
  علميةالسيرة ال
  

  األستاذ املساعد الدكتورة جنان حممد مهدي خليفة العقيدي
  

  * تدريسية في قسم اللغة العربية / كلية التربية للبنات / جامعة بغداد
  

ة ة التربي ن كلي تير م هادة الماجس ى ش لة عل ام  * حاص رية، ع ة المستنص و  2000/ الجامع ي النح ف
 والقراءات القرآنية .

  
هادة *  ام ش داد ، ع ة بغ ات / جامع ة للبن ة التربي ن كلي دكتوراه م ي ا 2007ال ات ف وي والدراس د اللغ لنق

 القرآنية .
 

  المناصب االدارية
  

 2010مقررية قسم اللغة العربية للدراسة الصباحية في عام  -1
 

 2013الى  2012أمينة مجلس كلية التربية للبنات في عام  -2
  

  : الدورات والخبرات
  

 2010التنمية البشرية / التخطيط االستراتيجي الشخصي دورة في  -1
 

 2010دورة في التنمية البشرية / البرمجة اللغوية العصبية  -2
  

 2019في اللغة االنكليزية للمستوى المتوسط والمتقدم دورتان  -3
  

 التعليم المستمر/مركز  –بالتعاون مع جامعة بغداد  اتحاد المدربين العربلدن برنامج تدريبي من  -4
 2019 )المهارات األساسية للمدراء  (

  

  البحوث
  . اإليقاع الصوتي اإليحائي في سياق النص القرآني ، مجلة كلية التربية للبنات / جامعة بغداد -1
  
د  -الجسد اإليحائية / مجلة األستاذ ، كلية التربية  داللة المفردة القرآنية في بيان لغة -2 ن رش ة  –اب جامع

  . بغداد
 
  اآلراء النقدية للسيرافي في شرحه لكتاب سيبويه / مجلة التربية للبنات / جامعة بغداد . -3
  
  لغة الحكمة واقناع المخاطب في اسلوب الخطاب النبوي / مجلة العميد / العتبة العباسية المقدسة . -4



  
ث الي والبح يم الع ة  وغيرها من البحوث ..فضال عن تقويم علمي لرسائل من وزارة التعل ي، وجامع العلم

  ديالى وكثير من بحوث مجلة كلية التربية للبنات .
  

  الكتــــب 
  

  لمسات لغوية نقدية من فكر المفسر–النقد اللغوي عند الطبري إمام المفسرين  -1
 2012/  بيروت –دار الكتب العلمية ع في طب
 
  اللغة العربية وهوية األمة في مواجهة تحديات العولمة -2

  2019للنشر / ألمانيا ع في دار نور طب
  
  

  المشاركات في المؤتمرات
 

  مؤتمرات جامعة بغداد  -
  جامعة الكوفة  -
  مؤتمر الجامعة األردنية  -
  مؤتمر الجامعة المستنصرية للبحوث اللغوية  -
  مؤتمر جامعة بابل الدولي ومهرجان  الغدير العالمي األول  -
  ع الرسالة العالميالعلمي العالمي السادس ضمن مهرجان ربي نمؤتمر األكاديميي -
  السعودية.العربية  مؤتمر الحوار في المملكة -

 
  لي العديد من كتب الشكر والشهادات التقديرية من رؤساء جامعات وعمداء كليات.

  
  

  التدريس واالشراف العلمي
  

 الى اآلن. 2006للمرحلة األولى من سنة  ) الصرف( تدريس مادة  -
 للمرحلة األولى )النحو( تدريس مادة  -
 مرحلة الماجستير / لغة)  التعبير القرآني(  تدريس مادة -
 مرحلة الماجستير / لغة وأدب)  الدراسات الصرفية( تدريس مادة  -
 مرحلة الماجستير / لغة وأدب)  تحقيق النصوص( تدريس مادة  -
 تدريس مادة ( تحليل النص القرآني ) مرحلة الماجستير / لغة -
 الماجستير / لغةتدريس مادة ( علم الداللة ) مرحلة  -
  

داد  ة بغ ي جامع ا ف ر منه ة الكثي تير، ومناقش ائل الماجس دكتوراه ورس ات ال ى اطروح راف عل االش
 والمستنصرية وكربالء وديالى... 

 
 



Assistant Professor Dr. Jinan Mohammad Mahdi Al- Aqidi 
 
 
* Teaching in the Department of Arabic / College of Education for Girls / 
University of Baghdad. 
 
* Masters degree from the College of Education / University of Mustansiriya, 
in 2000 in grammar and Quranic readings. 
 
* Doctorate degree from the College of Education for Girls / University of 
Baghdad, in 2007 in linguistic criticism and Quranic studies. 
 
Administrative positions 
 

1- Department rapporteur   , Department of Arabic language for morning 
study in 2010 

 
2- Secretary of the Council of the College of Education for Girls in 2012 to 

2013 
  
Courses and experiences: 
 

1- Course in Human Development / Personal Strategic Planning 2010 
 

2- Course in Human Development / NLP 2010 
 

3- Two courses in English 2019 
 

4- Training program from the Arab Trainers Union & University of 
Baghdad Center for Continuing Education / ( Key Skill for Managers ) 
2019 

 
Research: 
 

1- Phonetic rhythm in the context of the Quranic text, Journal of the College 
of Education for Girls / University of Baghdad. 

 
2- The significance of the Quranic singular in the statement of body 

language suggestive / Journal of the Professor, College of Education - Ibn 
Rushd - University of Baghdad. 



 
3- Critical Views of Serafi in his explanation of the book Sibawayh / Journal 

of Education for Girls / University of Baghdad. 
 

4- the language of wisdom and convince the addressee in the style of 
prophetic discourse / Journal of the Dean / holy threshold Abbasid. 

 
And other research  ..  
  
As well as a scientific calendar of letters from the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research, the University of Diyala and many of the 
research journal of the College of Education for Girls. 
 
Books 
 
1- linguistic criticism when Tabari Imam interpreters - critical linguistic 
touches of the interpreter thought 
Printed in the Scientific Books House - Beirut / 2012 
 
2- Arabic language and the identity of the nation in the face of the challenges 
of globalization 
Printed at Noor Publishing / Germany 2019 
 
 
Participation in conferences 
 
Baghdad University Conferences 
- University of Kufa 
- Conference of the University of Jordan 
- Conference of Mustansiriya University for Linguistic Research 
- University of Babylon International Conference and the first international 
Ghadeer Festival 
- The 6th International Academic Scientific Conference within the Spring 
Festival of the World Message 
- Dialogue Conference in Saudi Arabia. 
 
I have many books of thanks and appreciation from the presidents of 
universities and deans of colleges. 
 
Teaching and scientific supervision 



 
- Teaching drainage for the first stage from 2006 to now. 
- Teaching grammar as a first stage 
- Teaching Qur'anic expression for master / language 
- Teaching morphological studies for the master / language and literature 
- Teaching material to achieve the texts of the master / language and literature 
 
Supervising doctoral theses and master theses, and discussing many of them at 
the University of Baghdad, Mustansiriya, Karbala and Diyala ... 


