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بسم هللا الرحمن الرحیم

السیرة العلمیة
.یلي قسن محمد العحسن مندیل حاألستاذ الدكتور :االسم الكامل-
عام : أستاذ.  ٢٠٠٤عام : أستاذ مساعد. ٢٠٠٠ّمدرس عام : اللقب العلمي-

.بالمدة األصغریة.٢٠٠٨
-٢٠١٢/ ٢٠١١.

.٢/١/٢٠١٢في )١٥( الكلیة رقم الجلسة 
لجامعي ع جامعة بغداد، األرئاسة، ئیس لجنة اختبار صالحیة التدریسر- مر ا

.١/١٠/٢٠٠٩في ٢٦٠٧٧

:الشھادات
نحو/في الل١٩٩٧الدكتوراه االولى- / , ال

.االداب
كلیة التربیة - بغدادسلوبیة، جامعة في البالغة واأل٢٠٠٨الدكتوراه الثانیة -

.للبنات
.جامعة بغداد٢٠٠٣-٢٠٠٢، في الفلسفة اللغویة: )الدكتوراهفوق(شھادة -
.كلیة االداب/ جامعة الموصل, في النحو / ١٩٩٢-١٩٩١: الماجستیر-
.كلیة التربیة-الموصلجامعة ١٩٨٦-١٩٨٥: البكالوریوس-
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:الخبرات العلمیة واالداریة

١٩٨٧لعربیة فى المدارس الثانویة عمل  مدرسا للغة ا.
٢٠٠٠ةجامعة بغداد سن/ حو واللغة في كلیة التربیة للبناتًعین مدرسا للن.
ً / /

٢٧/٥/٢٠٠٣.
ا

.٨/٩/٢٠٠٨في٩٧٤/د/٦/٧األمر الجامعي ,للدراسة المسائیة


٤٤٦٠٦/١٠/٢٠١١ .
.ستشاریة لمجلة المصباح المحكمةعضو الھیئة االو.للبنات

و
.٢٠١٠/ ٥/ ٢٠في ) ٣/٥٦٢٣( األمر الوزاري 

جامعة  بغداد/ نائب رئیس مجلة كلیة التربیة للبنات المحكمةو.
 .

٢٠١٠ .
.عیةالجام


.٤/١١/٢٠١٢في٢١/٤٢٧٧

: اللجان
عضو لجنة الترقیات المركزیة في رئاسة جامعة بغداد.
 ف

) ١٠٦٧( زاري . خالقأ
٢/٣/٢٠١١.


.٣/١/٢٠٠٦في ٣٣/ب

 لجنة وزاریة الستحداث الدراسات العلیارئیس / /
٧/٢٠١٢/في٥/٧٩٩٤٣١ب ت (كلیة التربیة، 

لیاة وزاریة العادة فتح الدراسات العنلج /
٥٧/الرقم ب ت/ / / 

٤/١/٢٠٠٦.
٩٣٣٢/ء١

٢٢/٦/٢٠٠٦.
 ري ع :

.٢٤/١/٢٠١٢في ٤/١/٢١٩/ق
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تصحیحاالمتحانیة وتقیملجنة وزاریة تتولى مھمة اعداد استمارتي تقییم األسئلة
.٢/٤/٢٠١٢في ١٤٨٨/العدد ت د. نحوالالدفاتر االمتحانیة لمادة

الحلقات النقاشیة إلو. لجنة مقابلة طالب الدراسات العلیا واختبارھم
/ تقویمو.البحوث

.٨/٨/٢٠٠٤في ٤٦٤٢١عدد 


٧/٣/٢٠١٣.


. ٨/٥/٢٠١٣االعالم الجامعي 
 :

 /.
.وما بعدھا٢٠٠٧–٢٠٠٣للسنوات 

والقدم المكافآتوالشكر:


.٣/٢٠١٣/ ٢٧في ١٦٦٢ت / عدد ج د. والعداد استمارات التقیم
شكر وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ومكافأ ة:-

..الوزارة و
) : (١٩-

٢٠/٥/٢٠١٠.) (
، ٢٠٠٠-٩٩/ كلیة التربیة للبنات/الرابعة

:-)
. ٢٠/١٠/٢٠٠٣بعد الحرب ) السنة االستثنائیة

 ١٩/١/٢٠٠٠الجتیاز دورة طرائق التدریس للترقیات العلمیة بامتیاز  في شكر.
٢٠١٠ /

٢٠١١ .
و. ٥٩٣٠/١/٢٠١٢

.٢١/١٢/٢٠١١في ٦٥٠مستشار وزارة الثقافة للشؤون الثقافیة، م س 
 ّشكر رئاسة جامعة بغداد للجھود في حصول الجامعة المركز األول على الجامعات

.١٦/٨/٢٠١٢في ٨٢٠/د/٦/٧جامعة عربیة، ع ١٠٠العراقیة وضمن أفضل 
:-)١١/٤٢١٦ (

....٧/٥/٢٠٠٨في ) ١١/١١٤٢(للجھود العلمیة، العدد و.٤/١٠/٢٠١٠
١١/١٨٠ك

٥٥(.١١/١١/٢٠١٢ (
٢٠١١/٢٠١٢.
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شكر:-
٢٠/٤/٢٠١٠ة في شكر ومكافأة مكتبو.المنھجیة للمرحلة االبتدائیة

ورشة) : ( ل لمقدمة  ا
.٢٠/٤/٣٠١٠ن مع وزارة التربیة في التربویة التي نظمتھا ھیئة النزاھة بالتعاو

ولموشكر رئی

. ٢٥/٧/٢٠١١الفساد
 شكر ثالثة كتب

.١٩/٢/٢٠١٢في ٦٩٠عاستبانة الرشوةالعداد نموذج و
ئاسة ئاسة ر مشاركة في لر

) ١٨٧٤٧( ، ع :  
١٠/٦/٢٠١٠.

 .
. ١٧/٣/٢٠١١في ) ١٣٦٥(العدد . ةمحاضرة في أسلوب القرآن الكریم في الھیئ


في ٢٠١١١

٢٢/٦/٢٠١١.
شكر رئیس جامعة المستنصریة بمناسبة الفوز بمسابقة الكتاب القرآني الثالث .
 /

.٢٤/٣/٢٠١٢سلمان المحمدي في 
ّو

.٦/١٠/٢٠١٢-٣مخمد األول 
  ة )

......٣٠/٥/٢٠١٠في ) ١٧٢٧٢
٣/٢٠٠٨لنیل شھادة الدكتوراه الثانیة تھنئة  رئیس الجامعةو....
امة للك لع نة ا األما قي و لعرا مي ا ل لع مجمع ا ل شكر ا

.وغیرھا، الھداء مؤلفاتي...ز احیاء التراثالمركزیة جامعة بغداد، ومرك
  ٥/٢٠١٣شكر كلیة اآلداب جامعة المستنصریة.
بمناسبات علمیة واداریة مختلفةشكر١٠٠أكثر من... وغیرھا.

الشھادات التقدیریة :


-٢٠٠٩٢٥/ ١٢/١١-٩س في 
٢٠١٠/.٢٩/١٠.
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رئیس ھیئة النزاھة،  بالمؤتمر العلمي السنوي لھیئة شھادة مشاركة ومكافأة من
.٢٢-١٢-٢٠٠٩النزاھة 


–جامعة الكوفة ) صراللغة العربیة وتحدیات الع: (العلمي الدولي األول

. ١٠/٥/٢٠١٠-٩األساسیة في 
١٦-

.سةفي رحاب العتبة الكاظمیة المقد. ١٩/٢/٢٠١١
  تعاون / شھادة تقدیریة للمشاركة الفاعلة في مؤتمر كلیة االعالم اد بال بغد امعة  ج

.٢٠١١نیسان ١٤اللسانیین العراقیین في مع جمعیة
 ٢٠١١نیسان ١٩-١٨جامعة الكوفة في / وفي مؤتمر كلیة الفقھ الدولي .
١٢/١٢/٢٠٠٩مر القرآن الكریم مؤسسة الشھیدین الصدرین، للمشاركة بمؤتو .
 وغیرھا٢٠١٠/اذار/ ٢٨ومن مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون في  ...
 العالمي تمر 

.٢٠١١/آذار/٩-٧للمدة ٢٠١٢عاصمة الثقافة االسالمیة لمشروع النجف 
 . امعة ج

.٢٣/٣/٢٠١٣بغداد 


.٢/٢٠١١تشرین: البصرة كلمة مبدعة : بالمؤتمر العلمي
-

. ٢٠١٣/ تشرین األول/١٢-١١كلیة التربیة للبنات، للمدة 
شھادة تقدیریة من النائب األول لمحافظ بغداد، للنشاط الثق

.البغدادي
 : / .

. ٨/١٢/٢٠١١-٧ومؤتمر كلیة اآلداب جامعة الموصل
 مر ت/ شھادة تقدیریة من عمید كلیة التربیة

.٢٠١٢ن نیسا٢٦-٢٥العلمي التاسع عشر للمدة 


٣/٤/٢٠١٣-٢٠/٣/٢٠١٢.٢-١٩
.بالتعاون مع منظمة الیونسكو

ة/ شھادة تقدیری
٢٤/٣/٢٠١٢-٢٣.

 ٤/٤/٢٠١٣-٣المؤتمر الوطني لكلیات التربیة بمشاركة وزیر العلیم العالي في.
 ٢٠١٢/ ٣كلیة التربیة األساسیة، جامعة واسط شھادة تقدیریة.
 ساسیة جامعة الكوفةالمؤتمر الدولي لكلیة التربیة األشھادة تقدیریة.
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١٦/٥/٢٠١٣.

 ...أكثر من خمسین شھادة تقدیریةوغیرھا.

الجوائز العلمیة والتكریم:
 جائزة– .

 .١٦/١٠/٢٠١٠ . ) :
.)للقرآن الكریم 

 جائزة– .
).دراسات قرآنیة: (عن كتاب . ٢٠١٠لثة  القرآني السنویة الثا

مھرجان ( ادة تقدیر في تكریم مؤسسة البیت الثقافي العراقي بمدالیة ذھبیة وشھ
 (

نخبة٤/٤/٢٠١١
وكان على رأسھم معالي وزیر . واالعالمیة والفنیة والعلمیة واألمنیة للعراق الجدید

.التعلیم العالي
منوتكریم

.برعایة وزارة الثقافة 
 ٢٠١٣/ ١٧/٣مكافأة مالیة النجاز الدكتوراه الثانیة بالمدة األصغریة قي.
) (

.٢٠٠٨األصغریة 
الصحابي في المدائن حول) ملتقى األدیان( للمشاركة بمؤتمردرع ومكافأة مالیة

. ٢٠١٢/ ٢٤/٣دي مسلمان المح
 لعدد ٢٠صدور ا

.٢٨/٣/٢٠٢١في یوم السبت الموافق حوار الفكر 
ّ

.٢٠١٢/ ١٢/٢في ٤٩٣٦بالتصنیف العالمي، ع 
جائزة

.جامعة العلوم والدراسات القرآنیة/مدة یومین)حزیران(ینایربطھران في

: واالشراف العلميالتدریس 
-ّ/  : ,

وفقھ اللغة
...ني للمرحلة الثالثة، ولغة الطفل في قسم ریاض األطفال،آالنص القر

:راسات العلیا درست المواد اآلتیةوفي الد-
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:الدكتوراه
علم . ونماذج نحویةلمجاورة، والنحو والعلوم ا

لنفسا
.  وقضایا بالغیة وأسلوبیةالنحو لقسم األدب ،: الماجستیر

.علم النفسالتربیة والنحو التعلیمي لقسم .في التفسیر
-

. دكتوراه
٣٠

.المختلفة
،وجامعتي٢٠١٠-

. ٢٠٠٩والصدر 

:رات العلمیةمالمؤت
سنویة الالعلمیةبغداد رئیس اللجنة التحضیریة لندوة

٢٠٠٣للسنوات قسم اللغة العربیة/ فى كلیة التربیة للبنات اعجاز القرآن السنویة 
–٢٠٠٧.


). رئیس الجلسة(١٢/١٢/٢٠٠٩

 ٢٢-١٢-٢٠٠٩المؤتمر العلمي السنوي لھیئة النزاھة ، كانون الثاني.
٢٠١٠-

٢٠-٠٤.
 :/في األصمعي

١٥/٤/٢٠١٠.٢٦-١٢ /
ومؤتمر . ١٥/١١/١٩١١-١٣ربیة كلیة الت/ ومؤتمر جامعة البصرة . ١٠/٢٠١١

٢٠١١/ ١٢/١٢كلیة التربیة األساسیة في –جامعة الكوفة الدولي 


.١٢/٥/٢٠١١یوم الخمیس الموافق . علوم القرآن
٢٠١١كلیة اآلداب / مؤتمر جامعة الموصل
٢٠١٢شباط ١٨ث الثقافیة، البصرة لمؤسسة وارادسالمؤتمر الفكري الس.
 لمنعقد تحت ا

.٢٤/٣/٢٠١٢طاق كسرى
،( ،

.٢٧/٢/٢٠١٣مركز البحوث النفسیة، في / جامعة بغداد
 ٢٣/٣/٢٠١٣المؤتمر السنوي الثاني، سلمان المدمدي ملتقى األدیان، الدائن

( -:اربد–األردن –-
.شھادة مشاركة بالمؤتمر.٢٥/١١/٢٠١٠-٢٣، )والفكر والثقافة
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-– ) :
.٢٠٠٩/ دیسمبر/٢٣-١٢في ) واألدبیة وتطبیقاتھا

، )( و-
.٢٠١١/ أبرل/٢١-١٩الجدیدة ,  جامعة شعیب الدكالي، المملكة المغربیة

-"
بحث .م١٨٢٠١٢-١٦بجامعة كیراال، ترفاندرم" اساتھودر بال

. الحدیث النبوي الشریف مصدرا للمعرقة اللغویة: الوسوم
لجزائر / عة األغواطجام. واآلفــــاقالــــواقع..البالغة العربیة: المؤتمر الدولي - ا

: (الموسومة بـ.م٢٠١١نوفمبر ٢٧إلى ٢٦
).والمناھج الغربیة الحدیث

: "عنوان-ال-
االمتداداألصول: اإلسالميالتصوفخدمةفياألمةعلماء كتوبر أ٦-٥-٤،"و

)."نحو اإلشارة أو نحو القلوب(النحو الصوفي : "المداخلةوعنوان ٢٠١٢
َّالملتقى الدولي األول- ّ َّ) :َّ َّ َّّ

لجزائر–ّ): َّ لة ا ١٤٣٣عام .دو
–م٢٠١٢نوفمبر ١٩، ١٨ھـ ، 

-" "
١٩

.الجزائر–بقسنطینة٢٠١٢دیسمبر /كانون أول٢١إلى 
االدب العر: ( -

.٢٣/٢٤/٢٠٢٣االردن في -، عمان)االسالمیة
-–٢٤

.٢٠١٣نیسان
.٢٥/٤/٢٠١٣كلیة اآلداب، –المؤتمر العلمي الدولي، جامعة الكوفة -

.١٥/٤/٢٠١٣تربیة المؤتمر العلمي العشرون، الجامعة المستنصریة، كلیة ال
. ٢٣/٤/٢٠١٣مؤتمر جامعة زاخو -

.مؤتمرا علمیا داخل العر اق وخارجھ ٥٠وغیرھا أكثر من ... .

:والمشاریع التطبیقیةأوراق العمل
المؤتمر الثاني مقدمة الىورقة عملالدراسة المسائیة ، مشكالت وحلول ، -

.٢٠١٠كانون األول جامعة الكوفة-لضمان الجودة واالعتماد األكادیمي
ئیة واستئنافھا في كلیة الربیة للبنات وافق ادراسة الستحداث الدراسة المس-

٢٠٠٩علیھا مجلس الجامعة 
قرآتي ، وكتاب العلوم للصف األول االبتدائي:تقویم لغوي للكتب المنھجیة-

.٢٠١٠مثالین، مقدمة الى وزارة التربیة تموز  
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َّالترقیات العلمی- َ ِْ ِ ِْ ْ ِّة للمشرف التربويَ َ ْ ُِ َّ ْْ ِْ ِورقة عمل . ِِ َ َ مقدمة الى ورشة المناھج َ
التربویة التي نظمتھا ھیئة النزاھة بالتعاون مع وزارة التربیة ، یوم الثالثاء 

.فندق منصور میلیا/ في قاعة قرطبة٢٠/٤/٢٠١٠
مة الى ورقة عمل مقد, )نظرات في واقع الدراسات العلیا في أقسامنا العلمیة ( -

المؤتمر السنوي الثالث لضمان الجودة واالعتماد األكادیمي الذي تعقده رئاسة 
٢٠/٣/٢٠١٢-١٩جامعة الكوفة في 

في ،وبعدھا٣٠/١١/٢٠١١سبوعیة أجلسات -مناقشة استبانات ھیئة النزاھة -
.األكادیمیة لمكافحة الفساد

األكادیمیة لمكافحة شة عمل ، وردور اإلصالح الجامعي في تعزیز ثقافة النزاھة-
.الفساد

-
.٣/٢/٢٠٠٥جامعتي بغداد وقاروینش الروسیة 

في ١٢-
٣/١٢/٢٠٠٨.

-/ ,
.مجلس الكلیة

:نشاطات المجتمع المدني
رئیس اللجنة العلیا لمھرجان لقاء األشقاء السنوي للھوایات والحرف المتنوعة -

.٢٠١٢الى ٢٠٠٩الذي ترعاه وزارة الثقافة للسنوات 
.يعضو اللجنة المنظمة لمھرجان الكاظمیة الثقافیة التراث-
ذة الجامعات والكفاءات عضو الھیئة االداریة في المنظمة العراقیة ألسات-

.المستقلة
. ديو، برئاسة الشیخ ھمام حمعضو منظمة النخب والكفاءات-
تكریم جامعة بغداد بدرع التمیز لمشاركتھا الفاعلة بمھرجان لقاء األشقاء -

....رئیس جامعة بغدادرعایة وزیر الثقافة، استلم درع وشھادة التقدیر التمیزب
محاضرات حول اللغة والتقویم اللغوي لمسؤولي المواقع االلكترونیة لكلیات -

.١٠/١٢/٢٠١٢یوم االثنین الموافق . جامعة بغداد ومراكزھا
معھد العراقيفي لقیت محاضرات أ،األسالیب التربویة لنشر ثقافة النزاھة-

٢٥/٧/٢٠١١لمكافحة الفساد
محاضرة موجھة الى موظفي مدیریة ، ھة للمناھج التربویةتضمین مفاھیم النزا-

٢٥/٧/٢٠١١األكادیمیة العراقیة لمكافحة الفساد،المناھج العامة

:الدورات والبرامج
.IND٢٠٠٨ربیل، مؤسسة أحول انتخابات مجالس المحافظاتدورة .١
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ة لألنترنت .٢ ودورة . ١٨/٩/٢٠٠٠دور
جدا. ٢٠٠٣/ ١٧/٩في ٥٠٣

.واالنترنت
٣. :

وغیرھا...الفرات، السومریة
.الفرقانةقنا. یتناول بالغة القرآن الكریم. أسرار البیان: برنامج.٤
.عربیة وأسرارھایتناول اللغة ال. برنامج كنوز اللغة.٥
٦.

.٢٠١١لمكافحة الفساد ، تموز 
وعضو مجا.٧

.اذاعة الیقین
.للفضائیة الجامعیة. حلقة١٢برتامج كنوز اللغة العربیة، .٨

:لفاتالمؤ
.٢٠٠٩دار الضیاء، االردن، عمان . النحو في شروح دیوان المتنبي.١
٢..

٢٠٠٧.
.مخطوط).  اسرار البیان القرآني ( تفسیر بالغي للقرآن الكریم .٣
بالغي، .٤ ال

.٢٠٠٩لبنان -دار الكتب العلمیة، بیروت
ودار ٥.٢٠٠٣.٢٠٠٤

.٢٠٠٦الضیاء، االردن 
٦.

.٢٠٠٨، ٢٩الجامعة المستنصریة ع / االداب 
اث .٧

.٢٠١٠اإلقرائي 
.٢٠١١، بیروتعالم الكتبدراسات نحویة ، .٨
.األردن–، عمان دجلةقرآنیة ، ، دار مباحث.٩

.٢٠١١األردن –دراسات بالغیة، عالم الكتب الحدیث، اربد .١٠
.٢٠١١روت، بیعالم الكتبمحاوالت التیسیر النحوي الحدیثة، .١١
١٢.

.٢٠١١األردن –عالم الكتب الحدیث، اربد 

:البحوث
١٣.

.٢٠٠١لعام ٢العدد١١
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١٤.١٣
.٢٠٠٢للعام  ٤العدد 

.٢٨١١، ٢العدد –١الھند مجلد -ت القرآنیة، مجلة كیرالاءالقرا.١٥
–، مجلة العلوم اإلنسانیة)نحو اإلشارة أو نحو القلوب ( النحو الصوفي.١٦

.الجزائر
١٧.

بغداد / امعة  مجلة ٢٠٠٢/ ٢٠٠١ج في  ١٥نشر 
.٢٠٠٣للعام ١عدد 

٣(١٨.٢١ (
.م٢٠١٠

١٩./
٢٠٠٨.

ال،.٢٠
٢٠٠٨، ٢٩.

٢١.) (.
٢٣ع .مجلة

٢٠١١.
. نظرات في النزاھة واالعالم.٢٢

.٢٠٠٩النزاھة
أسرار .٢٣

.الكریم، مجلس الوزراء
٢٤.

.تحت الطبع١٩/٢٠-٠٤-٢٠١٠النحوي، القي في مؤتمر بغداد 
رشد،ع اب/.٢٥ ٩٤ن 

. ٢٠٠٩سنة 
.الثقافة اللغویة، سلسلة مقاالت نشرت في مجلة صدى الجامعة.٢٦
٢٧.

.مخطوط. ١٩٨٤/١٩٨٥كلیة التربیة / جامعة الموصل 
داود . د.، تحریر أ) بحوث عراقیة في األدب واللغة : ( المشاركة بموسوعة.٢٨

.٢٠٠٨سلوم 
٢٩. )(

في كتاب. ١٩٢٠١٠، ع ٥ : وطبع 
١، ط٢–

٢٠١٢الثقافیة، العراق، بابل 
في الن.٣٠ لعدول  وب ا ل أس في  ات  ن نظر

.٢٠٠٩، كانون األول ١٣، ع القرآنیة 
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مجلة –.٣١
.٢٠٠٩السنة ) ٨( اللسان العربي الدولیة ، طھران ، العدد 

٣٢.
وطبع .٢٠١٠ا

امعة –)بحوث المؤتمر العلمي الثالث: (ضمن كتاب ج
.٢٠١١، التمیمي للنشر، النجف األشرف ١، ط١الكوفة، ج

٣٣.
.بالتعاون مع مجلس النواب العراقي

٣٤.
.١٤/٤/٢٠١١مؤتمر كلیة االعالم بالتعاون مع الحمعیة العراقیة للسانیات 

٣٥. .
.٢٦/٤/٣٠١١كلیة التربیة للبنات –اد للمشاركة في مؤتمر بغد

٣٦.
.٢٠١١بغداد ٥٨، مجلد ٤، جمحلة المجمع العلمي العراقي

بحث مقدم ، قضایا أسلوبیة بین الموروث العربي والمناھج الغربیة الحدیثة.٣٧
١٩/٤/٢٠١١- ١٨في جامعة الكوفة-الى المؤتمر الثاني لكلیة الفقھ 

قرآتي ، وكتاب العلوم للصف األول االبتدائيتقویم لغوي للكتب المنھجیة.٣٨
٢٠١١مثالین ، مؤتمر كلیة النربیة للبنات 

ّالقیاس النحوي في ضوء فكر اإلمام الكاظم علیھ السالم، بحث مقدم .٣٩ ّ
ة الكاظمیة المقدسة للمؤتمر السنوي الثاني الذي ستقیمھ األمانة العامة للعتب

١١/٦/٢٠١١- ١٠في 
كلیة التربیة اتجاھات التیسیر النحوي المعاصر، بحوث قسم اللفة العربیة.٤٠

.ة على تأسیس القسمسن٢٥بمناسبة مرور للبنات،
رؤیة جدیدة  في ضوء بصریة النحو العربي نشأة المدارس النحویة.٤١

.١١/١١/٢٠١١وتطورا وانتشارا، مؤتمر جامعة البصرة 
ّسلوب العدول في النص القرآني بین االسلوبیة المعاصرة والنظام اللغوي، أ.٤٢

. ٢٠١٢شتاء ٨مجلة المصباح عدد  
.٣٠١٢ألفاظ النزاھة والفساد في التعبیر القرآني، مجلة كلیة التریة للبنات.٤٣
، مجلة كلیة التریة الحدیثةالموروث العربي والمناھجقضایا أسلوبیة بین.٤٤
.٣٠١٢لبناتل
ومقاالت نشرت في الصحف والمجالت والمواقع , ث اخرى وبحو.٤٥

.االلكترونیة
اعتراضات زكریا أوزون وآراؤه في الجملة، بحث مشارك، مجلة كلیة .٤٦

.٧/١١/٢٠١٢التربیة للبنات 
فصل . أنموذجانظرات في أسالیب التدریس الجامعي طریقة المحاضرة .٤٧

نبثق من المؤتمر ضمن مشروع الكتاب المشترك بین مجموعة األساتذة الم
.٢٠١٣ضمان الجودة الرابع في جامعة الكوفة، آذار 
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للمشاركة ( بین الواقع والطموحفي العراقاإلعالم العلمي المتخصص.٤٨
.١٦/٥/٢٠١٣)بفعالیات أسبوع اإلعالم الجامعي الثالث

وغیرھا.٤٩
:لكترونيالمقاالت والنشر اإل

اللغة واالسالم.٥٠
نشرت في صحف عدیدة منھا االستقامة , مكانة األستاذ الجامعي الى أین.٥١

١١/٢٠١١والعھد والبیان
منظمات األساتذة ظھیر الجامعة.٥٢

في الجامعةالتصدي للمسؤولیة٤٨
العدول والنظام البالغي في اسلوب القرآن الكریم٤٩
الكفاءات العلمیة والترشیح لالنتخابات٥٠
االنتخابات البرلمانیة بین مرحلتین٥١
ّالجمعیة اللغویة العراقیة٥٢ ّ
الثقافة اللغویة٥٣
شجون علمیة٥٤

جذور األسلوبیة في الموروث البالغي العربي٥٥
ج في اللغة العربیةالحمـل المـزدو٥٦
العدول في النص القرآني٥٧

اللغة بین المنطق المعیاري والسماع٥٨
المجاز والنظام اللغوي للقرآن الكریم٥٩
ّالموروث اللغوي بین المعیاریة والسماع٦٠

نظام القرآن ونظام الكون..الشبھ بین النظامین٦١
االحباط العلمي-٦٣
الجامعة ولجنة االصالح-٦٣

حسن مندیل حسن العكیلي. د.أ
com.Gmail@aligeali
بغداد -العراق  / كلیة التربیة للبنات / جامعة بغداد : العنوان
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