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على الماجستير في جامعة ديالى / كلية التربية عن الرسالة الموسومة ) القراءة على األصل في القرآن  اصلــ ح
 .3117الكريم دراسة صوتية وصرفية ونحوية( في 

األطروحة الموسومة ) أثر الّدرس الصوتي الغربي في على الدكتوراه في الجامعة العراقية / كلية اآلداب عن  اصلـــ ح
 .3103في  الّدرس الصوتي العربي الحديث(

 . 3102على لقب ُأستاذ مساعد في  اصلـــ ح
 النشاط العلمي

  دولية .الالمحلية و  في المؤتمراتالمشاركة  ــ 
 األولية في مادة علم اللغة. طلبة الدراساتعلى  محاضر  ـــ

 يا)الماجستير ( في تخصص الدراسات الصوتية والصرفية .لى طلبة الدراسات الععل محاضر ـــ 
ات على طلبة الدراسات العليا )الدكتوراه( في اللغات السامية، والدراسات اللغوية المقارنة، والنظري ــ محاضر

 ، والدراسات اللهجية والصوتية. اللغوية
 .طلبة الدراسات العليا ــ اإلشراف على 

 ضر في دروات التنمية البشرية في مركز التطوير والتعليم المستمر في جامعة ديالى. ــ محا
 ـــ محاضر في دورات سالمة اللغة العربية في رئاسة جامعة ديالى

  أطروحة دكتوراه ورسالة ماجستير في تخصصات لغوية مختلفة.  ثالثينــ مناقشة أكثر من 
 

Name : Dr. Mohammed Bashir Hassan 

Degree: Assistant Professor 

Specialization: Linguistic and Phonetic Studies 

 Institution: Diyala University / Faculty of Education for Human Sciences- 

Department of Arabic Language 
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- Holds a Master 's degree in Diyala University / Faculty of Education 

with a thesis entitled (Reading on the original in the Holy Quran : A 

phonetic, morphological and grammatical study) in 2004 

- PhD from the Iraqi University / Faculty of Arts with a dissertation 

entitled (the impact of the Western phonetic lesson in the modern 

Arabic phonetic lesson) in 2012 

The scientific Status 

- Participated in local and international conferences 

- Lecturer of linguistics for B.A. studies   

- Lecturer  and morphology for M.A. candidates. 

- Lecturer of Semitic languages , comparative linguistics n graduate 

linguistic theories, and rhetorical and dialectic studies for postgraduate 

studies. 

- A supervisor of Higher studies candidates. 

- Lecturer of human development courses at the at University of Diyala  

- Lecturer in the safety of Arabic language committee in the University 

of Diyala 

- Examined more than thirty doctoral dissertations and master theses in 

different linguistic disciplines. 
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