
 : بان صالح ميدي الخفاجي  االسم 
 : 95;3بغداد  التولد 
 : متزوجة وليا ولد وبنت الحالة االجتماعية 
 أستاذ مساعد  المقب العممي :  
 : البريد األلكتروني h75a73@yahoo.com 
 : الشهادات الحاصمة عميها  

ـــــ حاصمة عمى شيادة البكموريوس في آداب المغة العربية من كمية المأمون الجامعة 
 . وكانت الثانية عمى دفعتيا  9;;3سنة 

.  4222ــــــ نالت شيادة الماجستير في المغة العربية وآدابيا تخصص لغة سنة 
سالتيا بتقدير جيد جدا من كمية التربية )ابن رشد( جامعة بغداد . وكان عنوان ر 

 )المسائل الخالفية في قواعد رسم الكممة العربية ( . 
ـــــــ وحازت عمى شيادة الدكتوراه في المغة العربية وآدابيا من كمية التربية لمبنات / 
جامعة بغداد بتقدير امتياز وكان عنوان أطروحتيا : )مراعاة المخاطب في بناء 

جري( وقد اختيرت كأفضل أطروحة األحكام النحوية حتى نياية القرن السادس الي
 في تخصص المغة .  4228نوقشت عام 

 الكتب المؤلفة : 
 ــــــ مراعاة المخاطب في النحو العربي . 

 ـــــ منوال المعرفة بين المغة واألدب
 ـــــــ مقاربات في المعرفة المغوية 

 مقاالتالبحوث وال : 

 ـــــــ قرائن توجيو معاني األسماء في القرآن )دراسة تطبيقية في سورة يوسف( 
 في بناء األحكام النحوية في كتاب سيبويو . وأثره ـــــــ المتكمم 

 ـــــــ إسيام المثال في تيسير القواعد النحوية . 
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 ـــــــ أثر الدراسة الحديثية في المنيج النحوي عند سيبويو 
 ـــــــ قيمة الصمت في أدبيات اإلمام الكاظم )ع( 

 مالمح المنيج التاريخي في التفكير النحوي عند ابن جني . ـــــــ 
 ـــــــ رؤية السيد مرتضى العسكري في القواعد النحوية )دراسة نقدية( 

 ـــــــ العطف وأثره في تحقيق التماسك النصي في خطبة السيدة الزىراء )ع(
 ثمار صالة الجمعة في مشروع السيد الصدر )قدس( ـــــــ 

 ــــــ التماسك االجتماعي في أدبيات اإلمام الحسن العسكري )ع( 
 تحقيق عن المكي والمدني في مجمة )نون والقمم(  ــــــ
 تحقيق عن المبيمات في مجمة )نون والقمم( .  ــــــ
 حوار في مجمة حواء .  ــــــ

 ـــ الجانب التقويمي في المثال المصنوع . 
 ــ الجانب الفني في المثال النحوي المصنوع . 

 

  : المناصب و المهام التي كمفت بها 

تدريسية في قسم المغة العربية / كمية التربية لمبنات / جامعة بغداد منذ عام  ـــــــ
 وحتى اآلن .  4228

/ 48عة بغداد منذ كمية التربية لمبنات / جام شؤون الطمبة فيلعميد ال ةـــــــ معاون
 .4236/:/7 وحتى 4234/ 6

دارية اضافة الى ميام عممي اعتبارا من ــــــــ كمفت بميام معاون العميد لمشؤون اال
34/4/4236. 

كمفت بميام معاون العميد لمشؤون االدارية اضافة الى ميام عممي لممرة الثانية 
  .49/7/4236في 



 :/7ذفي كمية التربية لمبنات / جامعة بغداد  منـــــــ معاون العميد لمشؤون اإلدارية 
 .  4236 /;/37حتى  4236

 4233و   ;422و  4228ـــــــ عضو لجنة امتحانية في 
 .  4234ـــــــ عضو لجنة تحضيرية في مؤتمر بغداد عام 

 ــــــ عضو لجنة الحفاظ عمى سالمة المغة العربية . 
 جمعية المسانيين العراقيين . في الييئة االدارية لــــــ عضو 

وحتى عام  4234ية لمبنات منذ عام ــــــ رئيسة المجنة االنضباطية في كمية الترب
4236  

معة ــــــ عضو المجنة المركزية الستقبال الطالبات في كمية التربية لمبنات / جا
 . 4236وحتى عام  4234بغداد منذ عام 

   عضو ورئيسة مجموعة من المجان التحقيقية .  ــــــ
 .  4236ــــــ رئيسة لجنة مشتريات كمية التربية لمبنات / جامعة بغداد . عام 

وعام  4232عضو لجنة عممية في مسابقة الكتاب القرآني لموقف الشيعي عام ـــــــ 
 .  4234، وعام  4233

ـــــــ عضو لجنة تحضيرية لممؤتمر القرآني الذي تقيمو كمية التربية )ابن رشد( 
 .   4234، وعام  4233، وعام  4232بالتعاون مع ديوان الوقف الشيعي عام 

لممؤتمر الدولي الذي تقيمو كميتا التربية لمبنات ،  ةـــــــ عضو لجنة تحضيري
 . والتربية )ابن رشد( 

 تدقيق المغوي لمجمة ديوان الرقابة المالية .كمفت بالــــــــ 
 . 4237لعام  كمفت بميام المدقق المغوي لمجمة دراسات االديانـــــــ 

ــــــ ترأست ورشة عمل أقاميا بيت الحكمة موسومة بـ )الخطاب اإلعالمي الديني 
 . ... 



 :التشكرات والشهادات التقديرية  

 .  4234ـــــــ شكر من وزيرة الدولة لشؤون المرأة عام 
 .  4236ـــــــ شكر من وزير التعميم العالي والبحث العممي 

 .  4233ـــــــ شكر من رئيس جامعة الكوفة 
 .  4233ـــــــ شكر من رئيس جامعة بغداد 
 .  4233ـــــــ شكر من رئيس جامعة بغداد 
 .  4234ـــــــ شكر من رئيس جامعة بغداد 
 .  4236ـــــــ شكر من رئيس جامعة بغداد 

  4236/  3/  42ـــــــ شكر من المساعد العممي لرئيس جامعة بغداد 
 .  4236/  5/  47ـــــــ شكر من المساعد العممي لرئيس جامعة بغداد 

 بية لمبنات / جامعة بغداد .( كتاب شكر من عميد كمية التر 34ــــــ حاصمة عمى )
 . حاصمة عمى كتابي شكر من عميد كمية االداب الجامعة المستنصرية

ــــــ شكر من معاون عميد الشؤون العممية والدراسات العميا في كمية التربية )ابن 
 رشد( / جامعة بغداد . 

 
 ( شيادة تقديرية . 57ــــــ ليا أكثر من )

 ( مؤتمر دولي ومحمي . 47ــــــ شاركت في أكثر من )

 : الرسائل واألطاريح التي أشرفت عميها 
 المثال في الدراسات النحوية الحديثة دراسة تحميمية تقويمية )أطروحة دكتوراه(. ــــــ 

ــــــ االتجاه التوافقي بين لسانيات التراث والمسانيات المعاصرة عبد الرحمن الحاج 
 صالح أنموذجًا )أطروحة دكتوراه( . 



 ــــــ اإلحالة في النحو العربي )رسالة ماجستير ( 
  ــــــ الجيود الداللية والمعنوية عند الدكتور كريم حسين ناصح )رسالة ماجستير(

 : الرسائل واألطاريح التي ناقشتها  

بين ميدي المخزومي ومازن الوعر / كمية التربية لمبنات / جامعة  ــــــ الجممة
  بغداد .

  ؤثرة في ضوء نظرية أفعال الكالم / كمية التربية لمبنات .األفعال المــــــ 
  لدرس المغوي في تفسير ابن زمنين / كمية التربية لمبنات .ــــــ ا

 / كمية التربية لمبنات . ــــــ شعر الكميت )دراسة أسموبية(
  .الداللة القطعية واالحتمالية في القران الكريم / كمية التربية لمبنات 

 / كمية اآلداب / الجامعو المستنصرية االتساق النصي في سور األنبياءـــــ 
 / كمية االداب/الجامعة المستنصرية االتساق في الصحيفة الكاظمية  

/كمية االداب /  الميجر دراسة في الحقول الداللية عند شعراءالفاظ الطبيعة 
 الجامعة المستنصربة

 ( رسالة وأطروحة جامعية . 52خبيرة لغوية ألكثر من ) 
   

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 


