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 (الشهادات الدراسية)التحصيل الدراسي 

التخصص  الشهادة
 العام

التخصص 
 الدقيق

 العام الدراسي الجهة المانحة 

 الكلية الجامعة

التربية ابن  بغداد اللغة العربية اللغة العربية بكالوريوس
 رشد

7/1/7665 

التربية ابن  بغداد النحو  اللغة العربية ماجستير
 رشد

6/7/7661 

التربية ابن  بغداد علم اللغة اللغة العربية دكتوراه
 رشد

06/9/0005 

 

 

 مجاالت السيرة الوظيفية

العنوان  الوزارة التعيين
 الوظيفي

 المرحلة الدرجة المباشرة

التعيين 
 الول مرة

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

 5 5 70/7/0000 استاذ مساعد
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 ةالمناصب العلمية واالداري

 الى –المدة من  المؤسسة المنصب ت

عضو مجلس كلية القانون  7
 ((ممثل االساتذة في المجلس))

ديالى كلية  جامعة
 القانون

0000 0005 

عضو مجلس جامعة ديالى  0
 (ونقيب المعلمين في الجامعة)

 0009 0005 جامعة ديالى

رئيس نقابة المعلمين في جامعة  5
 ديالى

 0009 0005 جامعة ديالى

جامعة  عضو رابطة تدريسيي 4
يالى ومسؤول العالقات الخارجية  د

 العالم وا

 0005 0004 جامعة ديالى 

عضو اللجنة التحصيرية لكتابة  5
النظام الداخلي لرابطة تدريسيي 

 جامعة ديالى 

 0004 0004 جامعة ديالى

عضو اللجنة العلمية في كلية  9
 اللغات جامعة كوية

 0007 0001 ةجامعة كوي

ضو اللجنة العلمية في قسم ع 1
اللغة العربية كلية التربية 

 االصمعي

جامعة ديالى كلية 
 االصمعيالتربية 

0006 0070 

عضو لجنة استحداث الدراسات  7
العليا الماجستير والدكتوراه في 

 جامعة كويه

 0001 0009 جامعة كويه

عضو لجنة استحداث دراسة  6
 الدكتوراه في جامعة السليمانية

 0077 0070 جامعة السليمانية

رئيس مجلس ادارة وحدة االبحاث  70
 المكانية في رئاسة الجامعة

 0074 0075 جامعة ديالى

رئيس مجلس ادارة المكتب  77
ي للترجمة واللغات في راالستشا

 كلية التربية للعلوم االنسانية

كلية جامعة ديالى 
التربية للعلوم 

 االنسانية

0074  

عضو مجلس ضمان الجودة  70
 المركزي في الجامعة

 0074 0075 رئاسة جامعة ديالى

في رئيس لجنة فتح العطاءات  75
 الجامعة

 0074 0075 رئاسة جامعة ديالى

عضو لجنة تطوير التربية  74
 الجامعةوالتعليم والثقافة في 

 العربية

 0075 0075 لجنة وزارية



عضو لجنة تطوير وتحديث  75
 للغة العربية في العراقامناهج 

  0074 لجنة وزارية

ثل جامعة ديالى في الملتقى مم 79
 ن لتبادل عروض تدريبالعشري

 طالب الجامعات العربية

اتحاد الجامعات 
 العربية

0074  

رئيس لجنة اعداد مشروع كراج  71
 السيارات الموحد للجامعة

  0074 جامعة ديالى

التخصصات رئيس لجنة تحديد  77
لعلمية في كليات التربية ا

االساسية والتربية للعلوم 
 االنسانية والتربية الرياضية

  0074 جامعة ديالى

 بناياتوعي االشراف على مشر 76
 االقسام الداخلية

  0074 جامعة ديالى

عميد كلية التربية للعلوم  00
 وكالة االنسانية

التعليم العالي جامعة 
ديالى كلية التربية 

 االنسانيةللعلوم  

 لحد االن 7/5/0077

رئيس مجلس ضمان الجودة في  07
 الكلية

كلية التربية للعلوم 
 االنسانية

 االن لحد 0077

صندوق  ادارة رئيس مجلس 00
 التعليم العالي في كليتنا

كلية التربية للعلوم 
 االنسانية

0077 0074 

عضو لجنة عمداء كليات التربية  05
 للتخصصات التربوية

  0077 لجنة العمداء

 خبير علمي ولغوي في جامعتي  04
 هديالى وكوي

/ جامعة ديالى 
 جامعة كويه

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 والندوات العلميةالمؤتمرات 

 نوع المشاركة مكان اقامة المؤتمر مدته عنوان المؤتمر ت

المؤتمر العلمي لكلية  7
 التربية في جامعة ديالى

كلية التربية للعلوم  0005
 االنسانية

 مشارك

مقرر الندوة العلمية  0
االستاذ الجامعي بين )

الذي ( وحمالواقع والط
نظمته نقابة المعلمين في 

 ديالىجامعة 

كلية التربية للعلوم  0005
 االنسانية

 مقرر جلسة

مقرر الجلسة العلمية  5
الثانية للمؤتمر العلمي 
السادس لكلية التربية 

 االصمعي

كلية التربية للعلوم  0070
 االنسانية

 مقرر جلسة

رئيس المؤتمر العلمي  4
السابع لكلية التربية 

 للعلوم االنسانية

 كلية التربية للعلوم 0070
 االنسانية

رئيس 
 المؤتمر

مشارك ببحث في مؤتمر  5
التنمية المستدامة في 
 كلية التربية االساسية

كلية التربية  0077
 االساسية

 مشارك ببحث

شارك في مؤتمر الحفاظ م 9
على سالمة اللغة العربية 

 ونيسيافي اند

مشارك وممثل  اندونيسيا 0070

عن 
المشاركين 

من خالل 
 القاء كلمتهم 

ممثل جامعة ديالى في  1
مؤتمر رؤساء الجامعات 

 العربية الصينية

مشارك في  الصين 0077
المؤتمر 

  ورقةب

شارك في المؤتمر الدولي م 7
/  لوزارة التعليم العالي 

العمليات االنتحارية في 
العراق منظور نفسي 

 واجتماعي

 حضور  فندق الرشيد  0074

مشارك في مؤتمرات  6
الجامعة وندوات رئاسة 

 وكلياتها

0070- 
0074 

  كليات الجامعة

     
     

 



 د التي درسها الموا

المرحلة 
 الدراسية

 العام الدراسي  المؤسسة المادة

 القسم الكلية الجامعة 

 ديالى  فقه اللغة 
 

 التربية
 

اللغة 
 العربية

0005-5009 
 

 0005-0000  القانون ديالى اللغة العربية 

والصرف النحو 
والمدارس 

 النحوية

 كوية
 

 اللغات
 

اللغة 
 العربية

0009-0006 

 ديالى فقه اللغة
 

 التربية
 

اللغة 
 العربية

0070-0077 
 

دراسات نحوية  ماجستير 
 حديثة 

اللغة   كويه
 العربية

0009- 0007 
 

اللغة   كوية االسلوبية
 العربية 

0009- 0007 
 

مصادر الدراسة 
اللغوية 

 والنحوية

كلية  ديالى 
التربية 
للعلوم 

 االنسانية

اللغة 
 العربية 

0070-0074 
 

قضايا لسانية 
 معاصرة

كلية  ديالى
التربية 
للعلوم 

 االنسانية

اللغة 
 العربية

0070-0074 

كلية  ديالى مناهج معاصرة  الدكتوراه
التربية 
للعلوم 

 االنسانية

اللغة 
 العربية 

0070- 0075 

كلية  ديالى  لسانيات النص 
التربية 
للعلوم 

 االنسانية

اللغة 
 العربية

0075- 0074 

 

 

 



 المنشورة والبحوثالكتب 

العام  الجامعة الكلية المرحلة عنوان الكتاب والبحث ت
 الدراسي

 0000 ديالى القانون الثالثة كتاب مادة اللغة العربية 7

 0004 ديالى القانون الرابعة كتاب مادة اللغة العربية 0

في دراسة لغوية / بحث 5
لهجة هذيل في مجلة 

( 7)جامعة كويه العدد 
 0007سنة 

 0007 كويه  

صعوبات المواد اللغوية  4
في اقسام اللغة العربية في 

اقليم كردستان  جامعات
العراق ومحاولة تيسيرها 

ث منشور في مجلة بح
 كلية  الفتح التي تصدرها

االساسية في  ةالتربي
( 57)جامعة ديالى العدد 

 0006لسنة 

كلية التربية  
 االساسية

 0006 ديالى

تاثير االلوان في تصوير  5
عذاب في القران الكريم ال

مجلة  يبحث منشور ف
( 6)جامعة كويه العدد 

 0007في سنة 

 0007 كويه  

عناصر )  مشترك بحث 9
التحويل في المقتضب للمبرد 

 (90)في العدد   هـ 075ت 
  مجلتنا

 0075 ديالى   

بك المعجمي الس)  مشترك بحث 1
في كتاب االمتاع والمؤانسة 

في العدد  (البي حيان التوحيدي
 مجلتنا 97

    

االبداع في  مشترك بحث 7
 لغةال

    لم ينشر

    لم ينشر بحث في اللسانيات 6

 

 

 



 االشراف على اطاريح الدكتوراه

النقل بالعربية ظاهرة  دكتوراه 7
 دراسة نحوية

التربية  ديالى
للعلوم 

 االنسانية

  

اطروحة الدكتوراه للطالب  دكتوراه 0
هيرش عبدهللا بعنوان اثر 

كتب معاني القران 
واعرابه في المحكم 

االعظم البن سيده ت 
 هـ 457

التربية  ديالى 
للعلوم 

 االنسانية

اللغة 
 العربية 

0077 

اطروحة االشراف على  دكتوراه 8
الدكتوراه للطالب سيف 

الدين شاكر نوري ظاهرة 
دراسة )النقل في العربية 

 (نحوية
 

التربية  ديالى 
للعلوم 

 االنسانية 

اللغة 
 العربية 

0070 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدكتوراهاطاريح مناقشات 

 العام الدراسي المؤسسة عنوان الدراسة الدراسة ت

 القسم الكلية الجامعة

القران  الفاظ الخوف في الدكتوراه 7
الكريم دراسة صرفية 

 داللية

 0075  اللغات هكوي

مناقشة عضو لجنة  دكتوراه 0
اطروحة الدكتوراه 

الصفة ) الموسومة بـ
النحوية واثرها في الحكم 

 (على النص القراني

التربية  بغداد
 ابن رشد

 0075 

عضو لجنة مناقشة  دكتوراه 5
الدكتوراه  ةاطروح

حسام سعيد ) بـ الموسومة
وجهوده بالعربية ( النعيمي
0075 

التربية  ديالى
للعلوم 

 االنسانية

اللغة 
 العربية

0075 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 االشراف على بحوث طلبة الدراسة االولية
 

 
 االشراف على العشرات من بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة 

 

 
 على رسائل الماجستير االشراف 

 

  مشرف   الحال في التركيب القراني ماجستير  7

التوظيف الداللي لغفر  ماجستير 0
ومشتقاتها في القران 

 الكريم

كلية  ديالى
التربية 
للعلوم 

 االنسانية

 0077 مشرف 
 

 النظرية التوليدية ماجستير  5
ومالمحها في  التحويلية

ت ) كتاب المقتضب للمبرد
 (هــ 075

كلية  ديالى 
التربية 
للعلوم 

 االنسانية

 0070 مشرف

"( نصيا")السبك معيارا ماجستير 4
في كتاب االمتاع 

والمؤانسة البي حيان 
 دراسة لسانية

كلية  ديالى
التربية 
للعلوم 

 االنسانية 

 0075 مشرف

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مناقشات الماجستير 

السرد في روايات طه  ماجستير 7
 اسلوبية حسين دراسة

 0001 مناقش اللغات كوية

التقابل الداللي في اسلوب  ماجستير 0
الشرط في صحيح 

 البخاري

 0007 مناقش اللغات كوية

دراسة لغوية في كتاب  ماجستير 5
 الكامل للمبرد

صالح 
الدين 
 اربيل

 0006 مناقش اللغات

التوظيف الداللي لمنظومة  ماجستير 4
سبح في القران الكريم في 

 المستويات اللغويةضوء 

صالح 
الدين 
 اربيل

 0070 مناقش اللغات

اثر مصنفات ابن مالك في   ماجستير 5
كتاب المغني البن هشام ت 

 هـ 910

تربية  ديالى
للعلوم 

 االنسانية

 0077 مناقش

الدرس اللغوي عند سعيد  ماجستير 9
 النورسي

 0077 مناقش اللغات  السليمانية

كتاب التدوين والقران   ماجستير 1
 دراسة تحليلية

 0070 مناقش التربية تكريت

ض في الفاظ الحب والبغ) ماجستير 7
 القران الكريم دراسة داللية

كلية  ديالى
التربية 
للعلوم 

 االنسانية

رئيس 
لجنة 

 مناقشة

0070 

العلة النحوية في اعراب  ماجستير 6
القراءات السبع وعللها 

ت البن خالويه الهمذاني 
 هـ510

كلية  ديالى
التربية 
للعلوم 

 االنسانية

رئيس 
لجنة 

 مناقشة 

0070 

 

 

 

 

 

 



 كتب الشكـر والتقـديـــر

 العدد والتاريخ المانح للشكر والتقدير نوع الشكر ت

 7/6/0000في  4199   7

 6/6/0000في  705 عمادة كلية التربية لجهوده المتميزة 0

 1/6/0000في  5459 عمادة كلية التربية  5

لجهوده في المحافظة على  4
 ممتلكات الكلية

 01/5/0005في  47 عمادة كلية القانون

لجهوده في مراقبة امتحانات  5
 الدراسات العليا

 07/7/0004في  56650 رئاسة الجامعة

 75/70/004في  0911   9

 04/5/0005في 140 عمادة كلية القانون للجهود المبذولة 1

المبذولة في اقامة للجهود  7
 ندوة الحوار االكاديمي

 70/5/0005في  0156 رئاسة الجامعة

في  1/06/0094 جامعة كوية  6
70/5/0001 

 74/9/0070في  6766 رئاسة الجامعة للجهود المبذولة 70

لجهوده في المؤتمر العلمي  77
 السادس للكلية

عمادة كلية التربية 
 االصمعي

 07/4/0070س في 705

 50/77/0070في  71499 رئاسة الجامعة  70

للجهود المبذولة بمناسبة  75
 انتهاء العام الدراسي

 77/1/0077في  70970 رئاسة الجامعة

للجهود المبذولة في اداء  74
 االعمال الموكلة اليه

 7/9/0077في  7955 رئاسة الجامعة

للجهود المبذوله في مجلس  75
 الجامعة

 76/5/0075في  1470 رئاسة الجامعة

للجهود المبذولة في يوم  79
 العلم

 50/5/0075في  7551 رئاسة الجامعة

 05/9/0075في  6509 رئاسة الجامعة  71

الجهود المبذولة في اللجان  77
 االمتحانية

 9/7/0075في  77440 رئاسة الجامعة

لجهوده المبذولة وتميزه في  76
 اداء االعمال الموكلة اليه

 05/70/0075في  76500 رئاسة الجامعة

وزارة التعليم العالي  للجهود المبذولة 00
 والبحث العلمي

 
 

 74/7/0074في  74/54م 



 العدد والتاريخ المانح للشكر والتقدير نوع الشكر ت

شكر وتقديرالحراز مجلة  07
 ديالى المراكز المتقدمة

وزارة التعليم العالي 
 والبحث العلمي

في  4/7057ب ت أ
70/0/0074 

شكر على اهداء العدد  00
في مجلة ديالى  56/90

 للبحوث االنسانية

عمادة كلية التربية 
 االساسية

 74/4/0074في  7706

 00/4/0074في  7511 رئاسة الجامعة للجهود المبذولة 05

 77/7/0075في  77777 رئاسة الجامعة شكر على التهنئة 04

شكر على اهداء نسخة من  05
 لكليتناالدليل التعريفي 

في  70161/د0م0م مساعد رئيس الجامعة
00/1/0075 

شكر على اهداء نسخة من  09
 الدليل التعريفي لكليتنا

عمادة كلية التربية 
 االساسية

 71/1/0075في  0061

 بال رئاسة الجامعة للجهود المبذولة  01

لجهوده في اللجنة العلمية  07
التحضيرة بالمؤتمر العلمي 

 السابع

 50/1/0070في  77570 الجامعةرئاسة 

شكر على اهداء نسخة من  06
مجلة ديالى للبحوث 

 االنسانية 

وزارة التعليم العالي 
/ والبحث العلمي 
 مستشار الوزير

 6/5/0070في  507/ م

للمشاركة الفعالة في الملتقى  50
لتبادل عروض  العشرين

تدريب طلبة الجامعات 
 العربية 

في  7000/د 0ش رئاسة الجامعة 
5/9/0074  

 

 

 

 منى شفيق توفيق 0د0م0أ            خليل ابراهيم محمد

 مدير االدارة                                  معاون العميد للشؤون المالية واالدارية 

 م5/0074/م                                                5/0074/ 

 

 


