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 رحمن حميد حسن األّركي عثمان االسن الرتاعي: -

 م 4/8/4794   تاريخ الٌالدج: -

 م41/1004/ 14تاريخ الحصٌل علييا:                                                                  دكتٌراهالشيادج:  -

 اللغح ًالنحٌ: التخصص الذقيق                                                اللغح العرتيحالتخصص العام:   -

 م11/5/1041تاريخ الحصٌل عليو:                                                             استاراللقة العلوي:   -

           سنح41عذد سنٌاخ الخذهح في التعلين العالي:   -

 التٌجذالخذهح خارج التعلين العالي:عذد سنٌاخ  -

 Dr.prof_othman@yahoo.com الثريذ االلكترًني  -

 م4776تاريخ هنح الشيادج:            ـ جاهعح تغذاد    االدابكليح  لٌريٌس:االجيح الوانحح للشيادج الثك -

 م8/4778/ 41تاريخ هنح الشيادج:                  ـ جاهعح تغذاد االدابكليح   الجيح الوانحح لشيادج الواجستير: -

 م14/41/1004تاريخ هنح الشيادج: كليح االداب ـجاهعح تغذاد                     الجيح الوانحح لشيادج الذكتٌراه: -

  دراسح لغٌيح ًنحٌيح : قتادج قراءج  عنٌاى رسالح الواجستير: -

 ىـ ( 947اصٌل االحتجاج النحٌي عنذ الورادي ) خ  الذكتٌراه: عنٌاى اطرًحح -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 الولت الحاضرـ0229  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ممرر لسم اللغة العربٌة 

    

    

    

    

    

 

  

 

 

 الصورة



 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى -الفترة من  )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد(الجهة  ت

  0220م ـ 0222 كلٌة الٌرمون الجامعة  

  الى الولت الحاضر -0220 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  

    

 

 الدراسٌة التً لام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

كلٌة الٌرمون  
 الجامعة

 0220ـ0222 فمه اللغة اللغة العربٌة ===

كلٌة الٌرمون  
 الجامعة

 0222ـ0222 علوم المران  اللغة العربٌة ===

كلٌة الٌرمون  
 الجامعة

 0220ـ0222 الحدٌث النبوي اللغة العربٌة ===

كلٌة الٌرمون  
 الجامعة

 0220ـ0222 اللغة العربٌة العامة لسم المانون ===

كلٌة الٌرمون  
 الجامعة

 0220-0222 اللغة العربٌة العامة لسم الحاسبات 

التربٌة للعلوم  جامعة دٌالى 
 االنسانٌة

 0222ـ0220 النحو اللغة العربٌة

 0222ـ0220 التفسٌر    

 0220ـ0222 علوم المرآن    

 0222 -0220 النظم االسالمٌة    

 0222ـ0229 الحدٌث النبوي    

 0227ـ0220 اللغة العربٌة العامة والتارٌخ الجغرافٌة   

      

اللغة    
العربٌة)دراسات 

 علٌا (

 0227ـ0222 المدارس النحوٌة

 0227ـ0222 تٌسٌر النحو    

لضاٌا لغوٌة     
 ونحوٌة

0222-0227 

 0229ـ0227 تحمٌك النصوص    

 0222ـ 0222 اصول النحو    

 0220-0222 التفكٌر النحوي    

 

 الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرهاواضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 

 



 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  المسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

للعلوم  التربٌة دٌالى 2
 االنسانٌة

العلوم التربوٌة 
 والنفسٌة

 

اثر الدور التمثٌلً 
فً تحصٌل تالمذة 

الصف الخامس 
االبتدائً لمادة 

المحادثة فً التعبٌر 
 التحرٌري

 0227ـ0222
 
 
 

شواهد المراءات فً  اللغة العربٌة   0
تاج العروس 

للزبٌدي  دراسة 
 نحوٌة 

 0222‘ـ0222

اختالف البنٌة  اللغة العربٌة    2
 الصرفٌة فً

المراءات المرآنٌة 
 غٌر السبعة

 0222ـ0222

0    
 
 
 

 اللغة العربٌة

توظٌف مفهوم 
السٌاق المرآنً فً 
التوجٌه النحوي  
دراسة فً تفسٌر 

روح المعانً 
 2072لاللوسً )

 هـ(

 0220ـ0222

الظواهر اللغوٌة فً  اللغة العربٌة   5
لراءتً االمامٌن 
دمحم البالر وجعفر 

)رضً  الصادق
 هللا عنهما (

 0220ـ0222

فً التفكٌر النحوي  اللغة العربٌة   2
كتاب ) النهاٌة فً 

شرح الكفاٌة ( البن 
الخباز الموصلً 

 هـ(229)ت 
 

 0222ـ0220

الصوائت المصٌرة  اللغة العربٌة   7
فً العربٌة دراسة 

 صوتٌة صرفٌة 

 0222ـ0220

االثر اللهجً فً  اللغة العربٌة   8
التوجٌه اللغوي 

والنحوي فً تفسٌر 
الهداٌة الى بلوغ 

النهاٌة لمكً المٌسً 
 (هـ 027)ت 

0220-0222 

9      

 

 

 



 

 .فٌها شارن التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعماد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 كلٌة الترٌة / لاعةالدراسات  المدارس النحوٌة 2
 
 

 0220 محاضرة

0     

2     

     

 

 

 

 

 الدورات التً شارن بها والتً الامها -

 السنة مكان االنعماد عنوان الدورة  ت

 0222 كلٌة الهندسة الحاسوب 

    

    

    

 

 . أوتطوٌرالتعلٌم المجتمع لخدمة صصل تخجاها  فً مفىم البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 ( التً لام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

السبر والتمسٌم عند  العراق الفتحمجلة  2
ابن عمٌل فً 

 شرحه على االلفٌة

7 0222 

همزة االستفهام فً   العراق الفتحمجلة  0
كتاااااااب الممتضااااااب 
للمباااااااارد دراسااااااااة 

 تحلٌلٌة 

29 0220 

السام المٌاس  العراق مجلة دٌالى 2
النحوي عند ابن 
عمٌل فً شرحه 

 على االلفٌة

29 0225 

القراءات القرآنية في  العراق مجلة دٌالى 0
كتاب المحتسب البن 

28 0220 



 جني وأثرها في المعنى ـ 

االحتجــــــــــــاج  ــــــــــــالقراءات  العراق دٌالى مجلة 5
القرآنيـة فـي كتـاب هـواهد 

 التوضيح والتصحيح 
لمهــــــــكعت الجــــــــام      

الصــــــــحيح البــــــــن مالــــــــ  
 هـ 276ت

 

05 0227 

القـــــــراءات القرآنيـــــــة فــــــــي  العراق مجلة دٌالى 2
ـــــــــاب همـــــــــ  ال وامـــــــــ   كت

هــــــــــــــ 199لمســــــــــــيو ي ت
دراســـة نحويـــة ـ مجمـــة 

 ديالى ـ  

02 0222 

معاني القراءات عند  العراق مجلة الفتح 7
الزجاج في كتاب معاني 

 القرآن وا عرا ه ـ 

02 0222 

المغات العربية في  العراق مجلة الفتح 8
القراءات القرآنية في 
معاني القرآن لمفراء  

 هـ دراسة وصفية 607ت

07 0227 

هواهد القراءات في هرح  العراق مجلة الفتح  9
المفصل البن يعيش ـ 

 دراسة صوتية ـ 

08 0227 

االستدالل  الهعر عمى  العراق  مجلة دٌالى 22
تأكيد االحكام المغوية 

وتوثيق ا عند ابي السداد 
ابي دمحم المالكي اله ير 

 هـ ( 707 المالقي )ت 

09 0222 

الظواهر المغوية والنحوية  العراق مجلة دٌالى 22
ابي ن ي  في قراءة 
مجمة ديالى ـ  ال صري 

 م6002ـ 62العدد 

02 0228 

تأصيل القاعدة الصرفية    20
في ضوء القراءات 

القرآنية في كتاب التكممة 
ألبي عمي الفارسي ـ 
مجمة ديالى لم حوث 

 82اإلنسانية ـ العدد 

28 0222 

دراسة في الععقات  العراق  22
الداللية بين األلفاظ في 

الحقل الداللي الواحد في 
ضوء كتاب )اإليضاح 

في هرح سقط الزند 
 وضوئه لمتبريزي( .  

لبول نشر فً مجلة 
 كلٌة االداب 

 

االثر الم جي في  العراق مجلة دٌالى 20
التوجيه الصرفي 

  لبول نشر



لمقراءات القرآنية في 
كتاب اعراب القراءات 

 لمعكبري الهواذ 
اهمية السياق المقالي  العراق مجلة دٌالى 25

 في توجيه النص القرآني
  لبول نشر

22      

27      

28      

29      

 

 . العلمٌةالمحلٌةوالدولٌةوالجمعٌات  عضوٌةالهٌئات -

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

      

 

 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تمدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تمدٌرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

      

      

      

      

      

 

 

 التالٌف والترجمة  -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

2      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

2--- 

0- 

2-    

 

 



 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

2... 

0. 

 

 نشاطات اخرى -

2. . 

0.  

 (CDعلى لرص )نسخة مالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورلٌة و 

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 

 

 

 

 

 م.م.وسام عماد عبد الغنً                                                                                

 مدٌر لسم ضمان الجودة واالداء الجامعً                                             


