة من العلمية  مشاركة في عدد من المؤتمرات

 داخل العراق .الشهادات التقديرية 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


