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 السيرة الذاتية     

 الدكتور علي حاتم حسن

 

 علي حاتم حسن شمخي الحسناوي االسم:

 م(3691النجف األشرف ) التولد:

 متزوج وله طفالن. الحالة االجتماعية:

 مسلم الديانة:

 عرالي الجنسية:

 عضو هيأة تدريس/ كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد الوظيفة الحالية:

 أستاذ دكتور درجة العلمية:ال

 الشهادات:

 م.3661 -جامعة بغداد -كلية اآلداب -بكالوريوس في اللغة العربية -3

 م.3661 -جامعة بغداد -كلية اآلداب -ماجستير في اللغة العربية -2

 م.3666 -الجامعة المستنصرية -كلية اآلداب -دكتوراه في اللغة العربية -1

 علم الداللة التخصص الدقيق:        علم اللغة التخصص العام:

 الدراسات العليا التدريس:

 مناهج لغوية  -2علم الداللة.          -3الدكتوراه:                 

 التأويلية. -2علم الداللة           -3الماجستير:                

 فمه اللغة. -2       علم اللغة.     -3الدراسات األولية:        

 



 ت العم:: مجاال

   م 2119 ولغاية2111  لألعوام بغداد جامعة في داريةاإل الشؤون مدير -3

  م 2132 ولغاية م2132 عام من هليةاأل الجامعة دجلة كلية عميد -2

 عضو هيأة تدريس/ كلية التربية للبنات جامعة بغداد. -1

 

 .م2139 التكنولراط لجنة عبر العالي التعليم وزير لمنصب ملحوظة: مرشح

 

 اللجان:

 والكليات الجامعات عن ممثال العالي التعليم وزارة في الرأي هيئة عضو -3

  العرالية األهلية

 .العالي األهلي التعليم مجلس عضو -2

  العربية اللغة لسم في العليا الدراسات لجنة رئيس -1

 عضو اللجنة العلمية في لسم اللغة العربية في كلية التربية للبنات. -1

 .العالي التعليم في الدراسية المناهج في للنظر وزارية لجنة عضو -5

 فىي العليىا الدراسىات لسىم فىتح إمكانيىة على  لإلطالع وزارية لجنة عضو -9

  سامراء جامعة – التربية كلية

 األهلىىىي العىىىالي التعلىىىيم ملىىىف فىىىي النظىىىر إلعىىىادة وزاريىىىة لجنىىىة عضىىىو -2

 .العلمية والرصانة

  العالي التعليم لوانين في النظر عادةإل وزارية لجنة عضو -8

 معىايير بوضع المتعلمة واألنظمة الضوابط في للنظر وزارية لجنة عضو -6

 .الموحد والزي التخرج لحفالت

 الجامعىىىات فىىىي المبىىىو  آليىىىة وضىىىع تتىىىول  التىىىي وزاريىىىة لجنىىىة عضىىىو -31

 .األهلية والكليات



 للشىؤون مىديرا كىان اعنىدم والتنظيميىة العلميىة اللجىان أغلىب في شارن -33

 .بغداد جامعة رئاسة في اإلدارية

 وكتىىاب إلتحىىاد الجديىىدة التشىىكلية انتخابىىات علىى  المشىىرفة اللجنىىة رئىىيس -32

  االشرف النجف

 

  :والكتب المطبوعة المؤلفات

 -م 2132 -3ط -ي أنموذجاالغزال - اإلسالميالتفكير الداللي في الفكر  -3

 بيروت. -دار التنوير 

 بغداد.-دار الشؤون الثمافية -م 2112 -3ط -ير الداللي عند المعتزلةالتفك -2

 بغداد. -دار الكتاب الجديد -م2131 - 2ط -التفكير الداللي عند المعتزلة -1

دار  -م2133 -3ط -التوجيه النحوي للهجات العربية في همع الهوامع -1

 بغداد. - الفراهيدي

الدار  -م2131 -3ط -ا  مشتركة انتظام المعرفة اللغوية / مجموعة إعم -5

 بيروت. -العربية للعلوم ناشرون

 -م2139 -3ط -مشتركة أعما اتساق المعرفة اللغوية/ مجموعة  -9

 بيروت. -منشورات ضفاف

 

 البحوث المنشورة:

 .3المجلد -بحوث مؤتمر بغداد -م2132 -مشكلة المعن  -3

مجلة اللغة  -م2116 -الداللة والعميدة وأثرهما في توجيه النص اللغوي -2

 .8العدد -جامعة الكوفة -كلية اآلداب -العربية وآدابها

/ دراسة في نظام اللغة وعاللته بالبناء طرائك استعما  المعن  -1

 جامعة كربالء. -األساسيةمجلة كلية التربية  -االجتماعي/ مشترن



لتربية مجلة كلية ا -م2115 -واإلنتاجزئبيمية المعن / دراسة في الماهية  -1

 .11العدد  -الجامعة المستنصرية -األساسية

جامعة  -مجلة كلية التربية للبنات -م2111 -البراكماتية ومشكلة المنهج -5

 بغداد.

جامعة  -كلية التربية للبنات -م2115 -النحو العربي بين األصالة والكفاية -9

 بغداد.

 -/ مشترنالسياق وأثره في توجيه الداللة عند أبي الحسين البصري -2

 جامعة بغداد. -مجلة كلية التربية للبنات -م2119

مجلة كلية  -م2132 -التراكيب غير األساسية )المشتمة( عند مازن الوعر -8

 جامعة بغداد. -التربية للبنات

مجلة كلية التربية  -م2139 -التفكير الصوتي عند المتكلمين/ مشترن -6

 جامعة بغداد. -للبنات

مجلة كلية التربية  -م2131 -مرجعيات نظرية النظم عند الجرجاني -31

 .جامعة بغداد -للبنات

مجلة  -م2131 -العدو  عند أه  الظاهر وأثره في االشتماق/ مشترن -33

 جامعة بغداد. -كلية التربية للبنات

 

 

 الدراسات العليا األشراف:

 ( أطروحة2كتوراه: )اطاريح الد          

 ( رسالة1رسائ  الماجستير: )          

 بحوث التخرج: العديد من طالبات الدراسة األولية            

ست ( 39رئاسة وعضوية لجان منالشة اطاريح ورسائ  الدراسات العليا: )

 .منالشةعشرة 



  المؤتمرات والندوات:

التعليم العالي في  ( وهو مؤتمر دولي يعن  بشؤونNAFSAمؤتمر ) -3

 م.2132ي عمد في الواليات المتحدة األمريكية العالم الذ

 م.2135 -( الذي عمد في لندنI.B.B.Cمؤتمر )معا نبني العراق( ) -2

 مافي بين جامعة بغداد وجامعة الرباط.ثالعراق في مؤتمر التعاون ال مث    -1

العراق في مؤتمر التعاون الثمافي لالطالع عل  تجربة التعليم في  مث    -1

 م.2112 -عاية اليونسكولطر بردولة 

رئيس المؤتمر العلمي في كلية دجلة برعاية السيد وزير التعليم العالي  -5

 م2132 -جودة في الجامعات العراليةوالبحث العلمي بعنوان: تطبيك إدارة ال

 -لثمافي واالجتماعيالمشاركة في المؤتمر العلمي الذي عمد في المركز ا -9

 م.3665 -بغداد 

 في مهرجانات المربد التي أليمت في العراق.المشاركة  -2

 -ربي د الجامعات العربية الذي عمد في االمشاركة في مؤتمر اتحا -8

 م.2131

 رعاية العديد من المؤتمرات والندوات في كلية دجلة الجامعة. -6

 المشاركة في أغلب المؤتمرات العلمية التي عمدت في جامعة بغداد. -31

 بأكاديميىة الكترونيىا راتالمحاضى ونشىر االلكترونيىة الحوكمىة عن ندوة -33

 .للشبكات دجلة

  الباسلة لواتنا لجرح  بالدم التبرع وحملة النازحين غاثةإ ندوة -32

 النزاهىىة هيئىة لىدعوة اسىتجابة -الفسىاد لمحاربىة العىالمي اليىوم عىن نىدوة -31

 .لوطنيا الفساد محاربة في البشرية الموارد إدارة دوربعنوان:  العرالية

 للمجتمىىع العامىىة المصىىلحة وخدمىىة الىىوطني الجهىىد عىىن متنوعىىة أنشىىطة -31

 .  البشرية والتنمية

 كلية اآلداب جامعة بغداد. -لسم الفلسفة -الندوة الفلسفية -35



التي استضافت المفكر العربي التي أليمت عل  لاعة الفنون ندوة ال -39

 بغداد. -ومنالشا   الدكتور طه عبد الرحمن وكنت محاورا  

اتحاد أدباء النجف االشرف لتمديم محاضرة عن ربيع العم   استضافة -32

 النجف األشرف. -العربي

رئيس اللجنة المشرفة عل  انتخابات التشكيلة الجديدة التحاد أدباء  -38

 وكتاب النجف األشرف.

 

 النقابات والجمعيات:

 العرالي. والكتاب لإلدباء العام االتحاد عضو -

 معية اللسانيين العراليين.عضو ج -

 

 :خطابات الشكر والتقدير

 كتاب شكر صادر عن مجلس النواب/ لجنة التربية والتعليم. -3

 كتب شكر صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ةأربع -2

 كتاب شكر صادر عن رئيس جهاز اإلشراف والتمويم العلمي. -1

 كتاب شكر صادر عن محافظ بغداد. -1

 ستة كتب شكر صادرة عن رئيس جامعة بغداد. -5

 كتاب شكر صادر عن رئيس جامعة البصرة. -9

 كتاب شكر صادر عن رئيس جامعة الكوفة. -2

 كتاب شكر صادر عن رئيس جامعة المادسية. -8

 كتاب شكر صادر عن رئيس جامعة واسط. -6

 كتاب شكر صادر عن رئيس جامعة الموص . -31



 ن مساعد رئيس جامعة بغداد.كتاب شكر صادر ع -33

 كتاب شكر صادر عن مساعد رئيس جامعة كربالء. -32

 عن عميد كلية التربية للبنات جامعة بغداد. انشكر صادر كتابا -31

 كتاب شكر صادر عن عميد كلية التربية الجامعة المستنصرية. -31

 كتاب شكر صادر عن الكلية اإلسالمية الجامعة في النجف االشرف. -35

كتىىاب شىىكر صىىادر عىىن كليىىة الدراسىىات اإلنسىىانية الجامعىىة فىىي النجىىف  -39

 االشرف.

 كتاب شكر صادر عن كلية الصفوة الجامعة. -32

 كتاب شكر صادر عن االتحاد العام ألدباء العراق. -38

 كتاب شكر صادر عن مؤسسة الشهداء. -36

 كتاب شكر صادر عن نمابة المهندسين العراليين. -21

 


