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 كلية التربية للبنات –جامعة بغداد     

 قسم اللغة العربية

 

 

 السيرة العلمية
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 3/8/2008أستاذ بالمدة األصغرية   المرتبة العلمية

  الشهادات
 صرية /اآلداب.في النحو العربي, الجامعة المستن 1996الدكتوراه االولى -
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 داب.ي النحو , جامعة الموصل/ كلية اآلف 1991الماجستير:  -
 ية التربية/قسم اللغة العربية.كل -جامعة الموصل1986-1985البكالوريوس:  -
 .19/12/2014لغاية  19/11برنامج تدريبي / جامعة فلورنسا/ ايطاليا. من  -
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language for Italians 
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خطوط العمل 
 البحثية

 
 الدراسات اللغوية والنحوية القديمة والحديثة. -
 اللسانيات المعاصرة. -
 الدراسات القرآنية. -
 يسير النحوي.الت -
 التخطيط والسياسات اللغوية في العراق والعالم العربي. -
 الفلسفة االسالمية / التصوف. -
 األسلوبية المعاصرة. -
 االنسانيات الرقمية. -
 .يةلسانيات الحاسوبال -
 توظيف تكنلوجيا المعلومات في خدمة اللغة العربية. -
 اللغة الدبلوماسية -

 

اللغات التي 
 يجيدها

 اختصاص  /اللغة العربية 
 غير اختصاص/ اللغة االنكليزية 

الوظيفة 
والموقع العمل 

الحاليين 
والخدمة 
 الجامعية

 
 أستاذ الدراسات العليا في كلية التربية للبنات :تدريسي -
 .رئيس لجنة اختبار صالحية التدريس جامعة بغداد -
 كلية التربية للبنات ة.عضو اللجنة العلمي -
 .2018كاديميين العراقيين رئيس اللجنة العلمية لنقابة اال -
 3/1/2000تاريخ التعيين  -
 .غير جامعية سنوات 4سنة  و  21جامعية   الخدمة ال -
 

الوظائف 
ومواقع العمل 

 السابقة

 . 1987لعربية فى المدارس الثانوية مدرس اللغة ا •
 سنة ةفي كلية التربية لمادة فقه اللغ وفي 93و1992محاضر للنحو في آداب المستنصرية  •

 99و1998
 . 27/5/2003رئيس قسم اللغة العربية انتخابا/ كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد في  •
 .2008الدراسات المسائية في كلية التربية للبنات  تأسيس •

 .2008شؤون الطلبة / دراسات المسائية معاون العميد ل         
 . 2010والبحث العلميوزارة التعليم العالي  -نائب رئيس جمعية اللسانيين  •

  2014نائب األمين العام/ األمانة العامة للمزارات في العراق. 
 .2014/ العراق الشيعي اذاعة القباب / ديوان الوقفتأسيس  •
 .2015/ ديوان الوقف/ العراق  ، ومديرا لهادائرة البحوث والدراسات تأسيس •

  

 عضوية
 اللجان

الجمعيات و
العلمية 
 والمهنية

 .2017جنة تقويم ومعادلة الشهادات الواردة من خارجة العراق، وزارة التعليم العالي عضو ل •

  رئيس لجنة في مشروع تطوير المناهج للدراسات األولية. في وزارة التعليم العالي والبحث
 العلمي.

 وما أزال.  2009رئيس لجنة اختبار صالحية التدريس، رئاسة جامعة بغداد/
 .2012في كلية التربية للبنات/رئيس لجنة التعضيد  •
 ممثل نقابة األكاديميين العراقيين في مجلس كلية التربية للبنات. •
عضو لجنة هيئة النزاهة لوضع منهاج مادة األخالقية للمراحل االبتدائية وتأليف الكتب  •

ات ودراسوضع استبانات . 2/3/2011( في  1067الديواني ) وكراسات أخالقيات النزاهة. األمر 
 في األكاديمية لمكافحة الفساد. 2011/لمعالجة الرشوة هيئة النزاهةل
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عضو لجان علمية وادارية ورئيس بعضها: اللجنة العلمية، لجنة الدراسات  العليا واللجنة  •
االمتحانية في كلية التربية للبنات، لجنة مقابلة طالب الدراسات العليا واختبارهم. ولجنة إقرار 

 وما بعدها. 2007 – 2003للسنوات  مشاريع البحوث.
وبعدها،  30/11/2011جلسات أسبوعية  -استبانات هيئة النزاهة حول الرشوة  وضع وتصميم -

 هياة النزاهة.
 . 2016 -2014وفي معهد الخدمة الخارجية .  لمكافحة الفسادالعراقية في األكاديمية محاضر  -

نشاطات علمية 
في المجمع 

 العلمي العراقي 

 
 .2019كية من المجمع بصفة عالم في تخصصه تز -
مرشح لعضوية المجمع العلمي العراقي مرتين واجتياز التنافس بين المتقدمين ومقابلة   -

 .2017اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء في زمن السيد العبادي 
تواصل مستمر مع المجمع من خالل النشاطات العلمية والمشاركة بالمؤتمرات والورش  -

 . العمل
 النشر في مجلة المجمع العلمي أكثر من خمس بحوث محكمة -
. تم قبوله 20119تقديم مشاريع علمية للمجمع العلمي منها التخطيط والسياسات اللغوية  -

 ورفعه الى مجلس الوزراء.
الحصول على عدد من الشكر والتقدير والتكريم من رئيس المجمع العلمي في مناسبات  -

 علمية مختلفة.
ات بالتعاون مع المجمع العلمي العراقي وادارة بعضها مثل: العربية والتقانة اقامة ندو -

 .17/1/2019. والفن وأثره في صناعة السالم 19/12/2019الحديثة 
 الى مكتبة المجمع العلمي. اهداء بعض المؤلفات -

 

 .2005رئيس لجنة للنظر في اكتشافات التدريسيين/ رئاسة جامعة بغداد   التحكيم العلمي
محكم علمي دولي للترقيات العلمية والمجالت المحكمة في بعض الجامعات العربية: جامعة  •

 آل البيت االردنية وجامعة أم القرى وغيرهما...
 التقويم اللغوي والعلمي لعدد كبير من الرسائل واألطاريح الجامعية والبحوث األكاديمية.  •

في  46421والثقافي / جامعة بغداد ، عدد  دبية في قسم النشاط الفنيتقويم النتاجات األ 
8/8/2004. 
/ 146رئيس لجنة متابعة سير المناقشات العلمية / كلية التربية للبنات قسم اللغة العربية:  ع  •

 .23/2/2016د.ع  في 
لتقييم  . وخبير علمي 2010رئس تحرير في موقع جامعة بغداد االلكتروني. ولمجلة الكلية  •

 ن ليوم العلم العراقي/ وزارة التعليم العالي.نتاجات المتقدمي
 

 المجالت
العلمية  العلمية

 المحكمة

 رئيس الهيئة االستشارية لمجلة النزاهة والشفافية.  -
 وما يزال. 2013رئيس تحرير مجلة كلية التربية للبنات المحكمة  -

 .اتيجية/ بيروتعضو اللجنة االستشارية لمجلة االستغراب/ المركز اإلسالمي للدراسات االستر -

 عضو الهيأة العلمية لمجلة آداب الكوفة التي تصدر عن اآلداب جامعة الكوفة. -
 .في الجزائرالتي تصدر  باحثعضو الهيأة العلمية لمجلة آداب ال -
 / ديوان الوقف.رئيس تحرير مجلة ذراري العلمية المحكمة -
 ة. عضو مجلة ) والقلم ( القرآنية المحكمة. ومجلة المصباح القرآني -
مشرررف التحريررر اللغرروي لموقررع جامعررة بغررداد االلكترونرري. ولمجلررة كليررة التربيررة للبنررات المحكمررة  -

2010 . 
 مجلة مستقلة. ورئيس تحرير مجلة تكنوقراط المحكمة. -
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 .2012  ةعضو الهيأة العلمية منصة المجالت الجزائري -
 

الحاسوب 
 واالنترنيت

 

 ية.توظيف تقنية المعلومات في خدمة اللغة العرب -
 تدريس لسانيات الحاسوب لطلبة الدكتوراه واالشراف على أطاريح بهذا الحقل -
تأسيس الموقع االلكتروني لجامعة بغداد ضمن فريق. وعملت فيه مديرا للتحرير والمراجعة  -

 .2009اللغوية. سنة 
 .2003/ 17/9في  503العدد  جامعة بغداد، دورة مركز الحاسبة االلكترونية، -
/ 17/9في  503العدد  0. ودورة مركز الحاسبة االلكترونية 18/9/2000دورة لألنترنت  -

  . ولي خبرة جيدة جدا في استخدام الحاسوب واالنترنت.2003
دورة لمسررؤولي المواقررع االلكترونيررة لكليررات جامعررة بغررداد ومراكزهررا. يرروم االثنررين اعررداد     -

 .10/12/2012الموافق 
البرامج االلكترونية وانشاء التطبيقات الذكية والمواقع و بالتقنية وتطوراتهامطور ومدون ومهتم  -

 االلكترونية والتسوق االلكتروني.
مهتم بريادة االعمال والمبادرات منها: المشاركة ببرنامج عبارة لمؤسسة المورد الثقافي في   -

 بيروت وغيرها. وانشاء دار نشر رقمية.

  التدريس
  :الدراسات األولية -

, وفقه اللغة، والمذاهب النحوية، وتحليل النص القرآنري، ولغرة الطفرل فري رهوتيسيالنحو مادة 
البالغرررة والنحررو فررري جررامعتي الجرررواد والزهررراء الررردينيتين ودرس  ...قسررم ريررراض األطفررال

 محاضرا.
 الدراسات العليا: -

النحررو والعلرروم  ، تطبيقررات فرري القررران الكررريم،واألسررلوبيةمنرراهج نحويررة حديثررة،  الدددكتورا :
ولسرررانيات والنظريرررة اللغويرررة عنرررد العررررب.  ونمررراذج نحويرررة. والفكرررر النحررروي.مجررراورة، ال

 النحو لقسم األدب. مادة والحاسوب، وقضايا اللغة العربية المعاصرة، واتجاهات لسانية، 
والمنهج اللغوي فري التفسرير. النحرو قضايا بالغية وأسلوبية.   النحو لقسم األدب، الماجستير:

 ...ومناهج نحوية حديثة التربية وعلم النفس.التعليمي لقسم 

االشراف على 
الدراسات 

 العليا

 
في الدراسات اللغوية والقرآنية  تقريبا رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه  70 االشراف على   

 . ولسانيات الحاسوب واألسلوبية
  رسالة ماجستير ودكتوراه في الجامعات العراقية. مائة 100مناقشة أكثر من 

 واألطاريح في داخل العراق وخارجه.  وعشرات التقويم العلمي للترقيات العلمية
 

التخطيط 
االستيراتيجي 
والسياسات 

 العامة:

تقديم الدراسات واللغات الرسمية للعراق،  الخاصة بقوانينالتخطيط والسياسات العامة متخصص ب
 ا،لرسمية في الدستور العراقي ومناقشتهقوانين اللغات ادراسة و ،للحفاظ عليها والبحوث والمشاريع

لدكتوراه: لطلبة االمادة  هذه وتدريس رسمية.غة المع السيادة الوطنية ومستقبل اللتوافقها  في ضوء
توظيف التكنلوجيا في فضال عن واألمن واالقتصاد وسوق العمل.   اللغة والسيادة الوطنية والهوية

  .الرقمية واالنسانيات خدمة اللغة العربية وعلومها
 

القدرة على 
احداث تطوير 
مؤسسي في 
الجامعة كلية 

 مركز:

رفة وسائل االتصال للعمل المهني. من خالل مع تأهيلالتقديم برامج تدريبية خاصة في    
 , وكيفية التعامل معها.المعلوماتتكنولوجيا اإللكترونية و

التعاون مع مؤسسات أكاديمية دولية، والتعليم عن بعد، ب  مشروع إدخال التعليم االلكترونى      
مشروع إيجاد صيغة عمل اللكترونى والتعليم عن بعد. وبهدف وضع برنامج عمل لنشر التعليم ا

مشتركة مع مركز  ابن سينا التكنولوجى والفريق الوزاري، واإلعداد الجيد لورشة عمل، تضم 
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يذ خطة التوسع واالنتشار لبرنامج التعليم األطراف المعنية ببرنامج التعليم االلكتروني والمدمج، لتنف
 االلكتروني والتعليم المدمج.

تطوير مناهج الدراسات األولية والعليا. مع الوزارة وترأس لجنة في مشروع تطوير المناهج     
للدراسات األولية. في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وعملت منسقا بين جامعة بغداد وجامعة 

ي ايطاليا وممثل مؤسسة واريد األكاديمية. وعقد اتفاقيات تعاون بين الجامعة والعتبات  فلورنسا ف
 والمقدسة.

في رفع نسبة أداء الجامعة في يوم العلم العراقي، من خالل نيل وسام التميز العلمي  االسهام    
لي على  . فضال عن حصو2015المركز األول، وجائزة أفضل كتاب مؤلف للعلوم االنساني لسنة 

 ....     3/2008ثالث شهادة الدكتوراه الثانية 
 100بذل الجهود في حصول الجامعة المركز األّول على الجامعات العراقية وضمن أفضل     

 .16/8/2012في  820/د/6/7جامعة عربية، ع 
العالمي، ع  ومكافأة رئيس جامعة بغداد لتأدية األعمال المناطة التي أسهمت بتقّدم الجامعة بالتصنيف 

والجهود المبذولة في تدوين البيانات الخاصة بشؤون الخريجين   .2012/ 12/2في  4936
... وغيرها. وقد 22/6/2011في  20111ونشرها في الموقع االلكتروني الخاص بالجامعة ع 

 .  20/10/2003منحت شكر وتقدير )لحسن سير الدوام في السنة االستثنائية( بعد الحرب 
. وشكر السيد 2011/ 2010ناد المكتبة الجامعية باإلصدارات العلمية، للعام الدراسي سإلو    

الوزير مرتين للجهود في لجنة تقويم ومعادلة الشهادات الواردة من خارجة العراق، وزارة التعليم 
 .2017العالي 

 .ون وزارة من حيث الصياغة اللغويةمراجعة قان

استحداث 
مؤسسة 
اكاديمية 

ديدة وبرامج ج
 في الكلية:

 
 .2014تأسيس اذاعة القباب / ديوان الوقف الشيعي/ العراق 

 .2008تأسيس الدراسات المسائية في كلية التربية للبنات 
 / ديوان الوقف/ العراق. الداخلي هضع نظامووتأسيس دائرة البحوث والدراسات، 

 تأسيس مركز االنسانيات الرقمية ولسانيات الحاسوب.
 . 2007اللغة العربية  تأسيس جمعية 

 . 2017تأسيس نقابة األكاديميين العراقيين 
 .2009تأسيس الموقع االلكتروني لجامعة بغداد ضمن فريق. سنة 

 استحداث الدراسات العليا في كلية التربية األساسية/ الجامعة المستنصرية. وجامعة سامراء.
ت فيه مديرا للتحرير والمراجعة اللغوية. تأسيس الموقع االلكتروني لجامعة بغداد ضمن فريق. وعمل

.   اعداد دورة لمسؤولي المواقع االلكترونية لكليات جامعة بغداد ومراكزها. يوم االثنين 2009سنة 
 .10/12/2012الموافق 

 فتح الدراسات العليا في كلية المعلمين، ووضع المناهج للكليات االهلية،  
 لغة العربية.ادخال تقنية المعلومات في خدمة ال  -
 اضافة مادة لسانيات الحاسوب لطلبة الدكتوراه واالشراف على أطاريح بهذا الحقل -
وضع اخالقيات النشر العلمي وشروط النشر وكل ما يتصل بتحديث مجلة كلية التربية للبنات  -

2019. 

خدمات 
المجتمع 

العالقات مع و
منظمات علمية 

في المجتمع 
 والدولة

 
كاديميين ومتابعة شؤونهم من خالل تمثيلهم في نقابة األكاديميين العراقيين في تقديم الخدمات لال

 .2018 مجلس كلية التربية للبنات
وضع منهاج مادة األخالقية للمراحل االبتدائية وتأليف الكتب وكراسات أخالقيات النزاهة. هيئة • 

 .2/3/2011( في  1067النزاهة األمر الديواني ) 
 في األكاديمية لمكافحة الفساد. 2011دراسات لهيئة النزاهة لمعالجة الرشوة/وضع استبانات و 
 اعداد دورة لمسؤولي المواقع االلكترونية لكليات جامعة بغداد ومراكزها.  -
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 في دورات الترقيات العلمية في معهد الخدمة الخارجية، وزارة الخارجية. محاضرات -
وير والتعليم المستمر/ رئاسة جامعة بغداد. وكلية وتحرير الكتب الرسمية. في ومركز التط -

 الرصافة... –الهندسة. وكلية النسور األهلية. معهد االدارة 
وزارة عدد من الوزارات: األخطاء اللغوية الشائعة وتحرير الكتب الرسمية. في  اتاعداد دور -

 والتربية والخارجية والنزاهة ويوان الوقف. الدفاع
 . 25/11/2013في مقر وزارة الدفاع المديرية العامة لنهج الدفاع والمتطلبات محاضرات الالقاء  -
بالتعاون مع  23/5/2016دورة قسم العالقات الثقافية والمكتبة المركزية/ رئاسة جامعة بغداد في  -

 .12/4/2017السفارة االمريكية. ولموظفي كلية التربية للبنات.  
افة النزاهة ومكافحة الفساد، األكاديمية العراقية لمكافحة الفساد اعداد دورة حول تضمين المناهج ثق -

 .2011هيئة النزاهة ، تموز 
تدريس مادة اللغة الدبلوماسية والمهارات اللغوية ومؤلف كتابها المنهجي/  في معهد الخدمة  -

 الخارجي، وزارة الخارجية العراقية. 
حرف، تقيمه وزارة الثقافة سنويا. لعرض تأسيس مهرجان لقاء االشقاء للحرف والهوايات وال

االعمال االبداعية للطلبة والتدريسيين. ونائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان برعاية وزارة الثقافة 
 . 20216الى  2009للسنوات 

 وعضو مؤسس في:  -
 المؤتمر التأسيسي لنقابة األكاديميين العراقيين وعضو المؤتمر العام للنقابة. 

جامعة  -مصر –حضارات الشرق األدنى القديم  مسجل لدى جامعة الدول العربية  وفي اتحاد
 الزقازيق.

 . 2017وجمعية اختصاصي المعلومات والمكتبات/ العراق  
 واتحاد االذاعيين والتلفزيونيين العراقيين.

 واالتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق.  
 ظمة مجتمع مدني مجازة. وتجمع لقاء األشقاء للثقافة والفنون، من

 والمنظمة العراقية ألساتذة الجامعات والكفاءات المستقلة. 
 ممثل الجامعة لعقد اتفاقية تعاون بين جامعة بغداد وجامعة فلورنس/ ايطاليا.  -
 ممثل الجامعة لعقد عدد من اتفاقيات تعاون بين جامعة بغداد وديوان الوقف الشيعي. -
للسنوات  وزير الثقافة والسياحةبرعاية  شقاء للهوايات والحرف السنوي.اقامة مهرجان لقاء اال  -

 2014/. 22/10ء بالثقافة العراقيةدرع التميز واإلبداع لالرتقانيل . و2017الى  2009من 
 .وزارة الثقافة

 شهادة تقديرية من النائب األول لمحافظ بغداد، للنشاط الثقافي في المركز الثقافي البغدادي. •
بعض الكتب المنهجية للمرحلة االبتدائية. وشكر ومكافأة لورقة العمل : للتقويم اللغوي والعلمي ا •

 . 20/4/2010)الترقيات العلمية للمشرف التربوي (. 
 ممثل منصة أريد العالمية جامعة بغداد ليوم الباحث. -
ر المملكة ومؤتم 2018ممثل جامعة بغداد ورئيس وفد في المؤتمرات الدولية مثل دبي  -

 .2017المغربية، ومؤتمر وزارة األوقاف الجزائرية حول التطرف واالرهاب 
 

الجوائز 
والتكريم 
 والمكافآت

      
 ثالثون جائزة وتكريم تقريبا منها:  
  2016لم / وزارة التعليم العالي جائزة التميز العلمي في يوم الع  -
 ي. وزارة التعليم العال 2015جائزة أفضل كتاب للعام  -
مكافأة رئيس جامعة بغداد لتأدية األعمال المناطة التي أسهمت بتقّدم الجامعة بالتصنيف العالمي، ع  -

 .2012/ 12/2في  4936
جررائزة المركررز الرروطني لعلرروم القرررآن والتررراث اإلقرائرري. مسررابقة الكترراب القرآنرري السررنوية الثانيررة  -
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لكريم( وكتاب ) دراسات وي للقرآن ا. عن كتاب: ) نظرية النظام اللغ16/10/2010والخامسة. 
 قرآنية(. 

 .) مهرجان بغداد الدولي للمبدعين(تكريم مؤسسة البيت الثقافي العراقي في  -
 نا عراق برعاية وزارة الثقافة . تكريم تجمع كل  -
مرن مجلرة حروار الفكرر  فري  20تكريم المعهد العراقي لحوار الفكرر للكتراب بمناسربة صردور العردد  -

28/3/2021 . 
والدراسرات  م/ جامعرة العلروميللقررآن الررر ةيرمرن المسرابقة الدول نوجائزة المرؤتمر التاسرع والعشرر -

 .القرآنية
. وجائزة االمام علري الرذي تقيمهرا الجامعرة 2014جائزة مهرجان أمير المؤمنين في الهند/ لكناو.   -

 . 5/2014االسالمية في النجف 
 واالعالم.  ة النور للثقافةجائزة النور لالبداع بدورتها السادسة، مؤسس -
  .2016 فةجائزة سيد األوصياء بمسكوكة ذهبية أمانة مسجد الكو -
تكريم بمسكوكات ذهبية مرتين بمسابقة االبداع الفكري السنوية، مسجد الكوفة بالتعاون مع جامعة   -

 .. وغيرها..2016الكوفة، نيسان 

الشكر 
والمكافآت 
 والقدم :  

   
بمناسبات علمية وادارية مختلفة من وزراء ووكالء ومستشارين في  شكر 120أكثر من      

الوزارات: التربية والدفاع والخارجية والتعليم العالي والثقافة ورئيس هيئة النزاهة والهيئة العراقية 
للمعلوماتية وديوان الوقف، والعتبات والمزارات ... ورؤساء جامعات بغداد كوفة كربالء 

 وعمداء. وخارج العراق مصر والمغرب والجزائر وقطر واالردن... منها:المستنصرية البصرة 
 

 شكر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي:  
 .لدراسات العليا في كلية المعلمين: لفتح امن وزارة التعليم العالي شكر ومكافآت وقدم -   
 وضع المناهج للكليات االهلية، - 
 ية التربية للبنات، ولتأسيس الدراسة المسائية في كل 
 . 2000 -99والرتفاع نسبة النجاح في مادة )فقه اللغة( في المرحلة الرابعة/كلية التربية للبنات/  -
.  شكر الوزارة 19/1/2000والجتياز دورة طرائق التدريس للترقيات العلمية بامتياز  في  -

 .20/5/2010-19للمشاركة في مؤتمر وزارة التعليم العالي في 
 .  20/10/2003سير الدوام في السنة االستثنائية( بعد الحرب  و)لحسن  -
وشكر السيد الوزير مرتين للجهود في لجنة تقويم ومعادلة الشهادات الواردة من خارجة العراق،  -

 .2017وزارة التعليم العالي 
 ومكافأة الستحداث الدراسات العليا في كلية التربية األساسية/ الجامعة المستنصرية.  -
 ولنيل الدكتوراه الثانية.. 30/5/2010 نئة  وزير التعليم العالي بمناسبة الترقية الى األستاذيةوته  -
وللمشاركة بمؤتمر ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي الثالث الذي أقامته وزارة التعليم العالي  -

 . 2014. والمؤتمر الدولي لكليات العلوم التربوية برعاية الوزارة 19-20/3/2012
 

 شكر رئيس جامعة بغداد:  
شكر وتكريم لنيل وسام التميز العلمي المركز األول، وجائزة أفضل كتاب مؤلف للعلوم االنساني      
 . 2015لسنة 

 ....3/2008وتهنئة رئيس الجامعة لنيل شهادة الدكتوراه الثانية 
 .2011/ 2010وشكر إلسناد المكتبة الجامعية باإلصدارات العلمية، للعام الدراسي  
جامعة  100وللجهود في حصول الجامعة المركز األّول على الجامعات العراقية وضمن أفضل  

 .16/8/2012في  820/د/6/7عربية، ع 
 ..2011/2012( 55وللجهود في حفل تخرج جامعة بغداد الدورة ) 



 
8 

لكتروني وللجهود المبذولة في تدوين البيانات الخاصة بشؤون الخريجين ونشرها في الموقع اال
 ... وغيرها.22/6/2011في  20111الخاص بالجامعة ع 

  
 :  راءشكر وز 

القامة مهرجان لقاء االشقاء  3/1/2016شكر وزير الثقافة والسياحة وشهادات تقديرية في       
 . 2017الى  2009للهوايات والحرف السنوي. للسنوات من 

 59ومن وكيل وزارة الثقافة، ع  2014/. 22/10ودرع التميز واإلبداع لالرتقاء بالثقافة العراقية
 . 21/12/2011في  650. ومن مستشار وزارة الثقافة للشؤون الثقافية، م س 30/1/2012في 

 شهادة تقديرية من النائب األول لمحافظ بغداد، للنشاط الثقافي في المركز الثقافي البغدادي. •
على بعض الكتب المنهجية للمرحلة االبتدائية. وشكر للتقويم اللغوي والعلمي   -شكر وزير التربية: •

 . 20/4/2010ومكافأة لورقة العمل : )الترقيات العلمية للمشرف التربوي (. 
شكر رئيس هيئة النزاهة إلقامة دورة لموظفي المديرية العامة للمناهج حول تضمين مفاهيم النزاهة  •

. وثالثة كتب شكر للمشاركة الفاعلة 25/7/2011لفسادللمناهج التربوية األكاديمية العراقية لمكافحة ا
 .بمؤتمرات الهيئة

. ومكافأة للجهود المكلف بها رقم 19/2/2012في  690والعداد نموذج استبانة الرشوة ع 
. وشهادة مشاركة ومكافأة  وشكر للمشاركة بالمؤتمر العلمي 4/12/2014في 15889ب/35

 .22-12-2009السنوي لهيئة النزاهة 
 كر وزير الدفاع: لعمل دورة لمنسوبي الوزارة في المهارات اللغوية وتحرير الكتب الرسمية. ش •
شكر مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية في مكة المكرمة. وذلك لجهوده المتميزة في خدمة   •

 لوطن العربي.اللغة العربية. ولفتح أبواب التعاون والتواصل بين المجمع وعلماء اللغة العربية في ا
 

 شكر جامعات:
شكر جامعة الكوفة الى رئاسة جامعة بغداد للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي األول في  •

10/6/2010. 
شكر رئيس الهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية. إللقاء محاضرة في أسلوب القرآن الكريم  •

 . 17/3/2011( في 1365والمعلوماتية. العدد )
 رئيس جامعة المستنصرية بمناسبة الفوز بمسابقة الكتاب القرآني الثالث. شكر  •
. وللجهود العلمية، 4/10/2010( في 11/4216لاللتزام بالدوام ، العدد )  -شكر عمادة الكلية: •

. وللجهود المبذولة في اصدار مجلة كلية التربية للبنات 7/5/2008( في 11/1142العدد )
 1 في 11/180المحكمة، ع 

بالمؤتمر الدولي حول التصّوف لتمثيل جامعة بغداد . شكر وشهادة مشاركة 1/11/2012 •
 .6/10/2012-3االسالمي في المملكة المغربية، جامعة محمد األول 

 .2014شهادة تقديرية وشكر للمشاركة بمهرجان أمير المؤمنين في الهند/ لكناو.  -
لجامعة الزقازيق. ومن عدد من الجامعات الهداء بعرض  شكر مكتبة اإلسكندرية والمكتبة المركزية •

 كتبي. وغيرها...

لمؤتمرات ا
 العلمية

الوطنية 
 :والدولية

 
واللجنررة التحضرريرية لنرردوة اعجرراز القرررآن السررنوية  العلميررةبغررداد   رئرريس اللجنررة التحضرريرية لنرردوة -

  .2007 – 2003للسنوات  ،فى كلية التربية للبناتالسنوية 
 .2014 / االمانة العامة للمزاراتمؤتمر الدولي األول ) العراق مهد األنبياء(رئيس ال -
 .22-12-2009ة النزاهة ، كانون الثاني ألمؤتمر العلمي السنوي لهيرئيس الجلسة العلمية ل -
 كز الوطني لعلوم القرآن الكريم. عضو اللجنة العلمية لمسابقة الكتاب القرآني السنوية، المر -
 2014لجنة العلمية للمؤتمر الدولي لكليات العلوم التربوية رئيس ال -
عضررو اللجنررة العلميررة لمررؤتمر فرري الجزائررر: العلرروم االجتماعيررة واالنسررانية، رؤيررة جديرردة مررا بعررد  -
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 .22/12/2020الجائحة/ الجزائر 
عليرا للملتقى الردولي: فري مخبرر التربيرة واالبسرتمولوجيا المدرسرة ال س وضيف شرفالمتحدث الرئي -

 .2020لألساتذة/ جامعة ورقلة/ الجزائر / ديسمبر 
-12كليرررة التربيرررة /األصرررمعي فررري  /جامعرررة ديرررالى ات الجامعرررات العراقيرررة:المشررراركة بمرررؤتمر -

. ومؤتمر جامعرة البصررة /  10/2011/ 26وجامعة بابل كلية التربية األساسية في  .15/4/2010
كليرررة التربيرررة األساسرررية فررري  –الكوفرررة الررردولي . ومرررؤتمر جامعرررة 15/11/1911-13كليرررة التربيرررة 

 ... وغيرها.2011مؤتمر جامعة الموصل/ كلية اآلداب و/ 12/12
وندوة مركز احيراء الترراث:  .12/5/2011 في مؤتمر كلية التربية ابن رشدل علمية اترئيس جلس -

سسرة مرؤتمر مؤ. و12/12/2009مؤسسة الصدرين فري . ومؤتمر 2014/ 23/3حول مراقد بغداد 
 .2016، أيلول مؤتمر مؤسسة المستقبل لألكاديميين .2012شباط  18وارث الثقافية، البصرة 

نردوة   وكلية التربية للبنات.  2018-2-21دوة التخطيط و السياسات اللغوية رئيس اللجنة العلمية لن -
 .2018-1-23اعجاز القرآن الكريم 

وزارة التعلريم العرالي والبحرث  لعلروم التربويرة برعايرةرئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي لكليرات ا -
. ورئررريس اللجنرررة التحضررريرية للمرررؤتمر الررردولي األول: العرررراق مهرررد األنبيررراء/النجف 2014 العلمررري

 . 2014األشرف. في ايلول 
) سررؤال النهضررة فرري األدب والفكررر والثقافررة(،  -اربررد: –األردن  –المررؤتمر العلمرري لجامعررة جرردارا  -

 شهادة مشاركة بالمؤتمر. .25/11/2010 -23
ماليزيا: ) اسالميات الدراسات اللغوية واألدبية وتطبيقاتها( في  –مؤتمر الجامعة االسالمية العالمية  -

 .2009ديسمبر/  /12-23
مؤتمر كلية اآلداب والعلوم االنسانية ) القراءات المعاصرة للقرآن الكريم(، جامعرة شرعيب الردكالي،  -

 .2011/ أبرل/ 21 -19بية,  الجديدة المملكة المغر
ندوة دولية حول الحديث النبوي الشريف بعنوان "لغة الحديث وفلسفته ودراساته"  بجامعرة كيرراال،  -

بالبحررث الوسرروم: الحررديث النبرروي الشررريف مصرردرا  م.2012فبرايررر  18- 16ترفانرردرم، الهنررد فرري 
 ة اللغوية. فللمعر

 27إلررى 26بية..الـــررـواقع  واآلفـــررـاق. جامعررة األغررواط/ الجزائررر المررؤتمر الرردولي : البالغررة العر -
 (قضايا أسلوبية بين الموروث العربي والمناهج الغربية الحديث.م. الموسومة بـ: )2011نوفمبر 

نرردوة المصررطلحات الصرروفية اللغررة والوجرردان/ معهررد الدراسررات واألبحرراث للتعريررب. جامعررة محمررد  -
الروحية فري اللغرة  :ـ. بالبحث الموسوم ب2012يونيه  13كة المغربية، في الخامس / السويسي/ الممل

 .العربية
المملكرة المغربيرة: "جهرود علمراء األمرة فري  -لرابطة المحمدية للعلمراءاالندوة العلمية الدولية لمركز  -

 عنروان المداخلرة: "النحرو2012أكتروبر  6-5-4خدمة التصوف اإلسرالمي: األصرول واالمترداد"،أيام 
 الصوفي )نحو اإلشارة أو نحو القلوب(."

الملتقررى الررّدولّي األّول: )الّتفكيررر اللّسرراني والّنظررـرية الّنقديررة المعررـاصرة مررن هرراجس الّتأصرريل إلررى  -
 م2012نروفمبر  19،  18هرـ ،  1433دولة الجزائر.عام  –كشوفات الحداثة البعدية(: جامعة تبّسة 

 ٢٣/٤/٢٠١٧معهد التقني في كالر في ال -المؤتمر العلمي األول . و
الملتقى الدولي التاسع الموسوم بـ"طرق اإليمان" الذي ينظمه المركز الروطني للبحروث فري عصرور  -

 الجزائر. –بقسنطينة  2012كانون أول/ديسمبر  21-19ما قبل التاريخ وعلم اإلنسان والتاريخ 
العصور( المعهد العرالي لحضرارات الشررق مؤتمر )حضارات الشرق األدنى القديم ومؤثراتها عبر  -

العرراق، مرن  /جامعرة بابرل عاألدنى القديم في جامعة الزقازيق بجمهورية مصر العربية باالشرتراك مر
13-15/3/2016. 

 
: مؤتمر جامعة المنيا، كلية اآلداب، ومؤتمر جامعة أسيوط كلية االداب ومؤتمرات دولية أخرى مثل -

ر العربية والجزائر والمغرب وتونس وقطر والمملكة العربية السرعودية ، ومكتبة اإلسكندرية في مص
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جامعة مؤتمر و .2013الجزائر   –مؤتمر جامعة األمير عبد القادر و - وبريطانيا وماليزيا والهند ..
 .4/4/2013االردن  –جرش 

 .2016/مايو/ 24عضو اللجنة العلمية لمؤتمرات الموسم العلمي الدولي / منصة أريد  - 
 . ١٩/٤/٢٠١٧جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات في  -المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية  -
 الدولي الثالث  في  كلية التربية قلعة دزة  / جامعة رابرين تحت عنوان: المؤتمر -
 2017/ 26/ 4)أثر اللغة واألدب على التكوين الفكري والمداومة العلمية (  
السابع عشر )البالغة القرآنية مقتربات في الخطاب القرآني ( الجامعة االسالمية في المؤتمر العلمي  -

 . ١٩/٤/٢٠١٧بابل في 
 .           ٢٤/٤/٢٠١٧المؤتمر الدولي قسم اللغة العربية/ كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد في  -

 
 ...مؤتمر علمي داخل العر اق وخارجه 140وغيرها أكثر من  -

ت الشهادا
 التقديرية

 
شهادة تقديرية للمشاركة بالمؤتمرات الوطنية والدولية والندوات وورشات وخمسون ة أكثر من مائ   

والسعودية العمل: العراق مصر األردن قطر الجزائر المغرب تونس ماليزيا الهند تركيا ايران 
  وغيرها. منها:وبريطانيا وماليزيا والهند ...  

  .2014هرجان التراث البغدادي اذار شهادة ودرع للجهود في م
ومن مؤسسة ، . 19/2/2011 -16شهادة تقديرية للجهود في مهرجان الكاظمية الثقافي الثاني  و

  ..2010/ اذار/28عالم والثقافة والفنون في المدى لإل
للمشاركة المتميزة في فعاليات المؤتمر العالمي لمشروع النجف األشرف ا شهادة ودرع تقديرو

كلية التربية ومؤتمر كلية التربية األساسية / جامعة بابل.  .2012عاصمة الثقافة االسالمية 
-18مؤتمر كلية الفقه الدولي/ جامعة الكوفة في و. 10/5/2010-9في  / جامعة الكوفةاألساسية

كلية التربية من . و12/2011/ 8-7كلية اآلداب جامعة الموصل. ومؤتمر 2011نيسان 19
مر العلمي تكلية التربية / الجامعة المستنصرية للمشاركة بالمؤو. 2012/ 3األساسية، جامعة واسط  

مؤتمر و. 2/2011تشرين، البصرة بجامعة كلية اآلدابو. 2012نيسان 26-25التاسع عشر للمدة 
. شهادة 2011نيسان 14التعاون مع جمعية اللسانيين العراقيين في كلية االعالم / جامعة بغداد ب

كلية التربية للبنات، للمدة  -امعة بغداد جتقديرية للمشاركة بالمؤتمر العلمي األول للتربية والتعليم، 
-23للمشاركة بمؤتمر قسم اللغة العربية/ كلية التربية للبنات للمدة و. 2013/تشرين األول/ 11-12
24/3/2012.  

المؤتمر األول لبيت الحكمة باالشتراك مع مزار سلمان المحمدي المنعقد  -وشهادة ومكافأة مالية  
 .... وغيرها24/3/2012تحت طاق كسرى 

 الدورات:
 

 
 / هيئة النزاهة. مكافحة الفساد مدرب ومحاضر في أكاديمية -
 وزارة الخارجية.معهد الخدمة الخارجية، محاضر في دورات الترقيات العلمية في و -
 ومركز التطوير والتعليم المستمر/ رئاسة جامعة بغداد. -
 ومركز التعليم المستمر/ كلية الهندسة. وكلية النسور األهلية.  - 
غعرررار ال وغاا رررا  : محاضرررد رررراولغة غلعرررر  غلادرةررر  ر ااعررري  غلةرررعر غلارررال   لعرررر  غلادرةررر  -

 غلدصاف ... –ماها غالدغلة  :ومحاضدغة ودولغة
اعرررررداد دورة األخطررررراء اللغويرررررة الشرررررائعة وتحريرررررر الكترررررب الرسرررررمية. فررررري وزارة الررررردفاع  -

25/11/2013. 
بالتعاون  23/5/2016في دورة قسم العالقات الثقافية والمكتبة المركزية/ رئاسة جامعة بغداد  -

 مع السفارة االمريكية.
، األكاديميرة العراقيرة لمكافحرة تضمين المناهج ثقافة النزاهرة ومكافحرة الفسراد حول دورةاعداد  -

 .2011، تموز  هةئ  غلازغه الفساد 
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 . 12/4/2017دورات المهارات اللغوية لموظفي كلية التربية للبنات.   -
غلقا  محاضدغة ف  مقد وزغلة غلافاع غل ايدي  غلاام  لاهج غلافاع وغل اطعياة ر ااعي  غلةعر  -

ض ن دولة غ اساب غل هالغة ف  غلعر   18/12/2017 و 2014ف  عا   غلاال   لعر  غلادرة 

  غلادرة  وتحديد غلكاب غلدع ة .

ف  ماها غلخام   ؤلف كتابها المنهجي/ موتاليس مادة غلعر  غلارععماعة  وغل هالغة غلعرعي   -

 غلخالج ، وزغلة غلخالجة  غلادغقة . 

عةاة جاما  رراغد ومدغ زها غل عغقع غاللكادونة  لك ول ل سؤمحاضدغة اعل غل هالغة غلعرعي   -

10/12/2012. 
 .  IND  2008دولة اعل غناخاراة مجالس غل حافظاة/ ألرةل، مؤعس   -
 

البرامج 

 االعالمية

 

 االتجرراه، البغداديررة، الفرررات، السررومريةالعراقيررة، برررامج الفضررائيات:  لقرراءات ومشرراركات فرري .1
 ....وغيرهاليقين، 

 عر  غلادرة  وعيل غل حافظ  ععةها.ردنامج ف  غذغع  صعة غلادب اعل غل  .2
برنرامج وحري و: أسررار البيران. يتنراول بالغرة القررآن الكرريم. علمية وثقافية مثل برنامجاعداد  .3

ذاعة حلقة، إل 14ي رحاب فكر أهل البيت، فرنامج: وبالسماء. يتناول اللغة العربية وأسرارها. 
 .اليقين

 .3/4/2017برنامج مبدعون قناة آفاق   .4

 نشاطات
المنظمات 

 وخدمة
 المجتمع:

ناشط في   

منظمات 

المجتمع 

 :المدني

 

 
 عضو مؤسس في:  -

  المؤتمر التأسيسي لنقابة األكاديميين العراقيين وعضو المؤتمر العام للنقابة.
جامعرة  -مصرر –اتحاد حضارات الشرق األدنرى القرديم  مسرجل لردى جامعرة الردول العربيرة وفي 

 الزقازيق.
  .2017 / غلادغقل اععماة وغل كاياةج اة  غخاصاص  غو 

 واتحاد االذاعيين والتلفزيونيين العراقيين.
 واالتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق.  

  وتجمع لقاء األشقاء للثقافة والفنون، منظمة مجتمع مدني مجازة.
 المنظمة العراقية ألساتذة الجامعات والكفاءات المستقلة. و

 وماااى غلسالر غلاول  لعثقاف ...... وغةدها. قافية التراثي.مهرجان الكاظمية الث
 

 ف :  جامعة بغداد والكليات ممثل - 

. لارردا غالع ررال عرراعياتقة ررو وزغلة غلثقافرر   وغلحرردي، مهدجررال لقررا  غال ررقا  لعحرردي وغلهعغيرراة -

 . لعطعي  وغلااليسةةنغالراغعة  

  .20216الى  2009لثقافة للسنوات وزارة ابرعاية مهرجان لرئيس اللجنة العليا لنائب و -

 ممثل الجامعة لعقد اتفاقية تعاون بين جامعة بغداد وجامعة فلورنس/ ايطاليا.  -

 ممثل الجامعة لعقد اتفاقية تعاون بين جامعة بغداد وديوان الوقف الشيعي. -

 ة جامعة بغداد ليوم الباحث.منصة أريد العالمي ممثل -

ومؤتمر المملكة  2018ؤتمرات الدولية مثل مؤتمر دبي ممثل جامعة بغداد ورئيس وفد في الم -
 .2017المغربية حول التصوف، ومؤتمر وزارة األوقاف الجزائرية حول التطرف واالرهاب 

تمثيل الجامعة في الندوة الدولية السياسات التطبيقية العربية الذي عقد في االيام  -
 / المملكة المغربية.   بالرباط 2017/اكتوبر/27_25

شيحات تر

 رسمية سابقة

  .2014عا    36الناخاراة لئاع  غلج هعلي  راسعسل  .2009مد ح مساقل ل جالس غالناخاراة       

 .2011جاما  رراغد  –مساعا لئةس غلجاما  لعشؤول غلاع ة  ومد ح عضعي  غل ج ع غلاع   مدتةن. 

لكعةاة وغلجامااة غألهعة :  عة  مد ح لا ادة غو .2012جاما  رراغد  –ع ادة  عة  غلادرة  غرن ل ا و
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  عضة  ول .2017 عة  أصعل غلاين و عة  غلهادي و ع ادة . 2015و عة  غل دغهةاي  2013دجع  

مد ح غألعااذ غألول ععى و .2005مد ح مايد عار ف  وزغلة غلادرة  و 2016غالناخاراة غلاام . 

 لاقار مد ح غلاقةب و .2008 . لسا  17 جالس غل حافظاة تسعسل ول .2013جاما  رراغد عا  

غل ج ع غلاع   غلادغق  ورةت غلحك  / لئاع  غلعزلغ . ولدئاع   .2017غأل ادي ةةن  غلادغقةةن. 

 .غل عحق غلثقاف  ف  عاد من غلاول غلادرة : لياال، أللدل..و .2017

  :فةالمؤلالكتب 
 .2009غلاحع ف   دوح ديعغل غل ااي . دغل غلضةا ، غاللدل، ع ال  .1

 . 2007لخالي غلاحعي ف  ضع  محاوالة غلاةسةد. دغل غلضةا ، ع ال  غ .2

   Noor Publishingغلاةسةد غلاحع غلادر  رةن غلقاما  وغل ااصدين/  طيع ف  غل انةا   .3

ISBN-10:3330798696EAN:9783330798694du      

غلكاب غلاع ة ،  غالعجاز غلقدآن  ف  أعععب غلااول عن غلاظار غلاد ةي  غلاحعي وغليالغ ، دغل .4

 .2009لياال  -رةدوة

ودغل غلضةا ،  2004. طيااال: دغل غل ردب، رراغد 2003غلجانب غلدوا  ف  غلعر  غلادرة ، .5

 .2006غاللدل 

نظدي  غلاظار غلعرعي لعقدآل غلكديم، غل د ز غلعطا  لاععر غلقدآل وغلادغث غإلقدغئ ، رراغد   .6

2011. 

 . 2011رةدوة دلغعاة نحعي  ، دغل غلكاب غلاع ة ،  .7

 .2013غأللدل  –أرحاث قدآنة  ، ، دغل دجع ، ع ال  .8

 .2011غأللدل  –محاوالة غلاةسةد غلاحعي غلحايث ، عالم غلكاب غلحايث، غلرا  .9

أثد غل علوث غلاحعي ف  مقادااة محاوالة غلاةسةد غلاحعي غل ااصد، عالم غلكاب غلحايث،  .10

 .2011غأللدل  –غلرا 

 .2016ال هل  ال غل ااي  نحعيا/ ع  .11

 . 2016غلدواة  ف  لر  غلقدآل/ ع ال  .12

 .2014غلعر  غلارععماعة ،  ااب ماهج ، ماها غلخام  غلخالجة   .13

 .2009 ااب ماهج  لع داع  غلدغرا ، قسم غلعر  غلادرة : غلاحع مرغهيو وتةسةده  .14

شد دغل غلاعاةا لعا – ااب غلا اعل مصط ى ج ال غلاين رةن غل حافظ  وغلاجايا/ راال ادغك  .15

 .2014مطيا  غلاال ة  غلحايث  غلاجف غال دي غلادغق   –وغلاعزيع  

 رةدوة لياال.  2018غل ااي  وغلاحع/  .16

أغسطس  Kindle Direct Publishing  Amazon28غلعرـ  غلادرةـ  لرةـد غلااطـقةن رها    .17

2018 . 

 .2016نظدغة ف  غلعر  غلادرة  قيل غإلعالر دغل غلاخي  لعاشد غلدق    .18

 .2017لحضالة غإلعالمة / دغل غلاخي  لعاشد غلدق  / رراغد لر  غ .19

 B07FZBQ9TMدغل غلاخي   غلاخطةط وغلسةاعاة غلعرعي   .20

 ر. 2018/ مالس 26/ 27غلقةم غلدواة  لعر  ف  غل عس   غلصعفة    .21

 

 البحوث
 والدراسات

 

لاار  2غلااد   11مجعا  ،غلاةسةد غلاحعي رةن غل حافظ  وغلاجايا، مجع   عة  غلادرة  لعيااة .22

2001. 

غلاظار غلعرعي لعقدآل غلكديم ف  دلغعاة غلقاغمى وغل ااصدين، مجع   عة  غالدغب / غلجاما   .23

(  8مجع  غلعسال غلادر  غلاولة  ، طهدغل ، غلااد ) ونشد ف   .2008، 29غل سااصدي  ع 

 . 2009غلسا  

/ مج 4ع  درة  وغل كدي ، مجع  جةل غلالغعاة غأل غل كد غلاحعي ف  ضع  غل اطق غأللعط  .24

 لياال. 2015 / عا  12
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/ عا   7/ مج  16ع  غألرااد غلااغولة  الصطالح غلجائح ، مجع   عة  غل االي غلجاما  .25

 غلادغق. 2020

)خديف  11، ع2ظاهدة نظم غلقدآل ف  دلغعاة غلاع ا  وغل اخصصةن، مجع  غل صياح/ مج .26

 .242-221(، ص2012

. 2014ف  أع ال جاما  قطد نةسال  غلادغق أن عذجا. –لادر  غلسةاعاة غلعرعي  ف  غلاالم غ .27

مجع  غلاخطةط وغلسةاعاة وف  /  2016 / عا   16مج   ع غلاع   غلادغق ونشد ف  مجع  غل ج

 .غلساعدي /  2018/ قيعل نشد  غلعرعي 

مجع  دلغعاة غل ساشدق جة دي أن عذجا.  –تزيةف غل خطعط غلادر  لاى غل ساشدقةن  .28

2017عا  29/ مج 6، ع مجع  غل صياحونشد ف   .لياال 2016 /3/  مج8، ع غعاشدغقة 

أرديل 28-27مؤت د غل خطعطاة وغلعثائق غلااليخة  ف  مالةزيا/ و الك ف   .غلادغق 

غأللكسع ف  دولتها  –. وغل شال   ب: جائزة غل اظ   غلادرة  لعادرة  وغلثقاف  وغلاععر2016

 هـ.1437ُج ادى غآلخدة  22 ر غل عغفق2016مالس  31غلثالث ؛ 

 .2008غلاحع رةن غل اطق وغالعاا ال غلعرعي، مجع   عة  غآلدغب / جاما  غلكعف   .29

 .2008، 29غلقةاس غلاحعي رةن غلاجديا غلاقع  وغالعاا ال،  عة  غلادرة  لعيااة، ع   .30

 .2002لعاار   4غلااد  13أعس غناخاب غآللغ  غلاحعي  لاى عياس اسن، غل جع  ن سها، مج  .31

 2015 (4) 26جرول ععم غلاص ف  غل علوث غلادر ، مجع   عة  غلادرة  لعيااة  .32

 8وغلاظار غلعرعي، مجع  غل صياح أعععب غلااول ف  غلاّص غلقدآن  رةن غالعععرة  غل ااصدة  .33

 .2012عا  

 2009/ عا   13، مجع  مآب  13نظدغة ف  أعععب غلااول ف  غلاص غلقدآن ، ، ف ، ع  .34

 غلجزغئد. –) نحع غإل الة أو نحع غلقععب (، مجع  غلاععر غإلنسانة  غلاحع غلصعف   .35

نظدغة ف  غعجاز غلقدآل غلكديم، رحث  ال ت رو ف  ناوة غعجاز غلقدغل ف   عة  غلادرة   .36

 .2003لعاار  1عاد  15نشد ف  مجع  غلكعة  مجعا  2002/ 2001لعيااة/ جاما  رراغد 

مجع   ونشد ف  ر.2010( 3) 21ة  غلادرة  لعيااة، مج غألعععرة  غلادرة  غالعالمة ، مجع   ع .37

 .20/11/2010غلثقاف ،  غلجزغئد  

جهعد غلا اعل مصط ى ج ال غلاين، ف  غلاجايا وغالصالح وغلاةسةد، غلق  ف  مؤت د رراغد  .38

 تحت غلطيع. 2010-04-19/20

ونشد . 2009عا   94غلقدغ غة غلقدآنة  دلةال نحعيا، مجع  غالعااذ،  عة  غلادرة / غرن ل ا، ع  .39

 .2811، 2غلااد  – 1غلهاا مجعا  -مجع   ةدال ف 

قاعة  غلعر  غلادرة  وعععمها، مجع  ) وغلقعم (، غل د ز غلعطا  لاععر غلقدآل وغلادغث غالقدغئ ،  .40

 2جاما  غلكعف ، ج –. وطيع ف   ااب: غل ؤت د غلاع   غلاول  2010، ازيدغل  19، ع  5س 

 2012ق غلثقافة ، غلادغق، رارل مؤعس  دغل غلصاد ،1، ط

،  13نظدغة ف  أعععب غلااول ف  غلاص غلقدآن ، مجع  مآب ، دغئدة غلشؤول غلقدآنة  ف ، ع  .41

 . 2009 انعل غألول 

من أعدغل أعععب غلقدآل غلكديم، مجع  اعغل غل كد، تصال عن غل اها غلادغق  لحعغل غل كد،  .42

. وطيع ض ن  ااب: )رحعث غل ؤت د غلاع   2010غلسا  غلسادع ، غلااد غلدغرع عشد، أيععل 

، غلا ة   لعاشد، غلاجف غأل دي 1، ط1جاما  غلكعف ، ج –غلثالث(،  عة  غلادرة  غألعاعة  

2011. 

غلاظار غلاحعي لعر  غلادرة  رةن غالعاا ال غلعرعي وغل اهج غل اةالي، مجع  غل ج ع غلاع    .43

 . 2011رراغد  58، مجعا 4غلادغق ، ج

غلاةسةد غلاحعي غل ااصد، رحعث قسم غلعر  غلادرة   عة  غلادرة  لعيااة، ر ااعي  غتجاهاة  .44

 عا  ععى تأعةس غلقسم. 25مدول 

قضايا ماهجة  ف  دلغع  غلاص غلقدآن  رةن غل علوث وغل ااصدة، مؤت د جاما  غلجزغئد.   .45

 جاما   مجع و .20/عا   5/ مج 1آل غلكديم ، ع عاد خاص رالقد -ونشد ف  مجع  غلا ةا 
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    غلادغق 2017عا  3/ مج1ع  لغردين /  ددعاال

غل اغلس غلاحعي  لؤي  جاياة ف  ضع  رصدي  غلاحع غلادر  نشأة وتطعلغ وغناشالغ، مؤت د  .46

 .11/11/2011جاما  غليصدة 

أعععب غلااول ف  غلاّص غلقدآن  رةن غالعععرة  غل ااصدة وغلاظار غلعرعي، مجع  غل صياح عاد   .47

 . 2012 اا   8

قضايا أعععرة  رةن غل علوث غلادر  وغل ااهج غلردرة  غلحايث ، رحث مقار غلى غل ؤت د غلثان   .48

23مج  . ونشد ف  مجع   عة  غلادرة  لعيااة19/4/2011-18جاما  غلكعف  ف   -لكعة  غل قو 

 2019/ 1/  ع 2 دف  مجف  مجع  جسعل غل انشد . وغلادغق 2015عا   1ع 

  . غلجزغئد

ونشد  . 2009غلهاا  –شديف مصالغ لع ادف  غلعرعي ، أع ال مؤت د جاما   ةدال غلحايث غل .49

 . غلادغق 2017/ عا   2و1/ ع1/ مجمجع  تسعةم ف 

، 26جاما  رراغد مجعا  –ة  لعيااة جرول ععم غلاص ف  غل علوث غلادر ، مجع   عة  غلادر .50

 .2015،  انعل غألول 4غلااد 

 / 1/ ع  19 ماغد غآلدغب / غلجاما  غلادغقة  ف  غلادغق، مجع قدغ ة ف  قعغنةن غلعراة غلدع ة   .51

  غلادغق. 2019

/ 1/ مج  1قضايا ألساة  ف  ضع  خصعصة  لر  غلادب، مجع  غلعر  غلادرة  عاد خاص / ع .52

     در . –غالمالغة  2019عا  

2018 / عا 8/ مج  22ع  جزغل  أعععب غالمار عع  ع، غلسيك غل اج   أن عذجا، مجع  غلا ةا .53

     غلادغق. 

غلا اعك غلاالل  ف  خطب غلحدب لالمار عع  ع غلحيك أن عذجا، مجع  غلكعة  غالعالمة   .54

     غلادغق. 2015 / عا  32/ مج  2غلجاما / ع 

-205(، ص2012)صةف  10، ع2غلاالل  غلدواة  ف  لر  غلقدآل غلكديم/  غل صياح/  مج .55

 / ونشد ف  مجع  غلهاغي . غلاجف غأل دي.224

غلااول ف  غلاص غلقدآن : رةن غألعععرة  غل ااصدة وغلاظار غلعرعي لعقدآل غلكديم/ غل صياح/ |  .56

 73-37(، ص2012) اا   8، ع2مج

ديعغل غلعقف /   28غلااد ، مجع  نعل وغلقعم وما يسطدول خصعصة  غعععب غلقدغل غلكديم .57

 غلادغق. 2018/  34/ 7 /  ونشد ف  مجع  مصياح2013غلادغق 

 .غلادغق 2020/  عا  11، ع مجع  غل ثقف، عدر  ف  دغئدة غلشكمخطعط  .58

 -دول رالد فالس وما ولغ  غلاهد ف  غثدغ  غلحضالة غلادرة / مجع  اضالغة غلشدق غألدنى  .59

    مصد. 2016/ عا   1/ مج  2جاما  غلزقازيق / ع 

0 ةةن غلادغقةةن/ ع نظدغة ف  أعالةب غلااليس غلجاما ، مجع  غأل ادي   غلاارا  لاقار  غأل ادي .60

    غلادغق. 2019/ ع    1/ مج  

/ 6غل زغلغة غلادغقة  ف  غلعثائق غلاث انة ، مزغل عع ال غل ح اي أن عذجا، مجعع  غلهاى / ع  .61

  غلادغق 2016/ عا  11مج 

نظدغة ف  غلازغه  وغالعالر. نشد ف   ااب أع ال غل ؤت د غلاع   غلساعي لهةئ  غلازغه   .62

2009. 

دوااة ف  لد غلشيهاة ف   ااب )ما  غل اال(. مجع  وغلقعم، غل د ز غلعطا  لاععر ماهج غالط .63

 .2011، غلسا  غلسادع ، آب 23غلقدآل. ع 

نظدغة ف  دول غليدل ال غلادغق  ف  مكافح  غل ساد، مؤت د هةئ  غلازغه ، رالاااول مع مجعس  .64

 غلاعغب غلادغق .

ف  لرعي  عدرة ،  الك ف  مؤت د  عة  غالعالر دول غالعالر وغلج اةاة غلعرعي  ف  تأصةل ثقا .65

 .14/4/2011رالاااول مع غلج اة  غلادغقة  لعسانةاة 

/ عا   34/ مج  12معقف غالمار غلحسةن من رةا  يزيا، مجع  غلكعة  غالعالمة  غلجاما  ع  .66
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  غلادغق. 2017

، 15اح، غلااد غلصدغع غلاقاي رةن غل اازل  وغأل اعدة ف  مسأل  خعق غلقدآل، مجع  غل صي .67

 . 2013خديف 

68. Wordy expressions of integrity and reform in the use of holy Quran  

Journal of the College of Education for Women 27 (2)  2016. 

 . 2017( 4) 28قضة  خعق غلقدآل رةن غل اازل  وغأل اعدة، مجع   عة  غلادرة  لعيااة مج  .69

 لسةاعاة غلعرعي  / را دغي  يك  غلضةا  غاللكادونة / لع ؤت دغلكااب غلج اع  اعل غ .70

مجع   عة  غلادرة  لعيااة  مشادك غاليحا  غلصعت  لعاايةد عن غلشكعى ف  غلاص غلقدآن  .71

 غلادغق.  2017/ عا    2/ ع 28جاما  رراغد / مج  –

لادرة  لعيااة مج غلشكعى .. أل اظها وأعالةيها ف  غلاايةد غلقدآن ، رحث مشادك، مجع   عة  غ .72

 غلادغق. 2016 / عا  2/ ع  27

مجع   عة  غلادرة  لعيااة مشادك غألل اظ غل ايدة عن غلازغه  وغالصالح ف  غلاص غلقدآن  .73

  غلادغق. 2016/ عا   2/ مج 27ع  

/ 3أعالةب غلشكعى ف  غلاص غلقدآن ، دلغع  أعععرة ، مشادك، مجع   عة  غلادرة  لعيااة، ع  .74

      غلادغق 2016عا   3مج 

 غل علوثاة غلعرعي  غل سكع  ، مجع   عة  غلادرة  لعيااة. .75

/  2غلجهعد غلاحعي  لعا اعل زهةد غازي زغها، مشادك، مجع   عة   غالدغب/ جاما  رراغد / ع  .76

 .2015/  92، ع  21غلادغق. ونشد ف  مجع   عة  غلادرة  غألعاعة  مج  2016/ عا   26مج 

/ عا  4/ ع  26ث غلادر ، مشادك، مجع   عة  غلادرة  لعيااة مج جرول ععم غلاص ف  غل علو .77

      غلادغق. 2015

م هعر غلاةسةد رةن نحعيّ  غلقدل غلدغرع غلهجدي ومحاوالة غل حاثةن، مشادك، مجع   عة   .78

 غلادغق 2017 / عا   41مج  3ع  غلادرة  لعيااة/جاما  رراغد

دك ، مجع   عة  غلادرة  لعيااة/جاما  رراغد غعادغضاة ز ديا أوزول وآلغئو ف  غلج ع ، مشا .79

   غلادغق.  2015/ عا   3/ ع  3مج 

 .2008غل شال   ر عععع : ) رحعث عدغقة  ف  غألدب وغلعر  ( ، تحديد أ.د. دغود عععر  .80

غلقدغئن غلع ظة  ف  ت سةد غلجعغهد غلحسال. مجع   عة  غلادرة  لعيااة غلجاما  غلادغقة ، قيعل  .81

 .18/10/2016ف   111نشد ع 

ف   136غلقدغئن غلع ظة  ف  غلاظدي  غلع ظة ، مجع   عة  غلادرة  لعيااة غلجاما  غلادغقة ، ع  .82

8/1/2017. 

غلاامل غلاحعي رةن نحعيّ  غلقدل غلدغرع غلهجدي وغل ةسدين اايثاً، ، قيعل نشد ف  مجع   عة   .83

 .2017/ 13/3، ف  42غلادرة  لعيااة، غلااد 

/ عا   43ل ادب وغلاخةل، مشادك، مجع   عة  غلادرة  لعيااة، مج جهعد غل ساعدي ف  غ .84

  غلادغق. 2018

بحوث 
 المؤتمرات 

 

 :منهابحثا في المؤتمرات العلمية داخل العراق وخارجه   100المشاركة في أكثر من 

غعجاز غلاظار غلعرعي لعقدغل غلكديم ، مؤت د  دع  غإلعجاز غلاع   ف  غلقدآل وغلسا  ركعة   .85

فاس جاما  عةاي مح ا رن عيا هللا ناوة عع ة  دولة  ف   –دغب وغلاععر غإلنسانة  عايس غآل

 .2016أرديل  30 -29يعم   ،ا معضعع: إعهار رحعث غإلعجاز غلاع   ف  غلقدآل وغلس

غلح ل غل زدوج ف  غلعر  غلادرة  رةن غلاحع غل اةالي وغلاظار غلعرعي. لع شال   ف  مؤت د  .86

 .26/4/3011درة  لعيااة  عة  غلا –رراغد 

تةسةد غلاحع غلادر  رةن غل حافظ  وغلاجايا، مؤت د غالتجاهاة غلادغثة  وغل ااصدة ف  غلاععر  .87

 ر.2016/ 4/  7 -5مصد من  –جاما  أعةعط  –غإلنسانة ،   عة  غآلدغب 

 غلسةاع  غلعرعي  ف  غلادغق ، نشد ف  أع ال غل ؤت د غلاول  غلخامس لقسم غلعر  غلادرة / .88
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أرديل  28-27غلاوا / جاما  قطد: "غلسةاعاة غلعرعي  ف  غلعطن غلادر : وغقع وآفاق" ف  

/ و ال ت رو ف  مؤت د  عة  غلادرة  2016. ونشد ف  مجع  غل ج ع غلاع   غلادغق  2016

  2016-4-7-6 لعيااة قسم غلعر  غلادرة  ف 

  وقةا؟ وااة غليحث: غلياة  ادي  وقةا( اّدي -) غلاظار غلاحعي رةن غل اطق وغالعاا ال  .89

 .2016غرديل  6و5وغلج ال ركعة  غلاععر غإلنسانة  وغالجا اع  راعنس 

أعس غناخاب غآللغ  غلاحعي  غل ؤت د غلاول  غلسارع لكعة  دغل غلاععر رجاما  غل اةا )مصد(، "  .90

 ر 2016مالس  22 – 20وعطة  غل كد ف  غلالغعاة غلادرة  و غإلعالمة  " 

 عة  غلادرة   –مؤت د نهج غليالغ  غلثان  رجاما  غلكعف   –ف  دغئدة غلاشكةك  نهج غليالغ  .91

 .2016/ 4/ 24و23غألعاعة ، 

غل عاقى غلاول :  -غلعر  وغألعععب، قدغ ة أعععرة  ف  لوغي  ذغ دة غلجسا ألاالر مسارانم  .92

 -غلشاية   غلدوغي  غلجزغئدي  رةن غلخصعصة  وغلاال ة  غلج هعلي  غلجزغئدي  غلاي قدغطة 

 2016مالس  28و 27 عة  غآلدغب وغلعراة يعم :  -جاما  مح ا غلصايق رن يح . جةجل 

غل اغلس غلاحعي ، لؤي  جاياة  ف  ضع  رصدي  غلاحع غلادر  نشأة وتطعلغ وغناشالغ، مؤت د  .93

 .2009جاما  غليصدة. 

 .2012غل يدد مؤعس غل رهب غليصدي، مؤت د جاما  أهل غليةت، غأللدل  .94

مصد/  –اماة رالد ما ولغ  غلاَّهد ف  إثدغ  غلحضالة غإلعالمةَّ / مؤت د مكاي  غإلعكاالي  إعه .95

 .2016نةسال  23ف  

. غلهاا/ 2014غلا اعك غلاالل   ف  خطب غلحدب، مهدجال أمةد غل ؤماةن ع،  تشدين أول  .96

 لكااو.

 –ما  غلقصةم وضع غلاصعص لاى غل ساشدقةن/ مؤت د غالعاشدغق ما لو وما ععةو مؤت د جا .97

 ر.2016/5/8غلساعدي  غل عغفق  

غلعر  غلادرة  ف  ضع  نظدي  غلعراة غلسامة ، ماشعل ف   ااب أع ال مؤت د غلاول  لعر   .98

 ، غالمالغة غلادرة  غل احاة ، غل جعس غألععى لعر  غلادرة .2019/غرديل 10غلادرة  ف  در ، 

د ف  غلالغعاة غلعرع .99 غألزدي رجاما  آل غليةت،  رحاث مؤت د غل يدديــــ ،  ااب أجهــعد غل يدِّ

 ر.  2015/ 04/ 15ع ال غأللدل ف   

قدغ ة ف  قعغنةن غلعر  غلادغقة ، مجع  غلحعغل غل ا ال/ ومشالك ف  مؤت د غلجاما  غلادغقة ،  .100

 ، غلادغق، مؤعس  غلحعغل غل ا ال.2019/آذغل/12/ و  13/3/2018

الة غلادرة  غإلعالمة ، ماشعل ف   ااب أع ال غل ؤت د دول رالد ما ولغ  غلاهد ف  إثدغ  غلحض .101

غلاع   غلاول  )اضالغة غلشدق غألدنى غلقايم ومؤثدغتها عيد غلاصعل( غلري أقامو غل اها 

غلاال  لحضالغة غلشدق غألدنى غلقايم ف  جاما  غلزقازيق رج هعلي  مصد غلادرة  راال ادغك 

ف   15/3/2016-13رج هعلي  غلادغق، لع اة من مع  عة  غلادرة  غألعاعة  ف  جاما  رارل 

 جاما  غلزقازيق.

)تأمالة ف   ااب غر  مخاف( مؤت د قسم غلعر  غلادرة  /  عة  غلادرة  غرن ل ا،   .102

25/2/2016. 

غلارةّد غلاالل  لعجائح  وغ كالةاة غل صطعح،  مؤت د نقار  غأل ادي ةةن غلادغقةةن وغلااي   .103

 .25/10/2020غلحسةاة   

ل خعق غالنسال ف  غلاص غلقدآن ، ناوة  قسم غلعر  غلادرة   عة  غلادرة  لعيااة: غل احى مدغا .104

 .29/12/2020غالجا اع  لعر  ف  

قضايا ألساة  ف  ضع  خصعصة  غلعر  غلادرة / ماشعل ف   ااب غع ال مؤت د غلاول  لعر    .105

 .٢٠١٩غلادرة / در  إرديل 

ناوة قسم غلعر  غلادرة /  عة  غلادرة  لعيااة ف  غل صطعح غلاقا  رةن غلااديب وغلارديب،  .106

19/1/2020. 

 عة  غلادرة   –مؤت د نهج غليالغ  غلثان  رجاما  غلكعف   –نهج غليالغ  ف  دغئدة غلاشكةك  .107
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 .2016/ 4/ 24و23غألعاعة ، 

جزغل  أعععب غالمار عع  ف  مقار غلحدب، غلسيك غل اج   وغلحري أن عذجةن، جائزة عةا  .108

. و الك ف  مؤت د مؤعس  2016/ 20/4غلاال ة  لعيحعث غلاع ة  ف  مسجا غلكعف   غألوصةا 

 .2018عععر نهج غليالغ   انعل غألول 

، غل ؤت د غلاع   غلثان /  عة  غآلدغب جاما  2003وغقع قعغنةن غلعراة ف  غلادغق راا عا   .109

 راليحث غل عععر:  19/12/2018رراغد  

 . 25/12/2018 . مؤت د غلجاما  غلادغقة   عة  غلادرة  لعيااة غلقةم غلدواة  ف  غلعر  غلادرة .110

نظدغة ف  غلعسانةاة. غل ؤت د غلاال   غلري يقة و  غل جعس غألععى لعر  غلادرة   ردعاي  غلشةخ  .111

 . 2019/غرديل 10مح ا رن لغ ا آل مكاعر ف   

اا ا  رةعر غلعر  غلةعر غلاال   لعر  غلادرة : ماععماة وأهاغي وتعصةاة( ألق  ض ن غال)   .112

 غلادرة  غلاال  .  قسم غلعر  غلادرة  /  عة  غلادرة  لعيااة.

نظدغة ف  غلازغه  وغالعالر، مؤت د هةئ  غلازغه  غلاا د، هةئ  غلازغه  وغلااي  غلكاظ ة ،  .113

 .2018/نةسال/23

لعيااة غالعالر غلاع   غل اخصص، عععر غلادرة  أن عذجا، مؤت د رراغد غلاع   ،  عة  غلادرة  .114

. و ال ت رو ر ؤت د  عة  غلادرة  لعاععر غالنسانة ، غلادغق/ جاما  23/4/2018 

 .16/3/2018 مؤت د  عة  غالعالر غلاول ، لياالو  .10/4/2019ديالى

 .18/4/2018رحث: غلثقاف  غلدق ة ، ول   ع ل/ غلااعةم غل سا د، جاما  رراغد  .115

 .  2016غرديل  6و5 ،  تعنس/)غلاحعي رةن غل اطق وغالعاا ال(، مؤت د دول .116

قدغ ة ف  قعغنةن غلعر  غلادغقة ، مؤت د قسم غلعر  غلادرة ،  عة  غلادرة  لعيااة/ جاما  رراغد  .117

12/2/2018.. 

 . 2017/غرديل/ 4غلاظار غلاحعي رةن غل اطق وغالعاا ال، مؤت د غلياة  وغلج ال، تعنس .118

وقاي ، والي  غعةزغل ردعاي  لئةس غلجزغئد/  غلقةم غلدواة  لعر  ف  غل عس   غلصعفة ، وزغلة غأل .119

 ر. 2018/ مالس 26/ 27غلجزغئد 

. 25/12/2018 غلجاما  غلادغقة  غلقةم غلدواة  ف  غلعر  غلادرة ، مؤت د  عة  غلادرة  لعيااة  .120

 .٢٠٢٠و ال ت رو ف  مؤت د غلعر  غلادرة  إيدغل/ غألاعغز عن راا غلشهد غلثان  

 عة  غلادرة  لقدآل غلكديم، قسم عععر غلقدآل، لكديم، ناوة غعجاز غنظدغة ف  غعجاز غلقدآل غ .121

 .2018//3/4 لعيااة

 .18/4/2018 غلعع  غلدق  ، ناوة مد ز غلااعةم غل سا د، جاما  رراغد .122

 .12/2018/ 19جاما  رراغد  ،مؤت د  عة  غآلدغب/  2002وغقع غلعر  ف  غلادغق راا  .123

/ مؤت د جاما  معالي غع اعةل، قضايا ماهجة  ف  دلغع  غلاص غلقدآن   .124

 . 10/10/2018غلجزغئد

، ؤت د غالعاشدغق ما لو وما ععةو وضع غلاصعص لاى غل ساشدقةن ، مؤت د جاما  غلقصةم/ م .125

 . ر2016/5/8غلساعدي   

 2020نظدغة ف  جعدة غلالغعاة غلاعةا، مؤت د جاما  طدغرعس ، لةيةا  تشدين ثان / . .126

 .2019ناوة غل ج ع غلاع   غلادغق . آذغل  –تطيةقاتو ععم غلعر  غلحاععر ، نشأتو و .127

 

بحوث 
المؤتمرات 
االفتراضية 
خالل الحجر 

 الصحي:

نظدغة ف  وغقع غلااعةم غاللكادون / رحث غلق  ف  ناوة مد ز غلاطعيد غالعاةدغتةج ، نقار   .128

 .14/5/2020غال ادي ةةن غلادغقةةن رالاااول مع  عة  غلادرة  غلدياضة  جاما  رراغد ف  

غألرااد غلااغولة  ل صطعح غلجائح / مؤت د  عة  غل االي غلجاما  غلاول  غلاا د عن راا ف   .129

 ونشد ف  مجع   عة  غل االي. وف  مؤت د جاما  مةسال 4/8/2020

لر  غلحضالة غلادرة  غالعالمة ، غل ؤت د غلاع   غلثالث التحاد اضالغة غلشدق غألدنى 9 .130

 .20/9/2020-18غلقايم، عن راا ف  

غلااعةم غاللكادون  وغلاحعل غلدق  ، مؤت د وزغلة غلااعةم غلاال  غال ادون  غألول، غل ديق  .131
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 .2020/أيال 17غلعزغلي ف  

غصطالح غلجائح  رةن غلعر  ول قو وماظ   غلصح  غلاال ة ، مؤت د جاما  وهدغل غلجزغئد عن  .132

مؤت د جاما  غلكعف  تشدين . و2020. وف  مؤت د جاما  غلاهدين غيععل 29/8/2020راا/ ف  

 غلجزغئد  2019/ 3/ ع4/ مج ASJPعاد خاص   -مجع  غلكعم  ونشد ف  .2019أول 

  

وعةطيع  ٢٢/١/٢٠٢٠رحث لسانةاة غلحاععب، أع ال مؤت د جاما  لغردين ف  غلسعة انة   .133

 ف  مجع  جاما  لغردين. غلكادون  عن راا.

ونة  ودولها ف  غلاحعل غلدق  / رحث غلق  من غلاقةةم غالنطياع  لععلش وغل ؤت دغة  غاللكاد .134

.  رلك ف  ماص  جاما  1/6/2020خالل ماص  جاما  غليصدة لعا ط وغلراز غاللكادونة  ف  

ماص    23/5/2020. وغلق  ف  ول   مد ز غرن عةاا: ف  12/12/2019غلكدخ غاللكادونة  

zoom. 

: عاعغل  ASP. جاما  غلكدخ ماص  غلعلش غاللكادونة  أن عذجا -وغقع غلااعةم غاللكادون  .135

 .  11/5/2020غلعل  : ف  

، مؤت د غلةعنسكع تشدين رةن غلاصاةا غلطائ   وغلاك ةد غلاقائاي، ادب غل دغقا وغل ساجا .136

 . 2021غألول 

أوراق 
العمل 

والمشاريع 
البحثية 

 التطبيقية:
 

ان  لض ال غلجعدة غلالغع  غل سائة ، مشكالة واععل ، ولق  ع ل مقام  غلى غل ؤت د غلث .137

 ..2010جاما  غلكعف     انعل غألول  -وغالعا اد غأل ادي   

دلغع  العاحاغث غلالغع  غل سائة  وغعائاافها ف   عة  غلادرة  لعيااة وغفق ععةها مجعس  .138

 .2009غلجاما  

ى قدآت  ، و ااب غلاععر لعصف غألول غالرااغئ  مثالةن، مقام  غل تقعيم لرعي لعكاب غل اهجة :   .139

 .  2010وزغلة غلادرة  ت عز  

 Method of teaching Arabic as a secondمشدوع رحث ف  جاما  فععلنسا/غيطالةا:   .140

language for Italians   19/12/2014لراي   19/11من. 

.  َوَلقَِ  ع ل غلاَْدقِةَاة غْلِاْعِ ةَّ  لِْعُ ْشِدِي غْلاَّدْ  .141 ظ اها هةئ  ول   غل ااهج غلادرعي  غلا  ن /رَِعيِّ

ول   ع ل هةئ  غلازغه  مع و .  20/4/2010غلازغه  رالاااول مع وزغلة غلادرة  ، يعر غلثالثا  

 4/10/2010 وزغلة غلادرة : غال دغي غلادرعي

) نظدغة ف  وغقع غلالغعاة غلاعةا ف  أقساماا غلاع ة  (, ولق  ع ل مقام  غلى غل ؤت د غلساعي  .142

  20/3/2012-19د غأل ادي  / لئاع  جاما  غلكعف  ف  غلثالث لض ال غلجعدة وغالعا ا

 دول غإلصالح غلجاما  ف  تازيز ثقاف  غلازغه ، ول   ع ل ف  غأل ادي ة  ل كافح  غل ساد.  .143

غلعر  غلادرة  لرةد غلااطقةن رها ، مشدوع مقار لعجا  غلاااول غلثقاف  رةن جاماا  رراغد  .144

 .3/2/2005وقالوياش غلدوعة  

ف   12ظدي  غل شاره  ف  مكعناة غلاالل  غلقدآنة ، أقده مجعس غلكعة  غلجعس  مشدوع رحث: ن .145

3/12/2008. 

غلاحع ومرغهيو وتةسةده،  ااب ماهج  لع داع  غلدغرا  /قسم غلعر  غلادرة , نال معغفق  مجعس  .146

 غلكعة .

 غعاغد تطيةق )لكل مااى ل ظ (. طديق  مةسدة لااعم غلادرة  لر  ثانة .  .147

 لادرة  ف  ضع  ليادي  غألع ال أو غل اهج غلديادي.رحث: غلعر  غ .148

 ) غعدغل غليةال غلقدآن  (.  ت سةد رالغ  لعقدآل غلكديم )مخطعط(. .149

طو اسةن و ادغ  غلرزل ف  غلاصد غألمعي ، مؤت د رحعث غلطعي  ، جاما  غل عصل /  عة   .150

 . مخطعط.1984/1985غلادرة  

 غل اطق غالفادغض .  .151

 عغ ي  غلاطعل غلاكاععج .غلعر  غلادرة  ف  ضع  م .152

 رحعث ومقاالة ف  غلازغه  وغإلعالر وغإلصالح غلجاما . .153
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 غل هالغة غلعرعي  وتحديد غلكاب غلدع ة  وماالج  غألخطا  غلعرعي  غلشائا . .154

 أرحاث ف  غلعر  وغلادرة  وغإلعالر. .155

المقددددداالت 
والنشددددددددر 
اإللكتددددرون

 ي:
 

 غلعر  وغالعالر.  .156

؟ نشدة ف  صحف عاياة ماها غالعاقام  وغلاها وغليةال مكان  غألعااذ غلجاما  غلى أين .157

11/2011 

 وجه  نظد ف  نقةب غأل ادي ةةن غل ااظد. .158

 ماظ اة غألعاترة ظهةد غلجاما . .159

 غلاصاي لع سؤولة  ف  غلجاما .  .160

 غلااول وغلاظار غليالغ  ف  أعععب غلقدآل غلكديم. .161

 غلك ا غة غلاع ة  وغلاد ةح لالناخاراة. .162

 ل انة  رةن مداعاةن.غالناخاراة غليد .163

 غلج اةّ  غلعّرعي  غلادغقة . .164

 غلثقاف  غلعرعي  ومهالغتها غلاام . .165

  جعل عع ة . مقال وص ح  ف  غلاعغصل غالجا اع . .166

 جرول غألعععرة  ف  غل علوث غليالغ  غلادر . .167

 غلح ـل غل ـزدوج ف  غلعر  غلادرة . .168

 غلااول ف  غلاص غلقدآن . .169

 س اع.غلعر  رةن غل اطق غل اةالي وغل .170

 غل جاز وغلاظار غلعرعي لعقدآل غلكديم. .171

 غل علوث غلعّرعي رةن غل اةالي  وغلس اع. .172

 غلشيو رةن غلاظامةن.. نظار غلقدآل ونظار غلكعل. .173

 غإلاياط غلاع  .  .174

 غلجاما  ولجال غإلصالح. .175
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Language and grammar teacher in the College of Education for 
Girls / University of Baghdad in 1999

 Chairman of the Department of Arabic Language / College of 
Education / University of Baghdad in 27/05/2003.

 Assistant Dean for evening study, the university  order is 6/7 / 
d / 974 in 08/09/2008.

Chairman of the validity of the test teaching (Committee of Arts 
and Education) University of Baghdad, the university order 

number 26077 in 1102009 

 Chairman of the alliance committee in the College of 
Education for Girls, No. 21/4277 in 04/11/2012.

 Chairman of the Advisory Board of the Journal of integrity and 
transparency, it Ministerial order 4460.

 Deputy SecretaryGeneral and member of the Board of 
Directors of the General Secretariat of the shrines in Iraq.

 establishment and management of research and studies 
department, the Shiite Endowment in 2014.

 Chairman of the Scientific Committee for Major Scientific 
Encyclopedia of shrines in Iraq.

Establish radio shrines  the Shiite Endowment in 2014. 

editor of Mazarat monthly Journal.Chairman 

 Vice President of the Assembly linguists  The Ministry of 
Higher Education and Scientific Research, the Ministerial Order 
(3/5623) in 20/05/2010.

Chairman Editor of the Journal of College of Education for 
Girls



 Editor of Baghdad University Web site supervisor. And the 
Journal of College of Education for Girls in 2010.And  scientific 
and linguistic modification for a large number of messages and 
dissertation and academic research.

 International Scientific arbitrator for scientific upgrades and 
arbitrator journals  in some Arab universities: AL  AlBait 
University of Jordan and Umm Al Qura University, and others.

 linguistic modification for a large number of messages, 
dissertation and academic research.

Teaching and scientific supervision:

 Preliminary studies: grammar for all stages,  philology, 
grammar creeds, facilitation of the grammar of the fourth stage,  
analysis of the Quranic text for the third stage, and the language 
of the child in the kindergarten section.

:Advanced studies 

 PhD: modern approaches grammatical, stylistic, applications in 
Qura'n, grammar , science, and grammatical forms. Thought 
grammar. Linguistic theory of Arabs.

 MA: grammar of Literature Department, the rhetorical and 
stylistic issues in Qur'an, Linguistic approach in interpretation, 
And grammar educational for the Department of Education and 
Psychology.

 Scientific oversight for more than thirty Master and Doctor 
thesis in Arabic and Qura'n.

  Discuss more than 50 Master and PhD message in Iraqi 
universities.



 Lecturing at the University of the Arab Academy in 2010, the 
Universities of Zahra and Al sadder , 2009. And Anti
Corruption Academy.

 A course about language skills   Ministry of Defense / General 
Directorate of approach.

  Diplomatic language teaching and language skills material in 
the outer Service Institute, the Iraqi Foreign Ministry. And 
authored textbook diplomatic language of the Ministry.

  Lecturer at the Center for Continuing Education / Faculty of 
Engineering / University of Baghdad. Edit official books and 
language correction.

 Lectures on language and linguistic modification for 
administrators websites of Baghdad University faculties and 
centers 10.12.2012.

Committees

 Member of the Committee on the Integrity Commission to 
putting a curriculum of moral substance of the stages of primary 
and writing books and pamphlets dealing with the ethics of 
integrity. Ministerial Order (1067) in 2/3/2011.

 Advanced Studies Committee to discuss curriculums and 
development, Order No. bb / 33 in 3/1/2006.

 Chairman of the ministerial committee to development 
advanced studies / Master, in Samarra, University / College of 
Education, (b T. 5/7994 in 31/7/2012.



  ministerial committee to open a graduate / MA  Methods of 
teaching Arabic / College of Basic Education / Mustansiriya 
University / number b T / 57 in 01/04/2006.

 Commission updated curriculum and methods of university 
tuition is number 1 / 9332 in 22/6/2006.

 central committee to assess the exam questions of grammar 
matter, the Ministerial Order number / 4/1/219 in 24/01/2012.

 ministerial committee shall prepare a forms  evaluation exam 
questions and rated the correct the examination copybook of 
grammar material. Number t d / 1488 in 02/04/2012.

 Committee interview graduate students and tested. And 
seminars to approve research projects.

 Actual literary modification in the Department of artistic and 
cultural active –Baghdad University number46421in 
08/08/2004.

 Chairman of the Scientific Committee of the International 
Conference to Educational Sciences colleges under the auspices 
of the Ministry of Higher Education and Scientific Research in 
2014.

 Chairman of the Preparatory Committee for the First 
International Conference: Iraq, the cradle of prophets / holy 
Najaf. In September 2014.

 gratitude the President of the University of Baghdad, for the 
establishment of the International Conference No. 28 415 in 
11/13/14.

 member in the scientific, administrative committee and head 
some of them: the Scientific Committee, the Committee of 
Graduate Studies and the examination in the College of 



Education for girl / Department of Arabic Language. , For 2003 
– 2007 year and after.

 Member of the Scientific Committee of the 
annualQuranicbook contest held by the National Center 
forQuranic Science.

 Member of the Advisory Board of the Quranic magazine (w Al 
qalm) .and Al musbah magazine that published by holy 
threshold Hosseinieh .

 representative of Shiite Endowment   the General Secretariat 
of  the shrines to cooperation agreements with universities:Kufa, 
Babil, Karbala, Wasit and other University .

gratitude and rewards :

 gratitude the Ministry of Higher Education and Scientific 
Research and reward  for the creation of graduate studies in the 
College of Basic Education,gratitude of  Ministry to putting  
curriculum for colleges civil .. To participate in the ministry's 
conference: (Arabic for San revelation) in 1920 / 5/2010. And 
the high success rate in the material (Philology) in the fourth 
stage / College of Education for Girls / 992000.,

 gratitude the President of the University of Baghdad, on 
various occasions, including:  (for the proper functioning  in 
exceptional year) 20/10/2003 after the war.

 gratitude to pass with privilege  teaching methods cycle of 
scientific upgrades in 19/01/2000.

 gratitude for attribution the university library  scientific 
versions,for the academic year 2010/2011.



 gratitude the Office of the Undersecretary of the Ministry of 
Culture, number 59 in 30/01/2012. And  gratitude the Office of 
the Ministry of Culture Advisor for Cultural Affairs, ms 650 in 
21/12/2011.

 gratitude for the presidency of the University of Baghdad for 
efforts to get the university first place on the Iraqi universities 
and among the top 100 Arab League, number 6/7 / d / 820 in 
16/08/2012.

gratitude Dean of the college:  to comply with attendance, 
number (11/4216) in 4/10/2010. And  efforts scientific, No. 
(11/1142) in 7/5/2008 .... and efforts to publish a magazine of 
College of Education for Girls , number 11/180 in 11.11.2012. 
And the efforts in Baghdad University graduation ceremony of 
the 55th Session 2011/2012.

 gratitude the Minister of Education:  for linguistic and 
scientific modification that you made on some of the textbooks 
for elementary school. gratitude and reward the Minister of 
Education Office in 20/4/2010 for the worksheet: (scientific 
promotions of educational supervisor) provided for educational 
curriculum workshop organized by the Integrity Commission in 
collaboration with the Ministry of Education in 20/4/3010.

 gratitude the Chairman of the Integrity Commission to set up a 
course for the staff of the Directorate General of curriculum 
around include the concepts of integrity for Iraqi Academy 
educational curriculum  AntiCorruption  25/07/2011.

gratitude the Minister of Defence: the duty cycle of the 
employees of the ministry in language skills and the editing of 
the official books.

three books of gratitude from the President of the Integrity 
Commission to participate actively conferences body and 



prepare a questionnaire bribery model number 690 in 
19/02/2012.

 gratitude the presidency of the University of Kufa to the 
Presidency of the University of Baghdad to participate in the 
first International Scientific Conference number (18 747) in 
10/06/2010.

 gratitude the head of the Iraqi Commission for Computers and 
Informatics. For outstanding efforts gave a lecture in the Holy 
Quran style in body. Number (1365) in 17.03.2011.

 gratitude the President of the University of Baghdad to the 
given efforts in identify the data for alumni affairs and published 
in the university website number 20111 in 22/06/2011 .

 gratitude the head ofMustansiriya University on the occasion 
of winning the competition Quranic third book.

 gratitude the SecretaryGeneral of Endowment of Awqaf / to 
activity participate Conference Sahaabi Salman AlMohammedi 
in 24/3/2012.

 gratitude and certificate of participation of the International 
Conference of Islamic mysticism in the Kingdom of Morocco, 
the city ofWajeddah and held by Muhammadiyah Association of 
Scholars in the College of Medicine,  firstMakhmadUnivirsity 
36 / 10/2012.

 gratitude the Dean of the Faculty of Engineering  University 
of Baghdad to set up a seminar Imam Hussein( p) between the 
estate and the university number 1/13/5800 in 01.12.2014.

 congratulate the Minister of Higher Education on the occasion 
of the upgrade to the professorship, the number (17 272) 
in30/05/2010.



 The President of the University of congratulations to 
obtainment second doctoral degree 3/2008.

 reward of the Integrity Commission for the effort charge No. 
35 b / 15889 in 04/12/2014.

 The other ... more than 100 gratitude in different scientific and 
administrative occasions.

Certificates

 Two certificates and gratitude the Minister of Culture for 
outstanding efforts in preparing for the annual brother Festival 
in  912 / 11/2009 and seventh in 2529 / 10/2010.

 certificate of participation and a reward of Chairman of the 
Integrity Commission, the annual scientific conference of the 
Integrity Commission 22122009.

 A certificate of appreciation and a golden emblem of the 
President of the University of Kufa to share the first 
international scientific conference: (Arabic language and the 
challenges of the times) Kufa University  College of Basic 
Education in 910 / 5/2010.

 A certificate of appreciation for outstanding efforts in Al

Kazimiyah second cultural festival 16 19/2/2011

 Certificate and armor for efforts in Baghdadi heritage Festival 
March 2014.

 A certificate of appreciation for active participation in the 
conference Faculty of Information / University of Baghdad in 
cooperation with the Iraqi linguists Association in 14,April 
2011.



 Certificate and armor of excellence and creativity of the 
Minister of Culture to promote the culture of Iraq in 22/10/2014.

 At a conference of international jurisprudence College / 
University of Kufa in 18 to 19 April 2011.

 Foundation ofSadrain martyrs, to participate the Holy Qur'an 
Conference 12/12/2009.

 and from  Al mada Foundation for media, culture and arts in / 
28, March 2010 and other.

 Certificate and armor in appreciation and recognition for 
outstanding participation in the activities of the World 
Conference on Project Najaf capital of Islamic culture in 2012 
for a period of 79 / March / 2011.

 Two certificate from Chairman of Basra University and Dean 
of the Faculty of Arts to participate Scientific Conference: Basra 
creative word: November/2011.

 A certificate of appreciation for the participation of the First 
Scientific Conference of Education,  Baghdad University  
College of Education for Girls, for a period of 1112 / October / 
2013.

 a certificate of appreciation from the first deputy governor of 
Baghdad, for cultural activity in Al Baghdadi Cultural Center.

 certificates of appreciation to participate in: Conference of 
College of Basic Education / University of Babylon. And  
Conference of Faculty of Arts,Almousel University78 / 
12/2011.

A certificates of appreciation from the dean of the College of 
Education / Mustansiriya University to participate nineteenth 
scientific conference for a period of 25 to 26 April 2012. And 



from College of Basic Education, University of Wasit 3 / 2012. 
The certificate of appreciation of the International Conference of 
the College of Basic Education, University of Kufa. And a 
certificate of appreciation for participation Conference of Arabic 
department /  College of Education for girlfor a period of 2324 / 
3/2012.

 A certificate of appreciation and thanks to participate in the 
research of the faithful festival in India / Lucknow. 2014

 A certificate of appreciation for the active participation of the  
third conference of quality guarantee and academic accreditation 
held by the Ministry of Higher Education and Scientific 
Research in collaboration with the University of Kufa for the 
period 1920 / 3/2012.

 A certificate of appreciation and gratitude to the active 
participation of the International Conference of Colleges of 
Education Sciences under the auspices of the Ministry of Higher 
Education and Scientific Research, 2014. ... and others

 scientific awards and honors

 Award  National Center for Qur'an Science and  
readingsHeritag. to win the second annual Quranic book 
competition. 16/10/2010. About the book: (linguistic system 
theory of the holy Qura'n).

Award  National Center for Qur'an Science and reading  
Heritage. To win the third annual Quranic book competition 
2010.  about the book: (Quranic studies).

 Honoring the Iraqi Cultural House Foundation with gold 
and a certificate of appreciation in ( International Baghdad 
Festival for creators) under the auspices of the Minister of 



Culture at the National Theatre in 04/04/2011 with the 
selection of artists who have contributed in establishing 
cultural and media, technical, scientific and security 
features of the new Iraq. It was headed by the Minister of 
Higher Education.

 The honor of all of us gathered for Iraq efforts in meeting 
chaired siblings Festival sponsored by the Ministry of Culture.

 Armour and financial reward for participation Conference 
(Interfaith Forum) in Al mada'n around the Companion Salman 
Mohammadi 03/24/2012.Al

 Honoring the Iraqi Institute for dialogue thought of the book 
on the occasion of the release of Issue 20 of the magazine 
thought dialogue on Saturday, 28.03.2012.

 reward of Chairman Baghdad University to perform assigned 
work that contributed to the advancement of the global 
university classification, number 4936 in 12/02/2012.

  nineteenth and twentieth conference Award from international 
competitions for Quran  place in Tehran in  (June) and for two
day / University of Science and Quranic studies.

 Award to participate in the research of the faithful festival in 
India / Lucknow. 2014.

 Imam Ali (p) award, who held by the Islamic University in 
Najaf 5/2014.

 Al Noor Award for Innovation  concerning its sixth session, Al 
Noor Foundation for Culture and Media Studies and Research 
second Winner: for his tagged: structural system of the Arabic 
language.



Scientific conferences:

 Chairman of the Preparatory Committee for the annual 
scientific symposium of Baghdad, the Preparatory Commission 
for the annual symposium AlQuran in the College of Education 
for girl / Department of Arabic Language for the years 2003
2007.

 First Scientific Conference of the Qura'n, the martyrs Sadrain 
in 12/12/2009 (Chairman of session ).

 Annual Scientific Conference of the Integrity Commission, 
January 22122009.

 Workshop Integrity Commission with the Ministry of 
Education on the educational supervision 04/10/2010.

Participation in research: scientific conference Diyala University 
College of Education /AlAsma'i in 1215 / 4/2010. The 
conference Babylon University College of Basic Education in 
26/10/2011. The Conference of Basra University / College of 
Education 1315 / 11/1911. The International Conference of 
Kufa University  College of Basic Education in the 12/12 / and 
the Conference of Mosul University / Faculty of Arts in 2011, 
and others

 Head for  some conferences, such as the first scientific sessions 
of the Conference of the College of Education, IbnRushd. On 
Thursday, 12/05/2011.

 Sixth intellectual Conference of the  culturalWarth institution, 
Basra,18 February , 2012



 First Conference of the House of Wisdom in conjunction with 
Salman ALMohammadi shrine, held under the strand fractions 
24/3/2012 .

 Seminar Sufi terminology / Research Institute for Arabization 
13 / July / 2012. Rabat  Morocco

 Quranic fifth book contest, the National Center forQura'n 
Science. 29/09/2012 Member of the Scientific Committee.

 and other more than 50 scientific conference presentation 
inside and outside Iraq.

Conferences outside the country:

  Scientific Conference of the University of Jadra  Jordan  
Irbid:  (Question renaissance in literature, thought and culture), 
23. 25/11/2010. Certificate of participation Conference.

  International Islamic University  Malaysia: Conference 
(Islamic linguistic and literary studies and applications) in  12
23 December, 2009

  Conference of the Faculty of Arts and Humanities Science 
(contemporary readings of Qura'n), the University of Shoaib Al
Doukkali, the Kingdom of Morocco, Al jadeda 1921 / Abril / 
2011.

  An international seminar about the prophet conversation, 
entitled " conversation language and its philosophy and studies" 
at the University of Kerala, Tervanderm, India in 16 to 18 
February 2012 . 

  An International Conference:Arabic Rhetoric ..reality and 
prospects. Al Aghwat / University  Algiers 26 to 27 November 



2011. Tagged with: (stylistic issues between the Arab heritage 
and modern Western curriculum).

  Seminar Sufi terms of language and conscience / Research 
Institute for Arabization. University of Mohammed V 
/ALSouissi / Kingdom of Morocco, in  13 June, 2012. search is 
marked by: the spiritual in the Arabic language

 An International Scientific Symposium of the Center for 
Imam Junaid for Studies and Research Sufi specialized, of the 
Association of Muhammadiyah for scientists, in the Region 
Kingdom of Morocco, an international scientific symposium 
under the title: "The effort of scholars in Islamic mysticism 
Service: assets and sprawl," Days 456 in October 2012 and 
Title interjection: "  a mystic grammar ( signal or hearts 
grammar)

  International Conference on Higher Education in the Arab
home future prospects Islamic University  Gaza  Palestine15
18 / January 2013. Post a working paper: looks at the reality of 
graduate studies in the scientific Departments). The participation 
of nonattendance.

  International Symposium I: (lingual contemporary monetary 
theory and thinking of rooting obsession to statements 
modernity posteriori): University of Tebessa  state Algerian 
1433 AH .18 19 November,  2012.of

  Ninth International Forum  marked "Methods of faith" which 
is organized by the National Center for Research in prehistory, 
anthropology and history will be held this year from 19 to 21 
December 2012 in Constantine – Algeria.

  PrinceAbdelkader University Conference  Algeria 45 / 
122013.



Jerash University Conference  Jordan 04/04/2013 

 worksheets and Applied projects:

  Evening study, problems and solutions, and a working paper 
submitted to the Second Conference of Quality Assurance and 
Academic Accreditation  University of Kufa December 2010.

  Study for the development of evening study and resume in 
the Education College for Girls and approved by the University 
Council in 2009.

  linguistic modification for Methodology books: readings, and 
science book first grade primary examples, Introduction to the 
Ministry of Education in July 2010.

  Arabic language  for nonnative speakers: the draft is 
submitted to the Commission on cultural cooperation between 
the universities of Baghdad, and the University of Voronezh 
Russian 3/2/2005 VORONEZH STATE UNIVERSITY.

  Scientific promotions for educational supervisor. A working 
paper submitted to the workshop organized by the educational 
curricula Integrity Commission in collaboration with the 
Ministry of Education, on Tuesday, 20/04/2010 at Cordoba  
hall/  Mansour Melia Hotel.

 (Looks at the reality of graduate studies in the scientific 
Departments), working paper submitted to the third annual 
conference of the quality assurance and accreditation held by the 
presidency of the University of Kufa in 1920 / 3/2012.

 Discuss the questionnaires Integrity Commission – weekly 
sessions 30/11/2011  and then, in Academy for AntiCorruption.



  The role of the university reform in promoting a culture of 
integrity, and a workshop in Academy for  AntiCorruption.

  Arabic language for non Native speakers, a draft submitted to 
the Commission on cultural cooperation between the 
universities of Baghdad and Garoanc Russian 03/02/2005.

  Similar theory in significance Quranic components, was 
approved by the college board session in 12 3/12/2008

  Grammar, textbook for the fourth stage / Arabic Language 
Department, received the approval of the College Board.

Civil society activities:

Chairman of the Supreme Committee for the festival  meet the 
annual siblings for hobbies and crafts diverse sponsored by the 
Ministry of Culture for the years 2009 to 2012.

Member of the Organizing Committee of the Festival 
Kazimiyah cultural heritage

A member of the administrative board of the Iraqi Organization 
for university professors and independent talent

And a member of the elite talent and organization.

Courses and programs:

1.Course on the provincial council elections Erbil, IND 
Foundation, 2008.

2.Prepare a common language mistakes cycle and edit the 
official books. In the Ministry of Defence 25/11/2013. In light 



of the directives of the General Secretariat of the Council of 
Ministers.

3.course of the Internet 18/09/2000. course Computer Center, 
No. 503 in the 17/9 / 2003 a very good experience in the use of 
computers and the Internet

4.meetings and posts in some satellite programs:AlIraqia, Al 
Etejah,AlBaghdadia, Al forat,AlSumeria and other

5.Program: Secrets of the statement. Deals with the eloquence of 
the Qur'an.  AlFurqan Channel.

6.program inspired by the sky. Deals with the Arabic language 
and its secrets.

 .7. Course  included a curriculum  a culture of integrity and 
anticorruption , the Iraqi AntiCorruption Academy, in July 
2011

8. Program: in Ahel Al Bait thought , 14 episodes, for Al yaqeen 
radio.

9.Program Committee modification and examined in Al yaqeen 
radio .

Writings:

1. grammar in the annotations to the divan of AlMutanabi. 
House of Al dhya' , Jordan, Oman, 2009

2.disagreement grammar in light of recent attempts 
facilitation.Aldhya' House , Oman, 2007.

3.rhetorical interpretation of Qura'n (the secrets of the Quranic 
statement). The manuscript



4.Quranic Miracles in reverse compositional system grammar 
and rhetorical style, house of scientific books, Beirut, 
Lebanon,2009

5.spiritual side in the Arabic language .2003.  Morocco house, 
Baghdad 2004, and Al dhya' house, Jordan, 2006

6. linguistic system of Qura'n in the old and contemporary 
studies, Journal of the Faculty of Arts / University of 
Mustansiriya number 29.2008

7.linguistic system theory of Qura'n, the National Center 
forQura'n Science and reading Heritage , the Shiite Endowment, 
Baghdad 2011

grammatical studies, scientific books house, Beirut 2011.8

Quranic Research, Dijla house, Amman  Jordan in 2013.9

10. Modern grammatical facilitation attempts modern, modern 
world of books, Irbid  Jordan in 2011

11.The effect of inherited grammar proposals attempts 
contemporary facilitation grammar, the modern world of books, 
Irbid  Jordan in 2011.

Researchs:

12.grammar facilitation between the province and the renewal, 
Journal of the College of Education for Girls folder 11 Number 
2 of 2001

 .13.Election of the foundations of consensus among 
grammatical Abbas Hassan, the same journal vol 13, No. 4 of 



14. Quranic readings  Kirla magazine – India, folder 1  number 
2.2811

15. a mystic grammar ( signal or Heart grammar) humanities 
scientific magazineAlgeria

16.looks at Quran miraculous, search participated in the 
seminarof  miraculous  Quran in the College of Education for 
Girls / University of Baghdad 2001/2002 published in the 
Journal of College folder 15 number 1 of 2003

17.stylistic Arab Islamic, Journal of the College of Education 
for Girls, folder 21 (3), 2010

18.grammar between logic and language use, Journal of the 
Faculty of Arts / University of Kufa, 2008

19.grammar measurement between mental abstraction and use, 
College of Education for Girls, number 29,2008

2o.approach treatises in response suspicions in the book 
(Mennat Al Mannan) to Al sayyed Al Sadr. Magazine W Al 
qalam, the National Center for Qura'n Science. number 23, the 
sixth year, August 2011

21.Gaze at the integrity and the media. To participate in the 
Annual Scientific Conference of the Integrity Commission, 2009

22.Secrets of Qura'n style, works conference ofKufa University, 
College of Basic Education in 2011

23.Dr. Mustafa Jamal AlDin's efforts, in the renewal, reform 
and facilitation, was in Baghdad conference 1904 2010 / 20  
under copyright

24. Qura'nreadings grammatically evidence, professor magazine, 
College of Education / IbnRushd, number 94 in 2009



25. linguistic culture, a series of articles published in the Journal 
of  Sads Al jamaa.

26.Taha Hussein and poets spinning in the Umayyad period, 
Student Research Conference, Mosul University / College of 
Education 1984/1985. The manuscript

27.Post Encyclopedia: (Iraqi Research in Language and 
Literature), edited by Prof. David Salloum, 2008

28.sanctity of the Arabic language and the sciences, the 
magazine (W Al qalam), the National Center forQura'n Science  
and reading Heritage ,  5,number 19, in June 2010. It was 
printed in the book: International Scientific Conference  
University of Kufa, part 2, print 1,  AlSadiq Cultural 
Foundation, Iraq, Babylon 2012.

29.Gaze at the reverse method in the Quranic text, Maab 
magazine, the Department of Quranic affairs in Al Mihrab 
Foundation, number 13, December, 2009.

30.linguistic system of Qura'n in the ancient and contemporary 
studies– International Arab tongue Magazine , Tehran, No. (8) 
Year 2009.

31.Secrets of Qura'n style, magazine of thought dialogue, issued 
by the Iraqi Institute for the dialogue of thought, the sixth year, 
the number XIV, September 2010 and printed in a book: (Third 
Scientific ConferenceResearchs), College of Basic Education  
University of Kufa, p 1, print 1 ,AlTamimi for publishing, holy 
Najaf in 2011.

32.Gaze at the role of the Iraqi parliament in the fight against 
corruption, the Conference of the Integrity Commission, in 
cooperation with the Iraqi Council of Representatives.



33.The role of the media and linguistic associations in rooting  
Arab linguistic culture , participated in a conference Faculty of 
Information in collaboration with the Iraqi assembly of 
linguistics 14/04/2011.

.34.Dual pregnancy in the Arabic language btween the standard  
grammar and language system. To participate in the Baghdad 
Conference  College of Education for Girls 26/4/2011.

35.System grammar of the Arabic language between linguistic 
usage and standard curriculum, the locality of Iraqi Academy of 
Sciences, part 4,  folder58 Baghdad in 2011.

36.stylistic issues between the Arab heritage and modern 
Western curriculum, research presented to the Second 
Conference of the Faculty of Theology  University of Kufa in 
1819 / 4/2011.

37.Linguistic modification for books of methodology, and 
science book for the first grade of primary.

Two examples, the Conference of Educational College for Girls 
2011

38.grammar measurement in light of the thought of Imam 
Kadhim, peace be upon him, research presented the second 
annual conference, which will be marked by the Secretariat of 
the threshold of the Holy Kazimiyah in 1011 / 6/2011.

39.The spiritual significance of the language of Qura'n,Alhidaia 
magazine .

40.contemporary grammar facilitation trends, the Department of 
Arabic language Research College of Education for Girls, on the 
occasion of the 25th anniversary of the founding of the 
department.



41.Methodological issues in the study of the Quranic text 
between tradition and modernity, the Conference of the 
University of Algiera.

42.grammar schools, a new vision in the visual light Arabic 
grammar  origins , sophisticated and pervasive, Basra University 
Conference 11/11/2011.

43.reversed in the Quranic text between contemporary stylistic 
and linguistic style system, Al musbah magazine number 8 
Winter 2012.

44.stylistic issues between the Arab heritage and modern 
Western curriculum,  Journal of College of Education for Girls 
2013.

45. Other Research , and articles published in newspapers, 
magazines and websites.

 Joint research:

46.lumpy conflict between Mu'tazila and Ash'aris the issue of 
the creation of Qura'n, the Al musbah Magazine, Issue 15, 
Autumn 2013.

.47.words integrity and corruption inQuranic expression, 
magazine of College Education for Girls 2013.

48.complaint methods inQuranic text, magazine of College of 
Education for Girls 2014.



Articles and electronic publishing:

49.Language and Islam

50.reputationof university professor Where to? Published in 
several newspapers, including Al esteqama , Al ahed and Al 
bayan 11/2011

 .51. professors organizations University back

52. the responsibility in  university

53.reverse and order rhetoric in the style of Qura'n

54.scientific talent and nomination for election

55.parliamentary elections between the two stage 

56.Iraqi linguistic Assembly

57.Linguistic culture

58.ScientifiC anxietys

  59.stylistic roots in the tradition of the Arab rhetorical



6o.twin load in Arabic

61.reverse in the Quranic text

  62.language between standard logic and hearing

63. metaphor and linguistic order of the Holy Quran

064.linguistic heritage between the normative and hearing

 65.similarities between the two systems .. Qura'n and universe 
system 

 .66.scientific frustration

67.University and reform committees 
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