
 

 

 

 

السيرة الذاتية والعلمية للســــــيد عميد                                                             
 كلية التربية للعلوم االنسانية / جامعة ديالى

 

 

 االستاذ الدكتور

 نصيف جاسم حممد اخلفاجي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 لسٌرة الذاتٌــــة :ا

 فرج حمود الخفاجًنصٌف جاسم محمد :  االسم الرباعً

 7641:  محل وتارٌخ الوالدة

 دٌالى / خان بنً سعد / الحً العصري:  عنوان السكن الحالً

 7705032856:  رقم الهاتف

     Dr.Nessayif@coehuman.uodiyala.edu.iq:  البرٌد االلكترونً

 

 التحصٌل الدراسً والشهادات الدراسٌة :

التخصص  التخصص العام الشهادة
 الدقٌق

عنوان الرسالة 
 واالطروحة

 العام الدراسً الجهة المانحة

 7661-7661 ابن رشد –كلٌة التربٌة  -جامعة بغداد   اللغة العربٌة اللغة عربٌة بكالورٌوس

االسماء المبنٌة فً  النحو اللغة العربٌة ماجستٌر
السور المدنٌة ) 
 دراسة نحوٌة (

 7661 ابن رشد –كلٌة التربٌة  -جامعة بغداد 

معانً القران بٌن  علم اللغة اللغة العربٌة دكتوراه
االخفش والفراء ) 
دراسة لغوٌة 
 موازنة (

 14/4/1001 ابن رشد –كلٌة التربٌة  -جامعة بغداد 

 

 مجاالت السٌرة :

 

 

 

 المرحلة الدرجة المباشرة اللقب العلمً الوزارة التعٌٌن
 الرابعة  الثانٌة 70/7/1001 مساعد مدرس وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تدرٌسً

mailto:Dr.Nessayif@coehuman.uodiyala.edu.iq


 المنصب :

 المدة رقم االمر وتارٌخه المؤسسة المنصب ت

باالمر الوزاري م.و  للعلوم االنسانٌة دٌالى / كلٌة التربٌةجامعة  / وكالة عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 1
 44/4/4111فً  4/189

 ولحد االن 1/3/4111

 

 شهادات مشاركة فً المؤتمرات والندوات :

 الجهة السبب الشهادة ت

 17/1/1077-10لمشاركته فً المؤتمر العلمً الرابع للمدة من  شهادة تقدٌرٌة  .1
اللغوٌة وتطوٌرها فً اقسام اللغة ببحث عنوانه ) تحدٌث المواد 

 العربٌة فً الجامعات العراقٌة(

 المؤسسة الوطنٌة للتنمٌة والتطوٌر

 التحالف الوطنً لقوى االنتفاضة فً العراق لجهوده المبذولة فً خدمة العراق شهادة تقدٌرٌة  .4

لمشاركته فً اعمال المؤتمر الدولً للغة العربٌة الذي انعقد فً  شهادة تقدٌر  .3
 جامعة شرٌف هداٌة هللا االسالمٌة الحكومٌة 

جامعة شرٌف هداٌة هللا االسالمٌة الحكومٌة 
 فً إندونٌسٌا

 لٌة التربٌة للعلوم االنسانٌةك لمشاركته فً مهرجان الوفاء الشعري شهادة تقدٌرٌة  .4

 1072العتبة العلوٌة المقدسة لمشاركته الفاعلة فً انجاح مهرجان الغدٌر العالمً الثالث شهادة تقدٌر  .5

 1073 العتبةالعلوٌةالمقدسة الخدمٌة االشرف النجف رابطة مع لتعاونه شهادة تقدٌرٌة  .6

مصلحة التعلٌم والتربٌة بمنطقة نٌنغشٌا فً  لمشاركته فً ندوة رؤساء الجامعات العربٌة والصٌنٌة فً الصٌن شهادة مشاركة  .7
 الصٌن

لمشاركته فً اعمال المؤتمر الدولً للغة العربٌة الذي انعقد فً  شهادة مشاركة  .8
 اندنوسٌا -جامعة شرٌف هداٌة هللا االسالمٌة الحكومٌة بجاكرتا

المؤتمر الدولً فً جامعة شرٌف هداٌة هللا 
 ٌااندونٌس -االسالمٌة الحكومٌة بجاكرتا

لمشاركته فً اعمال المؤتمر العلمً الخامس لمركز الدراسات  شهادةمشاركة  .9
 التخصصٌة

 الحوزة بٌن التخصصٌة مركزالدراسات
 والجامعة

المشاركة فً اعمال المؤتمر الدولً الثانً للجمعٌة العربٌة  شهادة مشاركة  .11
 للحضارة والفنون االسالمٌة

 جمهورٌةمصرالعربٌةللفترةمن – االقصر
 1074 اكتوبر 16:14

 الٌونسكو  11/1/1071 فً العالمً المٌاه ٌوم ندوة اقامة بمناسبة  شهادةمشاركة  .11

 التحالف الوطنً لقوى االنتفاضة فً العراق لجهوده المبذولة فً خدمة العراق شهادة تقدٌرٌة  .14

لمشاركته فً اعمال ملتقى العشرٌن لتبادل عروض تدرٌب طالب  شهادة مشاركة  .13
 الجامعات العربٌة

المجلس العربً لتدرٌب طالب الجامعات 
 العربٌة

 رئاسة جامعة دٌالى لجهوده فً هٌئة تحرٌر مجلة دٌالى للعلوم االنسانٌة شهادة تقدٌرٌة  .14

 االمانتان العامتان للعتبتٌن المقدستٌن لمشاركته الفاعلة فً مهرجان ربٌع الرسالة الثقافً التاسع شهادة تقدٌرٌة  .15

لجهود الكلٌة فً الحصول على نسبة عالٌة فً نشر لبحوث داخل  شهادة تقدٌرٌة  .16
 العراق على مستوى الجامعة

 رئاسة جامعة دٌالى

 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  لمشاركته فً فعالٌات المؤتمر العلمً الثامن للكلٌة شهادة تقدٌر  .17

ى مستوى الرٌاضة الجامعٌة لمشاركته فً االنجازات الرٌاضٌة عل شهادة تقدٌرٌة  .18
 العراقٌة

 رئاسة جامعة دٌالى

لمساهمته الفاعلة والمستمرة فً المؤتمر العلمً السنوي االول فً  شهادة تقدٌرٌة  .19
 ذي قار

 جامعة ذي قار كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة

العلمً االنتاجً الخامس لكلٌة التربٌة للعلوم  لمعرضلحضورا شهادة تقدٌرٌة  .41
 الصرفة

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة

 رئاسة جامعة دٌالى لمشاركته فً البرنامج التدرٌبً ) مبادئ االدارة الحدٌثة ( شهادة مشاركة  .41

 جامعة دٌالى لمشاركته فً المؤتمر الطبً االول لبحوث طلبة كلٌة الطب شهادة مشاركة  .44



لمشاركته فً الندوة العلمٌةالثالثة لقسم الجغرافٌة لٌوم المٌاه  مشاركةشهادة   .43
 العالمً 

 االنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة

لمشاركته فً الندوة الدولٌة الموسومة ) فضاءات التفضٌل الجمالً  تأٌٌد مشاركة  .44
-71التلفزٌونٌة والفنون المسرحٌة ( للمدة من  بٌن الدراما

76/1/1071 

 دٌالى / كلٌة الفنون الجمٌلةجامعة 

-1لمشاركته فً انجاح مؤتمر كلٌة الطب البٌطري للمدة  شهادة مشاركة  .45
1/3/1071 

 جامعة دٌالى / كلٌة الطب البٌطري

 

 المواد التً قام بتدرٌسها :

السنة  اسم المادة ت
 الدراسٌة

 الكلٌة المراحل التً قام بتدرٌسها

 اللغة العربٌة- 7
 
 منظمات دولٌة-

1001 
1001 
1002 

 ) االولى , الثانٌة , الثالثة , الرابعة (
 

 )الثانٌة (

 كلٌة القانون ) دٌالى (

 1003 فقه اللغة- 1
1004 

 كلٌة التربٌة االصمعً ) دٌالى ( ) الرابعة (

 النحو,الصرف,البالغة,مكتبات- 1
 
 تٌسٌر النحو-

1001 
 

 ( الرابعة,  الثالثة,  الثانٌة,  االولى) 
 

 دراسات علٌا )ماجستٌر لغة(

 كلٌة العلوم االسالمٌة )جامعة كوٌا (

 النحوٌة ,فقه اللغة النحو, المدارس- 2
 
 تٌسٌر النحو , االسلوبٌة-

1001 
 

 ) الثانٌة , الرابعة (
 

 دراسات علٌا )ماجستٌر لغة , ادب (

 كلٌة اللغات )جامعة كوٌا (

 النحو ,مدارس نحوٌة ,فلسفة , مكتبات ,علم - 3
 اللغة (

 كلٌة اللغات )جامعة كوٌا ( قلعة دزة ( الرابعة,  الثالثة,  الثانٌة,  االولى)  1006

 فقه اللغة- 4
 
مصادر الدراسات اللغوٌة والنحوٌة) كورس -

 ( وكورس ثانً اول
 
 )كورس ثانً(قضاٌا انسانٌة معاصرة -
 اللسانٌات النصٌة -

  ) الرابعة ( 1070
 

 ماجستٌر لغة 
 
 

 دكتوراه 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة ) جامعة 
 دٌالى(

مصادر الدراسات اللغوٌة والنحوٌة) كورس - 1
 (وكورس ثانًاول 

 
 قضاٌا انسانٌة معاصرة )كورس ثانً(-
 اللسانٌات النصٌة -
 

 ماجستٌر لغة ) وما زال ( 1077
 
 

 دكتوراه ) وما زال (

التربٌة للعلوم االنسانٌة ) جامعة  كلٌة
 دٌالى(

 

 

 

 

 

 



 المهام واللجان المكلف بها :

 المهام :

 تارٌخه رقم االمر الموضوع ت

 4113  عضو مجلس كلٌة القانون للدراسة المسائٌة  .1

 3/6/4113 24 عضو مجلس كلٌة القانون )ممثل االساتذة فً المجلس (   .4

 8/14/4114 1436 رئٌس نقابة المعلمٌن فً جامعة دٌالى   .3

 11/11/4111 4584 عضو لجنة استالل المدرس المساعد )سهى ٌاسٌن زٌد(  .4

 1/3/4111 4997 وما زال –رئٌس مجلس كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  .5

 1/3/4111 2/716 وما زال –عضو مجلس جامعة دٌالى  .6

 7/1/1077 233 ومازالرئٌس مجلس ادارة صندوق التعلٌم العالً فً كلٌتنا  .7

 4/4/4111 611 وما زال –رئٌس مجلس ضمان الجودة واالعتماد فً كلٌتنا   .8

 46/7/4111 1541 وما زال –رئٌس الهٌئة العلٌا للدفاع المدنً فً الكلٌة   .9

 73/1/1077 77164 عمٌد كلٌة التربٌة الرازي طٌلة فترة اجازة عمٌد الكلٌة ) أ.د عباس عبود فرحان (  .11

 19/3/4114 891 وما زال –رئٌس المجلس العلمً للدراسات العلٌا / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  .11

 3/3/4113 4973 عضو مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر فً الجامعة    .14

 5/9/4113 71114  1072-1071عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد االكادٌمً فً الجامعة للعام   .13

 31/9/4113 72313 رئٌس مجلس ادارة وحدة االبحاث المكانٌة فً رئاسة الجامعة   .14

 4/14/4113 1133 وما زال رئٌس مجلس ادارة المكتب االستشاري للترجمة واللغات فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة   .15

 19/1/4114 330 رئٌس هٌئة تحرٌر جرٌدة االصمعً  .16

 41/1/4114 160 رئٌس مجلس ادارة وحدة االبحاث المكانٌة  .17

 5/3/4114 943 وما زال –رئٌس مجلس الكلٌة للدراسة المسائٌة   .18

 72/2/1072 3677 ممثل جامعة دٌالى فً الملتقى العشرٌن لتبادل عروض تدرٌب طالب الجامعات العربٌة  .19

 8/14/4114 74341 مٌاه الصرف الصحً فً الجامعة حسب معاٌٌر االٌزو تنقٌةمشرف على مشروع منظومة   .41

 2/7/1073 11 رئٌس مجلس كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة  .41

 44/4/4115 1044 رئٌس مجلس كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة للدراسة المسائٌة     .44

 46/7/4115 1/3/1347ق/ امر وزاري –فً العراق مجلس اعتماد كلٌات التربٌة للتخصصات التربوٌة   امٌن  .43

 49/11/4116 73111 1071-1074عضو مجلس ضمان الجودة واالعتماد االكادٌمً فً الجامعة للعام   .44

   االشراف على مشروعً بناٌات االقسام الداخلٌة  .45

   وكوٌا خبٌر علمً ولغوي فً جامعتً دٌالى  .46

 76/7/1071 7016 عضو مجلس ادارة مركز التعلٌم المستمر فً رئاسة جامعة دٌالى  .47

   امانة مجلس الجامعة (رئٌس نقابة المعلمٌنعضو مجلس جامعة دٌالى )و  .48

   عضو رابطة تدرٌسًٌ جامعة دٌالى ومسؤول العالقات الخارجٌة واالعالم  .49

 77/70/1071 س3141 اضافة لمهامه كعمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌةعمٌد كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة   .31

 14/71/1071 71640 1076-1071المشرف العام على دورتً الحاسوب واللغة االنكلٌزٌة   .31

 7/1/1071 1367 لتوقٌع رسالة تفاهم مع الجامعة االمرٌكٌة فً السلٌمانٌة (رئٌس وفد )  .34

االمر  س316 فً الجامعات العراقٌة للتخصصات التربوٌة التربٌةرئٌس لجنة عمداء كلٌات   .33
الوزاري 

 1/3/3101ق/

11/1/1071 
77/71/1071 

   المشرف العام للنظام االلكترونً الدارة البحوث العلمٌة فً الجامعة  .34

 10/71/1071 71111 رئٌس الهٌئة المشرفة على الدراسة المسائٌة فً الكلٌة  .35

 



 

 

 اللجان :

 تارٌخه رقم االمر اللجنة موضوع ت
 1/11/4113 451 رئٌس )اللجنة االولى( لمقابلة الطلبة المتقدمٌن للدراسة المسائٌة / كلٌة القانون  .7
 5/14/4114 714 عضو لجنة انضباط الطلبة فً كلٌة القانون / الدراسات المسائٌة  .1
 7/3/4115 1411 عضو لجنة تحقٌقٌة فً تجاوزات السٌد اسعد ابراهٌم خٌون  .1
 43/5/4115 43 رئٌس نقابة المعلمٌن فً جامعة دٌالى  .2
عضو لجنة تحقٌقٌة للتاكد من كٌفٌة رفع بحوث ترقٌة ماخوذة من بحوث منشورة   .3

 ( من قبل )المدرس المساعد هٌثم كرٌم علً
 46/11/4115 س 469

)محور الدراسات فً قسم عضو فً اللجنة الفرعٌة للجنة التحضٌرٌة للمؤتمر العلمً السادس للكلٌة   .4

 اللغة العربٌة(
 11/1/4111 س 6

 9/6/4111 1664 عضو لجنة تحدٌث المفردات الدراسٌة فً قسم اللغة العربٌة  .1
 49/8/4111 4445 عضو فً لجنة للقبول فً قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة  .1
 44/8/4111 1693 وما زال –رئٌس لجنة ادارة صندوق التعلٌم العالً فً الكلٌة   .6

 13/9/4111 1853 رئٌس لجنة اعداد الهٌاكل االدارٌة فً كلٌتنا  .70
 9/3/4111 448 وما زال –رئٌس اللجنة العلٌا المشرفة على سٌر التطبٌقات التربوٌة فً الكلٌة   .77
 70/1/1077 233 رئٌس لجنة ادارة صندوق التعلٌم العالً  .71

 14/1/1077 7320 رئٌس لجنة الهٌئة العلٌا للدفاع المدنً  .71

 11/77/1077 71012 رئٌس لجنة التسكٌن فً الجامعة  .72

 14/6/1071 72211 رئٌس اللجنة التحقٌقٌة فً كٌفٌة ترأس عمٌد كلٌة الطب للجنة شراء االجهزة الطبٌة للكلٌة  .73

 3/1/4114 44 رئٌس لجنة للتحضٌر واالشراف على مهرجان الشعر الفصٌح والشعبً  .74
 4/1/1071 411 العلٌا المشرفة على سٌر التطبٌقات التربوٌة فً كلٌتنارئٌس اللجنة   .71

 43/4/4114 1498 1071-1077رئٌس اللجنة المركزٌة لإلشراف على االمتحانات النهائٌة للعام   .71
 13/5/4114 7443 عضو فً اللجنة المركزٌة لدراسة المشارٌع االستراتٌجٌة والمستقبلٌة للجامعة  .76
 16/5/4114 1719 المشرفة على السلف وانجازها وتسوٌتها فً الكلٌةرئٌس اللجنة   .10
 3/11/4114 3177 1071-1071رئٌس لجنة اعداد دلٌل الكلٌة   .17
 3/71/1071 2/7/3101ق/ عضو فً لجنة متابعة خطة تنفٌذ تطوٌر التعلٌم فً الدول العربٌة  .11

 2/70/1071 72141 العربًعضو فً لجنة متابعة تنفٌذ خطة التطوٌر التعلٌم فً الوطن   .11

 1/1/1071 1010 رئٌس لجنة التعٌٌنات فً رئاسة الجامعة  .12

رئٌس اللجنة الفرعٌة فً قسم اللغة العربٌة لمراجعة المناهج الدراسٌة فً االقسام والفروع   .13
 المتناظرة

7733 9/5/4113 

 11/6/4113 7320 رئٌس لجنة آلٌة التعاون فً كلٌتنا  .14
 19/9/4113 13833 رئٌس لجنة فتح العطاءات فً الجامعة   .11
 17/77/1071 1042 رئٌس لجنة اصدار الجرٌدة التً تتضمن نشاطات الكلٌة  .11
 13/77/1071 1016 رئٌس لجنة لالشراف على موقع الكلٌة والمجلة االلكترونً  .16
 74/6/1071 1137 ( 1071- 1071رئٌس لجنة اعداد الدلٌل التعرٌفً الخاص بكلٌتنا للعام الدراسً )   .10
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(                       12رئٌس اللجنة التحقٌقٌة المشكلة بحق المشارك فً دورة طرائق التدرٌس دورة )  .14
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27. 4
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 1073-1072للجامعات العربٌة فً كلٌتنا للعام 
44/5577 11/4/4116 
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44. 3
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 71/71/1074 74410 رئٌس لجنة استحداث كلٌة الدراسات العلٌا فً جامعة دٌالى
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17. 3
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 6/3/1071 1/3/7601ق/ رئٌس مجلس تحسٌن جودة التعلٌم لكلٌات المجموعة التربوٌةنائب 

11. 3
2 

 71/4/1071 1422 رئٌس لجنة دراسة واقع حال الدرسات العلٌا واعطاء التوصٌف المناسب

11. 4
2 

عضو لجنة متابعة تنفٌذ مشروع وتطوٌر وتحدٌث الموارد المعرفٌة /مناهج اللغة العربٌة فً 
 العراقٌةالجامعات 

1206 72/4/1071 

12. 4
4 

 77/4/1071 11/6133 1074رئٌس اللجنة العلٌا لمتابعة متطلبات ٌوم العلم للعام 

13. 4
1 

 17/3/1071 1111 رئٌس لجنة ادارة االزمات فً كلٌتنا

14. 4
1 

رئٌس اللجنة المركزٌة لالشراف على سٌر االمتحانات النهائٌة للدراسة االولٌة للعام 
 1074/1071الدراسً 

1410 13/3/1071 

11. 4
6 

المشرف العام للجنة االمتحانٌة لطلبة الدراسات العلٌا)الماجستٌر والدكتوراه(الدور االول 
 1074/1071للعام الدراسً 

1167 16/3/1071 

11. 1
0 

)المركزٌة والفرعٌة والتدقٌقٌة فً الدور  رئٌس اللجنة العلٌا لمتابعة مهام اللجان االمتحانٌة
 1074/1071االول من االمتحانات النهائٌة للعام الدراسً 

11/6712 4/4/1071 

16. 1
1 

 77/7/1071 11/611 رئٌس اللجنة العلٌا المشرفة على تنفٌذ محاور قٌاس درجة اداء االقسام العلمٌة فً كلٌتنا

10. 1
1 

 11/7/1071 11/7101 رئٌس لجنة تقوٌم االداء المؤسسً فً كلٌتنا 

ع .17
 ض

عضو فً لجنة تتولى وضع ضوابط ومفاهٌم تحد من ظاهرة االلحاد التً تؤشر فً الجامعات 
 العراقٌة 
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عضو فً لجنة الحلقة النقاشٌة فً الدراسات العلٌا فً قسم اللغة العربٌة فً مرحلتً   .11
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11/2611 76/1/1071 
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 1071-1071رئٌس مجلس ضمان الجودة فً كلٌتنا للعام الدراسً   .14
 

11/74766 11/77/1071 

 1071-1071رئٌس لجنة ادارة الندوة الموسومة ) التهٌؤ الستقبال العام الدراسً الجدٌد   .11
 خاصة بتدرٌسً كلٌتنا (

2011 13/70/1071 

لطلبة الدراسات العلٌا ) الماجستٌر والدكتوراه ( للعام الدراسً  مشرف عام للجنة االمتحانٌة  .11
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111 3/7/1071 

المشرف العام فً اللجنة المركزٌة على تطبٌق طلبة المرحلة الرابعة للدراسة االولٌة   .16
1071-1071 
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 72/1/1071 1411 رئٌس مجلس الدراسة المسائٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة   .67

رئٌس اللجنة االمتحانٌة المركزٌة المشرفة على االمتحانات النهائٌة للدراستٌن الصباحٌة   .61
 والمسائٌة

1003 71/3/1071 

 11/3/1071 1711 1071-1071رئٌس اللجنة العلٌا لمتابعة مهام اللجان االمتحانٌة   .61

رئٌس اللجنة الفرعٌة المشرفة على االمتحان التنافسً ) امتحان الرصانة ( لطلبة المرحلة   .62
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 14/1/1071 1316 رئٌس مجلس ادارة المكتب االستشاري للغات والترجمة فً كلٌتنا   .63

 1073  عضو الهٌئة االستشارٌة فً مجلة اوروك ) المثنى (  .64

 17/70/1071 3034 عضو لجنة تسجٌل طالب المرحلة االولى فً كلٌات التربٌة والتربٌة االساسٌة   .61

 72/77/1071  1/10/170 عضو فً اللجنة العلٌا الدائمة للتعاٌش السلم والسلم المجتمعً   .61
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 مشارك   4113المؤتمر العلمً لكلٌة التربٌة  للعلوم االنسانٌة / جامعة دٌالى   .7
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 45/11/4118الى  6/11/4118 التربٌة كوٌا تدرٌسطرائق  4

 47/4/4116الى  17/4/4116  دٌالى مبادئ االدارة الحدٌثة 3

دورة تعلٌم التسجٌل فً موقع  4
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كلٌة التربٌة للعلوم  دٌالى 
 االنسانٌة

 44/11/4116ف14755ً
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وزارة التعلٌم 
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 41/5/4116-18 اربٌل
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الثامن لكلٌة التربٌة المؤتمر العلمً  مشترك – االبداع فً اللغة  .8
 1073للعلوم االنسانٌة 

 ظاهرة النقل عند الدكتور تمام حسان نظرٌة وتطبٌق  .9
 

مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة / العدد 
 1073( لسنة 43)

 النقل مفهوما قراءة فً المستوى النحوي  / .11
 

مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة / العدد 
 1073لسنة  (44)

 لم ٌنشر بعد لسانٌات النصاشكالٌة مصطلحات   .11

 والنون االلف( االعظم والمحٌط المحكم) كتابه فً سٌده عندابن زٌادةالحروف  .14
 نموذجامشترك

 17العدد  مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة 
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فً 11العدد  مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة اثر كتب معانً القران فً معجم )المحكم والمحٌط االعظم(  .13
1074 

 لم ٌنشر بعد االنسجام النصً فً سورة ٌوسف )دراسة تطبٌقٌة(  .14
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 1071فً 

قبول نشر/ مجلة كلٌة العلوم االسالمٌة   السٌاق التارٌخً لالطالق فً االحكام النحوٌة بحث مشترك  .16
 /جامعة بغداد

قبول النشر /مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة  اثر مناهج التألٌف فً اطالق االحكام النحوٌة  .17
 1071(  10) العدد 

 

قبول النشر / مجلة دٌالى للبحوث  القصدٌة فً االفعال ) قصص القران انموذجا (  .18
 1071( فً  16االنسانٌة العدد )

قبول النشر / مجلة دٌالى للبحوث  واثره فً تحدٌد القصد ) سٌاق اٌات قصص القران انموذجاً ( السٌاق القرانً  .19
 1071( فً  10االنسانٌة العدد ) 

 

 :والتقوٌم العلمً شراف على رسائل الماجستٌر اال

 العام الدراسً الكلٌة الجامعة عنوان الرسالة ت



 4114 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى ومشتقاتها فً القران الكرٌم (لغفر)التوظٌف الداللً  1

ه  485النظرٌة التولٌدٌة التحوٌلٌة ومالمحها فً كتاب المقتضب المبرد )ت  4
) 

 4114 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى

التوحٌدي  حٌان البًالسبك معٌارا")نصٌا"( فً كتاب االمتناع والمؤانسة  3
 ات النص(لسانٌفً ضوء  دراسة  هـ(  411)ت 

 4114 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى

 4116 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى الفاظ انواع التمور فً العراق )دراسة معجمٌة داللٌة مصورة ( 4

المستنصرٌة  تقوٌم علمً بحوث ترقٌات 5
 وبغداد

 اعوام مختلفة 

 اعوام مختلفة عدة كلٌات عدة جامعات تقوٌم عدد كبٌر من االطارٌح والرسائل الجامعٌة 6

 

 االشراف على اطارٌح الدكتوراه :

 العام الدراسً الكلٌة الجامعة عنوان الرسالة ت

 4114 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى دراسة نحوٌة –ظاهرة النقل فً العربٌة  1

القرآن واعرابه فً )المحكم والمحٌط االعظم( البن اثر كتب معانً  4
 هـ ( 458سٌده )ت 

 4114 التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى

 4115 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى االطالق فً االحكام النحوٌة 3

 4116 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى القصدٌة فً قصص القرآن الكرٌم 4

 4117 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى الحجاج فً كتب مجالس العلماء وامالٌهم 5

 

 

 مناقشات رسائل الماجستٌر :

 العام الدراسً رئٌس/عضو/ مناقش الكلٌة الجامعة عنوان الرسالة ت

 4117 عضوا   اللغات كوٌا السرد فً رواٌات طه حسٌن دراسة اسلوبٌة  .1

 4118 عضوا   اللغات كوٌا اسلوب الشرط فً صحٌح البخاريالتقابل الداللً فً   .4

 -صالح الدٌن  دراسة لغوٌة فً كتاب الكامل للمبرد  .3
 اربٌل

 4119 عضوا   اللغات

التوظٌف الداللً لمنظومة سبح فً القران الكرٌم فً   .4
 ضوء المستوٌات اللغوٌة

 -صالح الدٌن 
 اربٌل

 4119 عضوا   اللغات

هشام ت  البناثر مصنفات ابن مالك فً كتاب المغنً   .5
 هـ 674

 4111 عضوا   التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى

 4111 عضوا   كلٌة اللغات السلٌمانٌة الدرس اللغوي عند سعٌد النورسً  .6

 4114 عضوا   كلٌة التربٌة تكرٌت كتاب التدوٌن والقران دراسة تحلٌلٌة  .7

 4114 رئٌسا   التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى القران الكرٌم دراسة داللٌةالفاظ الحب والبغض فً   .8

العلة النحوٌة فً اعراب القراءات السبع وعللها البن   .9
 هـ371خالوٌه الهمذانً ت 

 4114 رئٌسا   التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى

 4114 رئبسا   كلٌةالتربٌةللعلوماالنسانٌة دٌالى (ه   555المباحث اللغوٌة عند بٌان الحق النٌسابوري )ت  .11

قضاٌا النحو فً سورة ٌوسف فً كتب التفسٌر حتى نهاٌة   .11
 القرن السابع الهجري

 4114 رئٌسا   كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى

 4115 رئٌسا   التربٌة للعلوم االنسانٌةكلٌة  دٌالىالترابط النصً فً الحدٌث النبوي الشرٌف كتاب رٌاض   .14



 هــ( مثاال 676الصالحٌن للنووي )ت 

 4115 رئٌسا   كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى الجهود النحوٌة للدكتور محمود احمد نحلة(  .13

لسانٌات النص القرآنً فً الدراسة الجامعٌة العراقٌة حتى   .14
 دراسة تحلٌلٌة 4114عام 

 4116 رئٌسا   كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى

مالمح تحلٌل الخطاب فً مختار تذكرة ابً علً الفارس   .15
 وتهذٌبها البن جنً

 4116 رئٌسا   كلٌة االداب ذي قار

البحث المعجمً فً كتب معانً القران واعرابه للفراء   .16
 واالخفش والزجاج

 4117 رئٌسا   كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى

 4117 رئٌسا   كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة المثنى االتساق النصً فً خطب واقعة الجمل ورسائلها  .17

الفاظ انواع التمور فً العراق دراسة داللٌة معجمٌة   .18
 مصورة

 4117 عضوا   كلٌةالتربٌةللعلوماالنسانٌة دٌالى

 4118 رئٌسا   كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى شروح شواهد المفصل دراسة موازنة  .19

 

 الدكتوراه : مناقشة  أطارٌح

رئٌس/عضو/  الكلٌة  الجامعة  الموضوع ت
 مناقش

العام 
 الدراسً

 4113 عضوا   ابن رشد –التربٌة  بغداد )القرآنًالصفة النحوٌة واثرها فً الحكم على النص ) 1
 4113 عضوا   اللغات كوٌا القران الكرٌم دراسة صرفٌة داللٌة الفاظ الخوف فً 4
 4113 عضوا   التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 4113وجهوده بالعربٌة  ))حسام سعٌد النعٌمً 3
كلٌة التربٌة للعلوم  دٌالى االضطراب النحوي عند النحوٌٌن )دراسة وصفٌة تحلٌلٌة( 4

 االنسانٌة
 4116 عضوا  

رواٌة ) مدن الملح ( لعبد الرحمن منٌف دراسة فً ضوء  5
 لسانٌات النص 

 4118 عضوا   كلٌةالتربٌةللعلوماالنسانٌة دٌالى

 4118 عضوا  مشرفا  و كلٌةالتربٌةللعلوماالنسانٌة دٌالى القصدٌة فً القران الكرٌم 6

 

 لشكـــر والتقـدٌــــر :ا

 العدد والتارٌخ المانح للشكر والتقدٌر السبب ت

 1/6/1001فً  2144 رئٌس الجامعة لنقله الى كلٌة القانون وجهوده المتمٌزة فً العمل  .1

 47/5/4113فً  41 عمادة كلٌة القانون لجهوده فً المحافظة على ممتلكات الكلٌة  .4

لجهوده فً مراقبة امتحانات الدراسات العلٌا رئاسة الجامعة   .3
 4114/8/41فً  39951

 41/8/4114فً  39951 الجامعة ٌسرئ

 15/14/4114فً  4688 كلٌة القانون /جامعة دٌالى العلمٌةشكر وتقدٌر لتعاونه مع العمادة فً انجاح المسٌرة   .4

 44/5/4115فً  741 عمادة كلٌة القانون للجهود المبذولة  .5

 11/5/4115فً  4759 الجامعة ٌسرئ للجهود المبذولة فً اقامة ندوة الحوار االكادٌمً  .6

 11/5/4117فً  7/49/4464 جامعة كوٌا لجهوده المبذولة فً المهام المكلف بها  .7

 48/4/4111س فً 115 عمادة كلٌة التربٌة االصمعً لجهوده فً المؤتمر العلمً السادس للكلٌة  .8

 18/7/4111فً  11681 الجامعة ٌسرئ للجهود المبذولة بمناسبة انتهاء العام الدراسً  .9

 8/6/4111فً  8655 الجامعة ئٌسر للجهود المبذولة فً اداء االعمال الموكلة  الٌه  .11

 7/3/4111فً  6186ش ت / رئٌس جامعة الكوفة تهنئة لمناسبة تسنمه منصب العمٌد  .11



 4/4/4114فً  4933 رئٌس الجامعة شكر وتقدي لجهوده المبذولة فً اداء عمله فً لجنة التعٌنات  .14

 14/6/4114فً  9199 الجامعة ٌسرئ للجهود المبذولة  .13

االمانة العامة )االنتفاضة  للجهود المبذولة فً المهام المكلف بها  .14
 الشعبانٌة(

 46/14/4114فً  171

 31/7/4114فً  11314 الجامعة ٌسرئ لجهوده فً اللجنة العلمٌة التحضٌرٌة بالمؤتمر العلمً  .15

وزارة التعلٌم العالً والبحث  شكر على اهداء نسخة من مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة  .16
 مستشار الوزٌر / العلمً

 9/5/4114فً  511م/

 18/8/4113فً  11811 الجامعة ٌسرئ شكر على التهنئة رئاسة الجامعة  .17

للشؤون  مساعد رئٌس الجامعة شكر على اهداء نسخة من الدلٌل التعرٌفً لكلٌتنا  .18
 االدارٌة

فً  11797د/1م1م
44/7/4113 

 17/7/4113فً  4497 عمادة كلٌة التربٌة االساسٌة شكر على اهداء نسخة من الدلٌل التعرٌفً لكلٌتنا  .19

 19/5/4113فً  7484 الجامعة ٌسرئ للجهود المبذولة فً مجلس الجامعة  .41

 31/5/4113فً  8337 الجامعة ٌسرئ للجهود المبذولة فً ٌوم العلم  .41

 43/6/4113فً  9546 الجامعة ٌسرئ للجهود المبذولة فً اللجان االمتحانٌة  .44

 6/8/4113فً  11444 الجامعة ٌسرئ الجهود المبذولة فً اللجان  االمتحانٌة  .43

 43/14/4113فً  19511 الجامعة ٌسرئ جهوده المبذولة وتمٌزه فً اداء االعمال الموكلة الٌه  .44

 14/1/4114فً  14/34م ٌر التعلٌم العالً والبحث العلمًوز للجهود المبذولة  .45

فً  4/1458ب ت أ العالً والبحث العلمًوزارة التعلٌم  شكر وتقدٌر الحراز مجلة دٌالى المراكز المتقدمة  .46
14/4/4114 

فً مجلة دٌالى للبحوث  59/61شكر على اهداء العدد   .47
 االنسانٌة

 14/4/4114فً  1149 عمادة كلٌة التربٌة االساسٌة

 41/4/4114فً  1577 الجامعة ٌسرئ للجهود المبذولة رئاسة الجامعة  .48

لتبادل عروض تدرٌب للمشاركة الفعالة فً الملتقى العشرٌن   .49
 طلبة الجامعات العربٌة

 3/6/4114فً 8414د/1ش الجامعة ٌسرئ

 14/6/4114فً 115م/ جامعة الكوفة /كلٌة االداب من مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة 59إلهدائه  العدد   .31

 4/7/4114فً  9538 رئٌس الجامعة لجهوده المبذولة فً هٌئتً التحرٌر واالستشارٌة لمجلة دٌالى  .31

 71/1/1072/م فً 167 جامعة بغداد /كلٌة العلوم االسالمٌة إلهدائه مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة  .34

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً /  4114-4113لجهوده فً االمتحانات النهائٌة للعام الدراسً   .33
 وزٌر التعلٌم العالً

فً  2/73173ق/
17/1/1072 

 1/1/1072فً  27م ع ب / الجامعة العراقٌة / كلٌة االداب دٌالى للبحوث االنسانٌة من مجلة 59إلهدائه  العدد   .34

 1/6/1072فً  77432 رئٌس الجامعة لجهوده فً اللجان االمتحانٌة  .35

 14/1/1072فً  72221 قٌادة شرطة محافظة دٌالى لجهوده بزٌارة القوات االمنٌة فً جبهات القتال  .36

 1/70/1072فً  71114 رئٌس جامعة المباركلتهنئة بمناسبة عٌد االضحى   .37

 72/70/1072فً  7674 دائرة صحة دٌالى / المدٌر العام لتهنئة بمناسبة عٌد االضحى المبارك  .38

 11/70/1072فً  72111 رئٌس جامعة لجهوده فً مؤتمر الغدٌر السنوي فً محافظة النجف  .39

 10/70/1072فً  146ر/0م مجلس النوابرئٌس  لجهوده المبذولة فً اداء االعمال الموكلة الٌه  .41

 1/71/1072س فً  3617 رئٌس جامعة ( من مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة61,64إلهدائه العددٌن )  .41

لجهوده فً اقامة الندوة العلمٌة ) نظم المعلومات ودورها فً   .44
 التصمٌم االساسً للمدن(

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون 
 العلمٌة

 71/71/1072فً  71011

 11/71/1072فً  71131 رئٌس جامعة لجهوده المبذولة فً اجراء االمتحان االلكترونً  .43

 45/3/4114فً  4815 رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر لجهوده المبذولة فً االعمال الموكلة الٌه  .44



 76/1/1073فً  271 كلٌة الطب البٌطري لتهنئة عمٌد الكلٌة بمناسبة تسنمه مهام العمادة  .45

 11/1/1073فً  71 كلٌة العلوم الصرفة عمٌد الكلٌة بمناسبة تسنمه مهام العمادةلتهنئة   .46

 11/1/1073فً  334 كلٌة التربٌة االساسٌة لتهنئة عمٌد الكلٌة بمناسبة تسنمه مهام العمادة  .47

 12/1/1073فً  134 كلٌة التربٌة للبنات لتهنئة عمٌد الكلٌة  .48

 3/1/1073فً  11ط/0أ0م مركز ابحاث الطفولة واالمومة لٌةإلهدائه نسخة من الدلٌل التعرٌفً للك  .49

 3/1/1073فً  11 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة إلهدائه نسخة من الدلٌل التعرٌفً للكلٌة  .51

 3/1/10732فً 411 كلٌة التربٌة االساسٌة إلهدائه نسخة من الدلٌل التعرٌفً للكلٌة  .51

 1/1/1073فً  117 كلٌة التربٌة للبنات إلهدائه نسخة من الدلٌل التعرٌفً للكلٌة  .54

 1/1/1073فً  161 كلٌة العلوم إلهدائه نسخة من الدلٌل التعرٌفً للكلٌة  .53

 70/1/1073فً  117 كلٌة العلوم االسالمٌة إلهدائه نسخة من الدلٌل التعرٌفً للكلٌة  .54

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون  إلهدائه نسخة من الدلٌل التعرٌفً للكلٌة  .55
 االدارٌة

 

مجلس النواب / االمانة العامة /  لجهوده فً اقامة ندوة علمٌة بمناسبة الٌوم العالمً للمٌاه  .56
 لجنة الزراعة والمٌاه واالهوار

 12/1/1073فً  63ز/0ل

رئٌس جهاز االشراف والتقوٌم/  من مجلة دٌالى 64,63إلهدائه نسخة من العددٌن   .57
 وزارة التعلٌم

 17/1/1073فً  161م/0ج

 71/3/1073فً  1/73/711 رئاسة جامعة تكرٌت لجهوده فً تسخٌر امكانٌات قبول استضافة الطلبة النازحٌن  .58

 11/4/1073فً  6161 رئٌس جامعة لجهوده فً المؤتمر العلمً الثامن للكلٌة  .59

النتخابه امٌنا عاما لمجلس االعتماد االكادٌمً لكلٌات التربٌة   .61
 للتخصصات التربوٌة

 10/4/1073فً  130 كلٌة الهندسة

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون  لتهنئة المساعد لحصولها على لقب االستاذٌة  .61
 العلمٌة

 7/6/1073فً  71761

من مجلة دٌالى للبحوث  64,65إلهدائه نسخة من العددٌن   .64
 االنسانٌة

 1/6/1073فً  71471 رئٌس جامعة

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون  على السالحلجهوده المبذولة فً المشاركة للتدرٌب   .63
 االدارٌة

 17/6/1073فً  71121

نقابة المعلمٌن العراقٌٌن المركز  لجهوده وتعاونه مع نقابة المعلمٌن العراقٌٌن فرع دٌالى  .64
 العام

 3/70/1073فً  141

 11/71/1073فً  4114 جامعة واسط كلٌة التربٌة إلهدائه نسخة من مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة  .65

فً  0/704ع0م كلٌة القانون والعلوم السٌاسٌة لتهنئة العمٌد لحصوله على لقب االستاذٌة  .66
17/71/1073 
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جامعة كربالء/ كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة
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