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أستاذ مشارك
اللق العلمي :
الشهادات االخرى
 دبلوم في البرمجة اللغو ية العصبية من المنتدى العربي للتنمية البشرية.
 دبلوم في التخطيط الستراتيجي للشخصية من األكاديمية الدولية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي.
 شهادة في البرنامج التدريبي من المركز العراقي لإلبداع والتطوير.
 شهادة في مشروع رسائل التنمية البشرية
الوظائف التي شغلتها:
 مسؤول وحدة اللغات بكلية العلوم  /جامعة بغداد من2221 /7/2م ولغاية مطلع2212 /12/11م.
 رئيس قسم علوم القرآن – كلية التربية البنات  /جامعة بغداد من2212 /5/12ولغاية 2215/2 /1م
المواد العلمية التي قمت بتدريسها :
 - 1النقد العربي ( القديم والحديث )
 - 2العربية العامة ( العربية لالقسام غير االختصاص )
 - 3تحليل النص القرآني
 - 4مادة االعجاز القرآني
 - 5منهج البحث العلمي ( لطلبة الدراسات العليا)
االعمال العلمية واالصدارات التي قمت بها هي :
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 صدر لي كتاب( الحطيئة في معيار النقد قديما وحديثا) ضمن منشورات دار دجلة للطباعة والنشر  -االردن سنة
2222م.وطبعة اخرى 2212م.
 تحت الطبع ( حسان بن ثابت في معايير النقد قديما وحديثا ) ضمن اصدارات المجلس االعلى للثقافة في
جمهورية مصر العربية.

 األبحاث المنشورة والمقبولة للنشر في المجالت العلمية المحكمة :

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.2
.1

بحث بعنوان "الشكل في القصيدة الحرة عند نازك المالئكة"( .في العراق) بحث محكم ومنشور في مجلة كلية
العلوم االنسانية واالقتصادية مجلة علمية محكمة  -جامعة االنبار  -العدد  / 2سنة 2225م.
بحث بعنوان " األثر النفسي واألبداع الشعري عند النقاد العرب " (في العراق) بحث محكم ومنشور في مجلة
كلية التربية االساسية  -الجامعة المستنصرية  -المجلد  12ملحق العدد  ، 74السنة 2212م .
بحث بعنوان "جمالية القصة القرآنية" ( ،في العراق) بحث محكم ومنشور في مجلة كلية االدآب  -جامعة بغداد
 المجلد العدد  ،121السنة 2212م.بحث بعنوان "شعر الزهد النشأة التطور – دراسة تحليلية نقدية" (في العراق) بحث محكم ومنشور في مجلة
كلية االدآب  -جامعة بغداد  -العدد  ،123السنة 2213م.
بحث بعنوان "جمالية القصة القرآنية – قصة سيدنا ابراهيم انموذجا "  -بحث محكم ومنشور في مجلة كلية
التربية االساسية  -الجامعة المستنصرية  -المجلد ، 22العدد  ،22السنة 2214م .
بحث بعنوان "الرؤية الفلسفية للزهد "  -بحث محكم ومنشور في مجلة جرش الثقافية  -جامعة جرش  /االردن -
العدد  ،12صيف السنة 2213م.
بحث بعنوان" المرأة المسلمة بين االنقياد والتحرر في ضوء المثول لسيرة السيدة البتول " ،بحث محكم
ومنشور في مجلة الهدى  ،العدد االول  ،آذار 2214 ،م .
بحث بعنوان" المبرد مكانته و جهوده النقدية "  ،وحدة الدراسات العمانية – جامعة آل البيت  ،المملكة
االردنية  ،بحث محكم ومقبول النشر في 2215 /12/7م .
بحث بعنوان" الموازنة عند اآلمدي تحليال ودراسة " .محكم ومقبول  -قيد النشر  -في مجلة كلية االدآب –
جامعة بغداد .

 البحوث المنشورة والمقدمة لمؤتمرات دولية :
 .1بحث بعنوان" الرواية في ظل عصر التكنولوجيا "  .بحث مقدم الى ملتقى القاهرة الدولي الخامس لألبداع
الروائي العربي ( الرواية العربية  ...إلى أين )  15- 12ديسمبر سنة 2212م  ،المجلس األعلى للثقافة  ،القاهرة ،
محكم ومنشور في عدد خاص بالمؤتمر.
 .2بحث بعنوان" جمالية القصة القرآنية – قصة سيدنا يوسف انموذجا "  .بحث مقدم الى مؤتمر مستقبل اللغة
العربية في عصر العولمة بين األمل واليأس  -جامعة شريف هداية هللا االسالمية  ،جاكارتا  /اندونيسيا  ،محكم
ومنشور في عدد خاص بالمؤتمر ،مجلد  ،3السنة 2212م .
 .3بحث بعنوان" التناص في النقد األدبي والتراث العربي "  .بحث مقدم الى الملتقى الدولي ( التفكير اللساني
والتظرية النقدية المعاصرة من هاجس التأصيل إلى كشوفات الحداثة البعدية)  11- 12نوفمبر  ، 2212جامعة تبسة
– دولة الجزائر .
 .4بحث بعنوان" االرشاد التربوي وأثره في بناء الفرد "  .بحث مقدم الى مؤتمر العلمي السنوي السادس لهيئة
النزاهة  -العراق  ،محكم ومنشور في عدد خاص بالمؤتمر  ،السنة 2212م .
 .5بحث بعنوان" الزهد في العصر العباسي دراسة موضوعية " بحث مقدم الى المؤتمر العلمي النقدي الخامس
عشر ( مالمح التجديد في األدب العباسي )  5- 3نيسان  ،2212كلية االدآب – جامعة جرش ،المملكة االردنية ،
بحث محكم ومنشور في عدد خاص بالمؤتمر سنة .2212
 .6بحث بعنوان" مفهوم الحوار في االسالم "  .بحث مقدم الى مؤتمر الحوار واثره في الدفاع عن النبي  - جامعة
االمام دمحم بن سعود االسالمية – المملكة العربية السعودية  ،محكم ومنشور في عدد خاص بالمؤتمر سنة 2213م
.
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 .7بحث بعنوان" حازم القرطاجني ومالمح التجديد في جهوده البالغية والنقدية " بحث مقدم الى المؤتمر العلمي
النقدي السادس عشر ( أدب العصور المتتابعة تقلييدا وتجديدا  -قراءة جديدة وتقويم )  4- 2نيسان  ،2213كلية
االدآب – جامعة جرش ،المملكة االردنية  ،بحث محكم ومنشور في عدد خاص بالمؤتمر ،سنة2213م.
 .2بحث بعنوان" القيم االخالقية للعمل في االسالم – رؤية في عمل المرأة "  .بحث مقدم الى مؤتمر أخالقيات
العمل الوظيفي  21- 22اكتوبر 2213م  ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعية  -جامعة تبسة – الجمهورية
الجزائرية  ،بحث محكم و منشور في عدد خاص بالمؤتمر سنة 2213م.
 .1بحث بعنوان" اإلمام الدوري علمه ومكانته – نماذج من روايته" بحث مقدم الى المؤتمر العلمي العالمي االول
لتوطين رواية االمام الدوري في جامعة القرآن الكريم وتأصيل العلوم  ،محكم ومنشور في عدد خاص بالمؤتمر ،
السنة 2213م.
 .12بحث بعنوان" التربية اإليمانية واألخالقية من سيرة يوسف  " بحث مقدم الى المؤتمر العلمي القرآني
الرابع ( الشباب ومستقبل األمة )  12- 12أيار  ،2214جمعية المحافظة على القرآن الكريم – المملكة االردنية ،
بحث محكم ومنشور في عدد خاص بالمؤتمر.
 .11بحث بعنوان" جمالية القصة القرآنية – دراسة تحليلية "  .بحث مقدم الى المؤتمر القرآني الدولي السنوي
(مقدس  15- 14 )4ابريل 2214م  ،أكاديمية الدراسات االسالمية  -جامعة ماليا – كواال لمبور ، ،منشور في
عدد خاص بالمؤتمر( ونشر الكترونيا على النت ايضا)
 .12بحث بعنوان" القيم االخالقية واثرها في بناء الحضارة االنسانية وفق الرؤية الخلدونية "  .بحث مقدم الى
المؤتمر الدولي الرابع عن ابن خلدون ( دور القيم الروحية في بناء الحضارة وسقوطها  :الدراسات الخلدونية
التطبيقية )  24- 23فبراير 2215م  ،كلية أصول الدين  -جامعة االمير عبد القادر للعلوم االسالمية – قسنطينة –
الجمهورية الجزائرية  ،بحث محكم و منشور في عدد خاص بالمؤتمر سنة 2215م.
 .13بحث بعنوان" تربية الطفل في ضوء النصوص القرآنية والسنة النبوية "  .بحث مقدم الى المؤتمر العالمي
الثاني للقرآن والسنة ( الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين )  15- 13مارس 2215م  ،كلية معارف الوحي
والعلوم االنسانية  -الجامعة االسالمية العالمية – ماليزيا  ،بحث محكم و منشور في عدد خاص بالمؤتمر سنة
2215م.
 .14بحث بعنوان "السرقات الشعرية – قراءة في شعر شاعر االسالم األول " بحث محكم و منشور في عدد خاص
بالمؤتمر سنة 2216م.
 .15بحث بعنوان" الحوار في االسالم واثره في التعايش السلمي"  .بحث مقدم الى مؤتمر الحوار والتنمية والسلم –
مخبر حوار الحضارات  -جامعة عبد الحميد بن باديس  -الجزائر  ،محكم ومنشور في عدد خاص بالمؤتمر سنة
2216م .
 .16ورقة بحثية بعنوان " الثقافة والتعليم في العراق الواقع واآلفاق" .مقدمة لمؤتمر ( بداية جديدة  :العالقات بين
الواليات المتحدة االمريكية والمسلمين "  12- 16يونيو 2212م  ،مكتبة االسكندرية – جمهورية مصر العربية .
 .17ورقة بحثية بعنوان"النصوص القرآنية وأثرهما في بناء شباب واع" مقدمة للندوة العلمية ( القرآن الكريم
ودوره في الحياة)  ،مركز احياء التراث العلمي العربي – جامعة بغداد  ،سنة 2214م.

 المنشورات االخرى :

 .1مقالة نقدية تحليلية لكتاب ( كيف واجه االسالم الفساد االداري ) صدرت ضمن اصدارات وزارة الثقافة
العراقية  ،مجلة دجلة  ،العدد  / 22تشرين االول 2227م  .واعيد نشرها في مجلة االزهر في إسالم اباد.
 .2دراسة لملحمة كلكامش بعنوان (ملحمة كلكامش الدرس االول للتآلف والمحبة ونبذالخالفات) نشرت ضمن
اصدارات وزارة الثقافة العراقية  ،مجلة دجلة  ،العدد  / 31تموز 2227م.
 .3قمت بنشر عددا من المقاالت االدبية في المجالت والصحف المحلية .

 المشاركات االخرى :
 - 1المشاركة ببرنامج صناع السالم النسائي بكتابة قصة قصيرة  /جامعة سان دياغو – كالفورنيا – امريكا  /مؤيد
بكتاب شكر من معهد كروك من اجل السالم و العدالة.
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 - 2قمت بتقويم اكثر من  322رسالة واطروحة خالل االعوام 2212 - 2224م.
 - 3قمت بمناقشة عدد من الرسائل العلمية .
 - 4االشراف على بحوث التخرج من 2216 - 2212م ( .والى اآلن)
تقويم اربعة كتب منهجية لكلية العلوم – جامعة بغداد  ،موثقة بكتب رسمية.
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