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 علي عثذ هللا حسيي جاسن االسن الرتاعي: -

 2593   تاريخ الىالدج: -

 2553 تاريخ الحصىل عليها:                                                                الذكتىراٍالشهادج:    -

 الٌحى والصرف التخصص الذقيق:                                              اللغح العرتيحالتخصص العام:     -

 8/9/3123تاريخ الحصىل عليَ:                                                            أستاراللقة العلوي:    -

      سٌح 33عذد سٌىاخ الخذهح في التعلين العالي:        -

 سٌح 24 هح خارج التعلين العالي:عذد سٌىاخ الخذ -

haitham . ali@ yahoo. comالثريذ االلكتروًي: -
 

 2591-2599 تاريخ هٌح الشهادج:      جاهعح تغذاد / كليح اآلداب :الثكالىريىسالجهح الواًحح للشهادج  -

 2581 تاريخ هٌح الشهادج:   الجاهعح الوستٌصريح/ كليح اآلدابالجهح الواًحح لشهادج الواجستير: -

 2553 تاريخ هٌح الشهادج: جاهعح تغذاد / كليح اآلداب         الجهح الواًحح لشهادج الذكتىراٍ: -

  عٌىاى رسالح الواجستير: -

 الذكتىراٍ: عٌىاى اطروحح -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 1771-1791 وزارة التربٌة مدرس 1

 1775 -1771 جامعة الكوفة /كلٌة التربٌة للبنات تدرٌسً 2

 1771-1775 الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة المعلمٌن دٌالى تدرٌسً 3

 2006 -1771 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة تدرٌسً 4

 2011 -2006 جامعة كربالء / كلٌة التربٌة تدرٌسً 5

 حتى اآلن - 2011 / كلٌة التربٌة جامعة دٌالى تدرٌسً 6

 

  

 

 

 

 الصورة



 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

  1775 -1771 جامعة الكوفة /كلٌة التربٌة للبنات 1

  1771-1775 الجامعة المستنصرٌة/ كلٌة المعلمٌن دٌالى 2

  2006 -1771 / كلٌة التربٌة جامعة دٌالى 3

  2011 -2006 جامعة كربالء / كلٌة التربٌة 4

  حتى اآلن - 2011 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة 5

 

 الدراسٌة التً لام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 الصرف/ أول  اللغة العربٌة التربٌة للبنات الكوفة  1
 النحو/ ثانً

 ثانً -الصرف / أول
 ثانً -النحو/ أول
 ثانً -النحو/ أول

 فمه اللغة /رابع

1772-1773 
 

1773-1774 
 

1774-1775 

المعلمٌن  المستنصرٌة 2
 دٌالى

 أصول الفمه/ ثانً اللغة العربٌة
 النظم اإلسالمٌة/ ثانً

 اللغة العربٌة/ ثانً
 اللغة العربٌة/ ثانً

 النحو / ثالث

1775-1776 
 
 

1776-1779 

 1779-1776 الفمه اإلسالمً ثانً اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 3

 اللغة العربٌة /ثانً اللغة العربٌة المعلمٌن دٌالى 4
 النحو/ثالث 
 النحو/ رابع

 طرائك تدرٌس اللغة العربٌة/ رابع
 تحلٌل النص المرآنً / رابع

 التربٌة اإلسالمٌة / ثانً
 الحدٌث النبوي / رابع

1779-1771 
 
 
 
 

2000-2001 

 علوم المرآن/أول اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 5
 بالغة / ثانً

 نحو /أول بالغة / ثانً فمه لغة / رابع
 نحو / ثانً بالغة / ثانً 

 نحو / ثانً فمه اللغة / رابع
 تحلٌل النص المرآنً/ ثالث

 النحو / رابع
 النحو / أول

2000-2001 
 

2001-2002 
2002-2003 
2003-2004 
2004-2005 

 
2005-2006 

 
 

 تحلٌل النص المرآنً/رابع اللغة العربٌة التربٌة كربالء  6
 النحو/رابع

 النحو / أول
 الصرف / أول

 النحو/ الثانً
 النحو / ثالث

2006-2009 
2009-2001 
2001-2007 

 
2007-2010 

 

 النحو / ثانً اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 9
 ثانًالكتاب المدٌم / 

2011-2012 
2012-2013 

 

 



 الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

 السنة الدراسٌة عنوان الرسالة او االطروحة المسم الكلٌة الجامعة ت

 2002 التوجٌه النحوي للمراءات المرآنٌة اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 1

 2004 النصب على نزع الخافض فً النحو العربً اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 2

المراءة على األصل دراسة صوتٌة وصرفٌة  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 3
 ونحوٌة

2004 

التوجٌه الصرفً للمراءات المرآنٌة المتواترة فً  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 4
 البحر المحٌط ألبً حٌان األندلسً

2005 

شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ إلبن مالن  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 5
 دراسة وتحلٌل

2005 

 2005 اإلفراد والجمع فً المرآن الكرٌم دراسة لغوٌة اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 6

البحث النحوي فً الماموس المحٌط للفٌروز  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 9
 أبادي

2006 

الوهم فً نسبة اآلراء اللغوٌة والنحوٌة الى  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 1
 الكوفٌٌن فً ضوء كتب الخالف النحوي

2006 

 2007 جنً الشذوذ الصرفً فً األسماء عند إبن اللغة العربٌة التربٌة كربالء 7

 2010 ظاهرة المماثلة الصوتٌة فً المراءات المرآنٌة اللغة العربٌة التربٌة كربالء 10

التفسٌر الصوتً للظواهر النحوٌة فً ضوء  اللغة العربٌة التربٌة كربالء 11
 الدرس الصوتً الحدٌث

2011 

الشعرٌة فً تعدد األوجه اإلعرابٌة فً الشواهد  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 12
 خزانة األدب للبغدادي

2012 

أثر السٌاق فً داللة الصٌغة الصرفٌة فً المرآن  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 13
 الكرٌم

2013 

 

 .فٌها شارن التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعماد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

جامعة الكوفة / كلٌة التربٌة  المؤتمر العلمً 1
 للبنات

 1773 بحث

 2012 بحث جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة المؤتمر العلمً 2

     

     

 

 الدورات التً شارن بها والتً الامها -

 السنة مكان االنعماد عنوان الدورة  ت

 1776 الجامعة المستنصرٌة دورة تأهٌلٌة لتطوٌر طرائك التدرٌس 1

 2006 جامعة كربالء دورة الحاسبات لنظام الوندوز 2

    

    

 



 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجالً ف البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 1779 مجلة دٌالى / العدد األول / المجلد األول تناوب حرف الجر عند الفراء 1

مجلة كلٌة الٌرمون الجامعة فً دٌالى  بٌن المدماء والمحدثٌناألصول اللغوٌة المرفوضة  2
 السنة األولى / العدد الثانً

2001 

مجلة الفتح / كلٌة المعلمٌن فً جامعة  التناسب الصوتً بٌن فواصل سورة الممر 3
 دٌالى العدد العاشر

2001 

 مجلة كلٌة الٌرمون الجامعة فً دٌالى تناوب حروف الجر عند البصرٌٌن 4
 العدد الرابع

2002 

مجلة كلٌة التربٌة الجامعة المستنصرٌة  تحول األبنٌة الصرفٌة فً مجاز المرآن ألبً عبٌدة 5
 العدد الثالث

2003 

 2003 15مجلة دٌالى العدد  البناء اللغوي فً الفاصلة المرآنٌة عند الفراء 6

 2005 42مجلة اآلداب المستنصرٌة العدد تحوٌل األبنٌة الصرفٌة فً معانً المرآن للفراء 9

 2005 21مجلة دٌالى العدد تحوٌل األبنٌة الصرفٌة فً الفواصل المرآنٌة 1

مجلة الفتح / كلٌة المعلمٌن فً جامعة  الحذف والزٌادة فً الفواصل المرآنٌة 7
 25دٌالى العدد 

2006 

للعلوم اإلنسانٌة / كلٌة مجلة المادسٌة  التمدٌم والتأخٌر فً الفواصل المرآنٌة 10
 4-3العدد  7اآلداب المجلد 

2009 

مجلة جامعة كربالء العلمٌة المجلد  الحمل على المعنى فً الفاصلة المرآنٌة 11
 الخامس العدد الرابع

2009 

مجلة بابل للعلوم اإلنسانٌة السنة الخامسة  تحوٌل التراكٌب النحوٌة فً الفاصلة المرآنٌة 12
 العدد األول

2009 

مجلة المادسٌة فً اآلداب والعلوم التربوٌة  اختٌار المراءة المناسبة للفاصلة المرآنٌة 13
 4-3كلٌة التربٌة المجلد السادس العددان 

2009 

مجلة األستاذ / كلٌة التربٌة أبن رشد العدد  الولف على الفواصل المرآنٌة 14
113 

2010 

منشور ضمن كتاب بحوث المؤتمر العلمً  مراعاة األصول المرفوضة فً العربٌة 15
السابع لكلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة جامعة 

 دٌالى

2012 

 2013 51مجلة دٌالى العدد  البناء اللغوي للفاصلة المرآنٌة فً إعراب المرآن للنحاس 16

 

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

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

      

      

      

      

      

      

      

 

 . العلمٌةالمحلٌةوالدولٌةوالجمعٌات  عضوٌةالهٌئات -

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

      

      

      

      

 



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

 ما حصل علٌه نوع االبداع او النشاط  ت
ة/ كتاب ٌ)جائزة/شهادة تمدٌر

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

 2009 مساهمة فً مهرجان شعري جامعة كربالء شهادة تمدٌرٌة لصٌدة شعرٌة 1

 2001 مساهمة فً مهرجان شعري جامعة كربالء تمدٌرٌةشهادة  لصٌدة شعرٌة 2

 2007 مساهمة فً مهرجان شعري جامعة كربالء شهادة تمدٌرٌة لصٌدة شعرٌة 3

 2001 مساهمة فً مهرجان شعري كلٌة الحسٌن األهلٌة شهادة تمدٌرٌة لصٌدة شعرٌة 4

 2013 مساهمة فً مهرجان شعري جامعة دٌالى شهادة تمدٌرٌة لصٌدة شعرٌة 5

 2012 تمدٌم بحث جامعة دٌالى  شهادة تمدٌرٌة المشاركة فً بحث 6

محاضرة بعنوان  9
 مدرسة الكوفة النحوٌة

مركز دراسات  شكر وتمدٌر
 الكوفة

 1775 تمدٌم محاضرة

 التالٌف والترجمة  -

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

 غٌر منهجٌة األولى 2011 دار صفاء عمان اللغوي فً الفواصل المرآنٌةالبناء  1

ظاهرة رد الرواٌة الشعرٌة عند  2
 المبرد

 غٌر منهجٌة األولى 2011 دار الرضوان عمان

اللهجات العربٌة فً الضرورة  3
 الشعرٌة

 غٌر منهجٌة األولى 2011 دار صفاء عمان

البحوث والدراسات اإلسالمٌة مركز  الحمل على المعنى فً العربٌة 4
 بدٌوان الولف السنً

 غٌر منهجٌة األولى 2012

 غٌر منهجٌة األولى 2012 دار الفراهٌدي دراسات لغوٌة ولرآنٌة 5
األصول اللغوٌة المرفوضة فً  6

 النحو والصرف
 دار الفراهٌدي و
 ودار الرضوان

2012 
2014 

 غٌر منهجٌة األولى

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة---1

 اللغة اإلنكلٌزٌة-2

3-    

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1... 

2. 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

 (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                                             


