
 السيرة الذاتية

 االسم: بمدم عبجالخسهل وحيج عمي الذيباني 

  ==?7 -محل الهالدة وتاريخيا: بغجاد / العخاق 

 الجشدية: عخاقية 

 السيشة: ُأستاذة جامعية 

 المقب العمسي: مجرس 

  =:;>?6:8==6رقم السهبايل: 

 العخبية.مكان العسل: جامعة بغجاد / كمية التخبية لمبشات ــ قدم المغة 

تخخجت في كمية التخبية لمبشات، وُمشحُت شيادة البكالهريهس في المغة العخبية وآدابيا في عام   -
 م، وكشت األولى عمى دفعتي.<??7

 م.8668حدُت شيادة الساجدتيخ في الكمية نفديا وفي الجامعة نفديا في عام   -

 االختراص العام: لغة عخبية / لغة 

 االختراص الجقيق: الشحه 

ُعيشُت في كمية التخبية لمبشات في جامعة بغجاد في قدم المغة العخبية وباشخُت بتاريخ   -
 وبمقب مجرس مداعج.  >8/866/?7

 
 

 

 

 

 

 

 



 المهام االدارية التي ُكلفُت بها:
و  >866عسمت مدؤولة عن مكتبة قدم المغة العخبية في كمية التخبية لمبشات وأميشة عمييا لعامي  .7

 م. =866

 م.8679مجمذ كمية التخبية لمبشات لعام أميشة  .8

قدم المغة العخبية، في الشجوات والسؤتسخات والشذاطات بعسمت في لجان كثيخة ومتشهعة خاصة  .9
 ومشيا لجان دائسية.  ةالثقافية وغيخىا ومشيا لجان مؤقت

 ية متشهعة. بدخمت دورات تجري .:

 عسمت في وحجة التعميم السدتسخ لسجة ثالث سشهات.  .;

 :التجريذ

  درست مادة العخبية العامة القدام غيخ االختراص )السخاحل األولى والثانية( لمجراستين الرباحية
 والسدائية وال أزال.

  درست مادة الشحه العخبي في قدم المغة العخبية وقدم عمهم القخآن لمسخاحل األولى والثانية لمجراستين
 الرباحية والسدائية وال أزال. 

 م. 8677م مشحت لقب مجرس في عا 

  حزخت مؤتسخات كثيخة في جامعتشا وفي كميتشا والكميات االخخى وشاركت في بعزيا، ومن اىسيا
 ا في اربيل. يالسؤتسخ الحي اقيم في جامعة كه 

  .فعمت نذاطات وسسشارات ونجوات مختمفة في مزسار اختراصي 

 حتخمين،  ومن الديج رئيذ حرمت عمى كتب شكخ وتقجيخ كثيخة، من الدادة وزراء التعميم العالي الس
الجامعة السحتخم والديجة العسيجة السحتخمة، ورؤوساء االقدام،  كسا حرمت عمى كتاب شكخ وتقجيخ من 

 عسيج جامعة كهبا لحزهري ومذاركتي الفاعمة في مؤتسخىم. 

 

اإلشخاف: أشخفت عمى الكثيخ من مذاريع بحهث تخخج لطالبات السخحمة الخابعة ومن ثم مشاقذة   -
 ولحج االن.  <866لبحهث مشح عام ا

ي: قهمت الكثيخ من الكتب لغهيًا وعمسيًا، والخسائل واالطاريح لغهيًا، مسالتقهيم المغهي والع  -
 وبحهث السجالت والسدتالت تقهيسًا عمسيًا. 

 المنجزات العلمية:

 البحهث السشذهرة:  .7



التخكيبية في القخآن الكخيم، مشذهر في مجمة كمية التخبية /  هُ دالالتو وبشا الفعل )وقى( . أ
  8676الجامعة السدتشرخية، العجد الخابع، السجمج الثاني 

الجيهد الشحهية لمذيخ دمحم محيي الجين عبجالحسيج في شخح ابن عقيل مشذهر في مجمة كمية  . ب
 م. =867 9، العجد <8التخبية لمبشات / جامعة بغجاد، السجمج 

 المؤلفة: الكتب

وبخقم  8676مآخح أبي عمي الشحهي عمى من سبقو في كتبو، مطبهعات دار الفخاىيجي لعام  . أ
 ( مدجل في دار الكتب والهثائق. 787ايجاع )

ه الشحهية، مطبهعات دار الفخاىيجي، رقم االيجاع في دار الكتب ؤ عمي بن عيدى الخبعي وآرا . ب
 .8676( لعام ;769والهثائق ببغجاد )

بين القاعجة والتجاول، مطبهعات مكتب زاكي ــ بغجاد، رقم االيجاع في دار الكتب السطابقة  . ج
رشفو مم ?867في طبعتو الثانية في  توصجر  7، ط:867( لعام >6>والهثائق ببغجاد )

 . :ISBN:978-9922-9111-0-6بتخقيم دولي  دولياً 

ات دار الفخاىيجي، مالمح الرشاعة والرشعو في مباحث الححف عشج الشحاة القجماء، مطبهع . د
 م  :867( لعام 87>7رقم االيجاع في دار الكتب والهثائق ببغجاد )

 البحوث المنجزة قيد النشر:

 االمثال واالقهال في كتب معاني القخآن، دراسة لغهية ونحهية.  .7

 )كال وبمى( في القخآن الكخيم، دراسة لغهية ونحهية.  .8

  



Curriculum Vitae 

Name: Balsam Abdul Rasool Waheed Ali Al - Shaibani 

Place and date of birth: Baghdad / Iraq - 7?== 

Nationality: Iraqi 

Profession: Professor 

Academic Title: Teacher 

Mobile: 6==6:8?<;:= 

Place of work: University of Baghdad / College of Education for Girls - 

Department of Arabic Language. 

- Graduated from the College of Education for Girls, and was awarded a 

bachelor's degree in Arabic language and literature in 7??>, and I was the first 

in my class. 

- I had a master's degree in the same college and the same university in 8668.  

General jurisdiction: Arabic language / language 

Special Jurisdiction: Grammar 

I was appointed in the College of Education for Girls at the University of 

Baghdad in the Department of Arabic and began on 7?/8/866< and the title of 

assistant teacher. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Administrative tasks I was assigned: 

7 . Worked in charge of the library of the Department of Arabic Language in the 

College of Education for Girls and curator for 866< and 866=.  

8 . Secretary of the Council of the College of Education for Girls in 8679.  

9 . Worked in many committees and a variety of special section of the Arabic 

language, in seminars, conferences, cultural activities and others, including 

temporary committees, including permanent committees. 

: . Entered various training courses. 

; . Worked in the Continuing Education Unit for three years. 

Teaching: 

 •I studied general Arabic for sections other than jurisdiction (the first and 

second stages) for the morning and evening studies and still. 

 •I studied Arabic grammar in the Department of Arabic Language and the 

Department of Quranic Sciences for the first and second stages of the morning 

and evening studies and still. 

 •Awarded the title of teacher in 8677.  

 •I attended many conferences in our university and in our college and other 

colleges and participated in some of them, the most important of which was 

held at the University of Koya in Erbil. 

 •I have done various activities, seminars and seminars in a specialized field. 



 •I have received many thanks and appreciation letters from the distinguished 

Ministers of Higher Education, from the President of the University, Mrs. Dean 

and Heads of Departments, and from the Dean of the University of Cuba for 

my presence and active participation in their conference. 

 

- Supervision: I supervised many research projects graduated for students of 

the fourth stage and then discuss the research since 866> and so far. 

- Linguistic and scientific evaluation: Many of the books have been 

linguistically and scientifically, and messages and theses linguistically, and 

research magazines and Almtalat scientific evaluation. 

Scientific achievements: 

7 . Published Research: 

a. The verb (and its implications) and its constructive constructs in the Holy 

Qur'an, published in the Journal of the College of Education / University of 

Mustansiriya, No. :, Volume II 8676 

B. Grammatical Efforts of Sheikh Mohammed Mohiuddin Abdul Hamid in 

explaining Ibn Aqil published in the Journal of the College of Education for Girls 

/ University of Baghdad, Volume 8>, Issue 9 867=.  

Author books: 

a. The intakes of Abu Ali Grammar on his predecessor in his books, Dar Al-

Farahidi publications for 8676 and a deposit number (787) registered in the 

House of Books and documents. 

B. Ali bin Issa al-Rubaie and his grammatical views, Dar al-Farahidi publications, 

No. 769; filing in the House of Books and Documents in Baghdad ( 8676.)  

C. Conformity between Al-Qaeda and Circulation, Zaki Publications Office, 

Baghdad, No. (<6<) of 867:, No. 7 in Baghdad Books and Documents House, i. 



Dr. Features of industry and manufacturing in the deletion of the old 

grammarians, Dar al-Farahidi publications, the deposit number in the House of 

Books and Documents in Baghdad (7<87) for the year 867: 

Researches Pending: 

7 . Proverbs and sayings in the books of the meanings of the Koran, a linguistic 

and grammatical study. 

8( . both worn) in the Koran, a linguistic and grammatical study. 


