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  س تار عبد احلسن ج�ار ساجت الف�الوي  :�مس الر
عي وا�لقب
  دكتوراه   الشهــــــــــــــــــــــــادة:
  ا�لغات السام/ة  التخصص العـــــــــــام:

  @ٓرام/ة ورس=نیة (دراسات مقارنة)8ربیة و لغات   ــق:التخصص ا4ق/ــــــ
  ١٩٧٤بغداد   والدة:ـــــحمل وBرخي ال

   ) ابناء٥، ( مزتوج  ة:ـــــــة �جLع/Kاحلال
  ا4یوانیة/ W اجلامعة  عنوان السكــن احلايل:

  لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة  ل احلايل:ـــــع العمKموق
  ٢٠١٦/  ٨/ ٣١اس تاذ يف   :يـــــــــم_ب العل_ا�لق

 يف لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة    ٢٠٠٢/ ٨ /٢١ :تعـــــیني اول Bریــــخ
  %   �لس نوات الثالث �خ/ـــــــرة ٩٠  تق//ـــــــــــــــم �داء:

 sattar.jabbar@hotmail.com    sattar.jabbar@qu.edu.iq  د �لكرتوين:ــــــالربی

  ٠٧٨٢٨٧٥٧٦٧٠/     ٠٧٧٠٦٤٢٦٧٧٧  ـــــــم املو
یــــــــل:رق
  

 

 :�اكدميیةالشهادات 
  س نة التخرج  اجلهة املاحنة �لشهادة (اجلامعة/ البv)  الشهادة  ت
  ١٩٩٧  ]امعة بغداد/ العراقلكیة ا�لغات/  وس لغة 8ربیةـــyاكلوری  ١
  ٢٠٠٠  ق]امعة بغداد/ العرالكیة ا�لغات/  ماجس تري لغات سام/ة  ٢
]امعة لكیة التارخي والثقافة/ معهد ا4راسات السام/ة والعربیة/   ةKدكتوراه لغات سام/  ٣

  yرلني/ املانیا
٢٠١٣  

  

١٨- ١  

ñ��Ûa@òîma‰Ûa@òîàÜÈÛaë@ @
 



  :املناصب �داریة
  اىل  من  ماكن العمل  الوظیفة
  ٢٠٠٩  ٢٠٠٥  لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة  �لعلوم ��سانیة مد�ر حتر�ر جم� القادس یة

  ٢٠١٤/ ٤  ٢٠١٣/ ٩  ]امعة القادس یة  �بة املركزیةامني 8ام املك 
  ٢٠١٤/ ١٠/ ٢٠  ٢٠١٤/ ٤  لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة  م ا[ٓ\رـــــرئ�س قس

  ٢٠١٦/ ١١/ ٨  ٢١/١٠/٢٠١٤  لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة  معاون معید لكیة ا[ٓ\ر �لشؤون العلمیة
  ٢٤/٩/٢٠١٨  ٨/١١/٢٠١٦  ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یةلكیة   ةــــــات املس_امریــــسم ا4راسK رئ�س ق 

  حلد ا[ٓن  ١٦/١/٢٠٢٠  لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة  م ا[ٓ\رــــــرئ�س قس
  

  �لغات:ا
  ج/د ]داً   ـــةــ�ملان/ــا�لغة 

  خرجي ]امعة yرلني / املانیا (شهادة ا4كتوراه)  ١  
  كتب 
�لغة �ملانیة  ) ٣(اصدار   ٢  
  ة ندوات ومؤمترات يف املانیا اشرت�ت بعد  ٣  
  املانیاا�لغة �ملانیة يف  وتطو�ر �اراتمن دورة لتعلمي  ب�ٔكرثاشرت�ت   ٤  

  ج/د   ة���لكزيیا�لغة 
  شهادة ا�لغة ��لكزيیة من ]امعة القادس یة  ١  
  �شرتاك بدورات ا�لغة ��لكزيیة يف املانیا   ٢  

  ج/د ]داً   ةـــــــالعربیا�لغة 
  y١٩٩٧اكلوریوس 
�لغة العربیة، لكیة ا�لغات   ١  
  ) كتابني عن ا�لغة العربیة ٣اصدار (  ٢  
  املشاركة يف م�اقشات قسم ا�لغة العربیة/ لكیة ا�لغات، (املناقشة 
�لغة العربیة)   ٣  
  عضو مجعیة املرتمجني العراق/ني (ا�لغة العربیة)  ٤  

  بة)ج/د ]داً  (قراءة وكتا  ةKالرس=ن/ا�لغة 
  رسا¤ املاجس تري عن خمطوطة رس=نیة (¡رمجة وحتلیل)  ١  
   عن ا�لغة الرس=نیةكتب  )١٢(اصدار   ٢  
   العراق و¡ر�یا واملانیا عن ا�لغة الرس=نیةاشرت�ت بعدة ندوات ومؤمترات يف   ٣  

  ج/د ]داً   (قراءة وكتابة)  ا[ٓرام/ة واملندائیة ا�لغة 
  وا4كتوراه يف العراق واملانیا �ورسات يف دراسة املاجس تري  ١  
  عن ا�لغات ا[ٓرام/ة واملندائیة  ) كتب٣اصدار (  ٢  
  اشرت�ت بعدة ندوات ومؤمترات يف املانیا   ٣  

١٨- ٢  



  عضویة جمالس ومجعیات:
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٥عضو هی�ٔة حتر�ر جم� القادس یة �لعلوم ��سانیة/ لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة �لس نوات   ١
  ٢٠١٤-٢٠١٣العلمیة يف قسم ا[ٓ\ر/ لكیة ا[ٓداب �لس نوات عضو ا�لجنة   ٢
  ٢٠١٤رئ�س ا�لجنة العلمیة يف قسم ا[ٓ\ر/ لكیة ا[ٓداب    ٣
  ٢٠١٤  عضو جملس لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة  ٤
  ٢٠١٤  عضو جلنة ادارة صندوق التعلمي العايل يف لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة  ٥
  ٢٠١٦-٢٠١٤قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر  عضو ا�لجنة العلمیة يف   ٦
  ٢٠١٨-٢٠١٤عضو جملس لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة    ٧
  ٢٠١٦-٢٠١٤عضو ا�لجنة العلمیة يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر �لس نوات   ٨
  ٢٠١٨-٢٠١٦رئ�س ا�لجنة العلمیة يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر    ٩

  - ٢٠٢٠/ لكیة ا[ٓ\ر  ا[ٓ\ر�س ا�لجنة العلمیة يف قسم رئ   ١٠
  -٢٠٢٠عضو جملس لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة    ١١
  ٢٠٢٠عضو جلنة ادارة صندوق التعلمي العايل يف لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة    ١٢
  ١٩٩٧عضو مجعیة املرتمجني العراق/ة م�ذ   ١٣
   ٢٠١٥عضو نقابة املعلمني العراق/ني    ١٤
  ٢٥/٩/٢٠١٩ٔ@مني رس امجلعیة العراق/ة �لجودة �اكدميیة والتعاون العلمي وعضو الهی�ٔة إالداریة م�ذ   ١٥
  عضو مؤسس يف مركز وتب��وا �vراسات ا4ی»/ة املقارنة  ١٦
  ٢٠١٧قراءات معارصة م�ذ عضو هی�ٔة حتر�ر جم�   ١٧
  ٢٠١٨م�ذ  العتبة العباس یة املقدسةمركز ¡راث احل�/ / ¡راث احل�عضو هی�ٔة حتر�ر جم�   ١٨
  ٢٠١٨م�ذ   iqNEWSمد�ر حتر�ر يف واك¤ انباء عراق/ة    ١٩
ح/ العتبة احلس ی»/ة املقدسة   ٢٠   ٢٠٢٠عضو هی�ٔة حتر�ر جم� املصبا
  ٢٠٢٠رئ�س حتر�ر جم� اµسن ل´ٓ\ر والتارخي وا�لغات القدمية/ لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة   ٢١

 

  لمیةالع  �جنازات
  تفاصی¹و  نوع �جناز  ت
́ٔحباثالفوز مبن«ة املعهد �مر�يك   ١   ٢٠٠٨، ٢٠٠٧، ٢٠٠٥) �لس نوات: TAARIالعلمیة ا[ٓ\ریة العراق/ة ( ل
  ٣٠/٩/٢٠٠٥- ١/٦ملدة اربعة اشهر  ٢٠٠٥) س نة DAADاحلصول 8ىل م�«ة مؤسسة التبادل العلمي �اكدميي �ملاين (  ٢
ٕالكامل دراسة ا4كتوراه ملدة اربع   ٢٠٠٩) س نة DAADة التبادل العلمي �اكدميي �ملاين (احلصول 8ىل م�«ة مؤسس  ٣

  .٢٠١٣- ٢٠٠٩س نوات 
  .٢٠١٢ / املانیاعقد اتفاق/ة تعاون مشرتك بني ]امعة القادس یة و]امعة yرلني احلرة  ٤
  �٢٠١٣س تاذ املمتزي يف لكیة ا[ٓداب لعام   ٥

١٨- ٣  



عن كتاب: دور 8لامء الش یعة يف رد  ٢٠١٣لك�اب القر@ٓين اÉي اقامه دیوان الوقف الش یعي لعام املركز الثالث يف مسابقة ا  ٦
  ش هبات املسÌرشقني عن القر@ٓن الكرمي.

  .٢٠١٤مرحش لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة �لمشاركة يف موسو8ة الیو�سكو    ٧
  . ٢٠١٤ادس یة ا8ادة ¡رت�ب وتنظمي فهرسة الك�ب يف املك�بة املركزیة/ ]امعة الق  ٨
اقامة 8القات 8لمیة مع دار الشؤون الثقاف/ة العراق/ة واملك�بة املركزیة يف ]امعة املوصل والعتبة العلویة املقدسة، واحلصول 8ىل   ٩

Òالف رسا¤ او اطروÐة  و (١٠٠٠٠اكرث من (   .٢٠١٤) كتاب ا�لكزيي ٤٠٠) عرشة @
  .٢٠١٦- ٢٠١٤س یة. وÕس من م�صب معاون العمید �لشؤون العلمیة املسامهة يف اس ت«داث لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القاد  ١٠
  .٢٠١٦املسامهة يف اس ت«داث ا4راسات العلیا (املاجس تري) يف لكیة ا[ٓ\ر   ١١
- ١/٨ ثالثة اشهرملدة  ٢٠١٧) س نة DAADاحلصول 8ىل م�«ة مؤسسة التبادل العلمي �اكدميي �ملاين (  ١٢

٣١/١٠/٢٠١٧.  
  م.٢٠١٨املؤرخ العريب من �مانة العامة الحتاد املؤر×ني العرب/ ]امعة ا4ول العربیة احلصول 8ىل وسام   ١٣
  (رئ�س جلنة �س ت«داث). ٢٠١٨املسامهة يف اس ت«داث ا4راسات العلیا (املاجس تري) يف لكیة ا�لغات/ ]امعة بغداد   ١٤
  .٢٠٢١الف�ون واحلضارة عن اجلانب �س یوي  اس یویة، وÚئب رئ�س جلنة-احلصول 8ىل عضویة احتاد اجلامعات �فرو  ١٥
  .٢٠٢٠مرحش جملس ]امعة القادس یة وجملس لكیة ا[ٓ\ر وجملس قسم ا[ٓ\ر �لحصول 8ىل عضویة اÜمع العلمي العرايق   ١٦
لغات ا[ٓرام/ة عن ا� ) كتب٣) كتا
ن عن ا�لغة العربیة، و(٣) عن ا�لغة الرس=نیة، و(١١) كتب 
�لغة �ملانیة، و(٣اصدار (  ١٧

  .) وكتاب عن ا�لهÞات العراق/ة١، و(واملندائیة
 

  اىل -التارخي من   املاكن  ا4ورات العلمیة
  Freie Universität Berlin  1/6-30/9/2005  (DAAD) دورة حبثیة عن ا�لغات السام/ة

  Freie Universität Berlin 2009, 2010,2011 دورة تعمل ا�لغة �ملانیة

  Freie Universität Berlin  2010  ت القدميةدورة ا�لغا

  Freie Universität Berlin  2010  دورة النقوش العربیة اجلنوبیة

  Freie Universität Berlin  2012  دورة النقوش ا[ٓرام/ة والعربیة القدمية  

Berlin-Babylon-Bagdad, 
Transformationen der Antike ,Tagung. 

Humboldt-Universität zu 
Berlin  

23-24 Januar 2014  

âود العراق/ني من اجلیل الثاين يف التنق/بات ورشة "
 "ا[ٓ\ریة يف العراق

/ ب�ت التارخيیةراسات ا4قسم 
 / العراقاحلمكة

٢٠١٦ 

/ قسم دراسات �د=ن/ ب�ت احلمكة  ورشة ادارة التنوع وحامیة �قلیات 
 العراق

٢٠١٧ 

  Freie Universität Berlin  1/8-31/10/2017  (DAAD) دورة حبثیة عن ا�لغات السام/ة

 Freie Universität Berlin 18-20.08.2017  دورة عن ا�لغة املندائیة

 Technische Universität  دورة الطب واçهيود
Dresden  

12-13.09.2017 

١٨- ٤  



 Haus Kulturabteilung ملدارس �سالم/ة الش یعیةا
der Botschaft der Isl. 

Rep. Iran/ Berlin 

06-07.10.2017 

yرÚمج تدریب لتطو�ر لكیات واقسام ا[ٓ\ر يف اجلامعات 
  العراق/ة

Ludwig-Maximilians-
Universität München  

25.11-06.12.2017 

-Ludwig-Maximilians  ورشة لتطو�ر م�اجه اقسام ا[ٓ\ر �vراسات �ولیة
Universität München  

29.11-30.11.2017 

-Ludwig-Maximilians  وطریقة املسح ا[ٓ\ري  yGSIرÚمج 
Universität München  

01.12-04.12.2017 

-Ludwig-Maximilians  ورشة الق/ادة وادارة �فراد
Universität München  

04.12-07.12.2017 

مركز اyن س��ا �vراسات والبحوث   دورة عن: فلسفة �د=ن وBرخيها
 العلمیة/ العراق

٢١/٤/٢٠١٨ 

قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر/   ورشة معل لال8داد لنظام املقررات
  ]امعة القادس یة

٢٠/٣/٢٠١٩  

  

  اىل -التارخي من   املاكن  ا4ورات �داریة والق/ادیة
  ٢٠٠٢  مركز طرائق التدرµس/ ]امعة بغداد  دورة الت�ٔهیل الرتبوي

  ٢٠٠٢  دمركز طرائق التدرµس/ ]امعة بغدا  دورة ا�لغة العربیة
  ٢٠١٣  ]امعة القادس یة  دورة تعلمي احلاسوب

  ٢٠١٥  ]امعة القادس یة  دورة �ارات الق/ادة و�دارة
  ٢٠١٥  ]امعة القادس یة  دورة التعلمي �لكرتوين

  ٢٠١٧  ]امعة القادس یة  دورة �ارات ا�لغة ��لكزيیة
-Ludwig-Maximilians دورة يف تعمل الق/ادة وادارة املوارد الëرشیة

Universität München  
04.12-06.12.2017 

دورة يف تق�یات التعلمي احلدیثة و�ارات عرض 
  �حباث �اكدميیة

Ludwig-Maximilians-
Universität München  

28.11-06.12.2017 

  ٢٠١٨  ]امعة القادس یة  دورة اسرتاتیجیات م�قدمة يف التدرµس اجلامعي
يف ]امعة دورة تطبیق نظام التعلمي �لكرتوين 

  القادس یة
  ٢٠١٨  ]امعة القادس یة

  

  

  

١٨- ٥  



  :ا�لÞان
  ٢٠١٤رئ�س ا�لجنة العلمیة يف قسم ا[ٓ\ر   ١
  ٢٠١٤ ا[ٓداب لكیة/ ا[ٓ\ر 8مل قسم يف �م�«انیة ا�لجنة رئ�س  ٢
  ٢٠١٤رئ�س جلنة �س تالل يف قسم 8مل ا[ٓ\ر/ لكیة ا[ٓداب   ٣
  ٢٠١٤یة ا[ٓداب رئ�س ا�لجنة العلمیة يف قسم 8مل ا[ٓ\ر/ لك   ٤
  ٢٠١٤رئ�س جلنة التعاون الثقايف يف قسم 8مل ا[ٓ\ر/ لكیة ا[ٓداب   ٥
  ٢٠١٣رئ�س جلنة املشرت=ت املركزیة/ ]امعة القادس یة   ٦
  ٢٠١٤رئ�س جلنة تصحیح ا4فا¡ر �م�«انیة لطلبة ا4راسات العلیا/ لكیة ا[ٓداب   ٧
  ٢٠١٤/ ]امعة القادس یة رئ�س جلنة املشرت=ت/ مركز التعلمي املس متر  ٨
  ٢٠١٤ ا[ٓداب لكیة/ ا[ٓ\ر 8مل قسم يف اجلودة ضامن جلنة رئ�س  ٩

  ٢٠١٤) ]دیدة قراءة الطوفان ق�ل ما السومریة امللوك ]داول( العلمیة �لندوة �8داد جلنة رئ�س  ١٠
  ٢٠١٥ ا[ٓ\ر لكیة يف العراق دا×ل ا4راس یة �]ازات جلنة رئ�س  ١١
    ٢٠١٧ -٢٠١٦العلمیة يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر رئ�س ا�لجنة   ١٢
    ٢٠١٧ - ٢٠١٦يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر  �م�«انیةرئ�س ا�لجنة   ١٣
    ٢٠١٧ - ٢٠١٦يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر رئ�س جلنة �س تالل   ١٤
    ٢٠١٨ -٢٠١٧سامریة/ لكیة ا[ٓ\ر رئ�س ا�لجنة العلمیة يف قسم ا4راسات امل   ١٥
    ٢٠١٨ - ٢٠١٧يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر  �م�«انیةرئ�س ا�لجنة   ١٦
    ٢٠١٨ - ٢٠١٧يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر رئ�س جلنة �س تالل   ١٧
    ٢٠١٨ - ٢٠١٧يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر رئ�س جلنة �نضباط   ١٨
    -٢٠٢٠/ لكیة ا[ٓ\ر ا[ٓ\ررئ�س ا�لجنة العلمیة يف قسم   ١٩
    - ٢٠٢٠/ لكیة ا[ٓ\ر ا[ٓ\ريف قسم  �م�«انیةرئ�س ا�لجنة   ٢٠
    - ٢٠٢٠/ لكیة ا[ٓ\ر ا[ٓ\ريف قسم �vراسات العلیا رئ�س ا�لجنة العلمیة   ٢١
    -٢٠٢٠/ لكیة ا[ٓ\ر [ٓ\رايف قسم  جلان �س تالل لطلبة ا4راسات العلیارئ�س   ٢٢
    ٢٠١٨ - ٢٠١٧يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر رئ�س جلنة اÌÐساب معدل التخرج لطلبة املر�Ð الرابعة   ٢٣
    ٢٠١٨ -٢٠١٧يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر رئ�س جلنة تصحیح ا4فا¡ر �م�«انیة   ٢٤
  ٢٠١٧اجس تري يف ا�لغات السام/ة/ قسم ا�لغة الرس=نیة/ لكیة ا�لغات/ ]امعة بغداد رئ�س جلنة اس ت«داث دراسة امل  ٢٥
  ٢٠١٨- ٢٠١٧رئ�س جلنة التارخي وا�لغات القدمية لبحوث التخرج يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة   ٢٦
  ٢٠١٨ساس یة/ ]امعة م�سان رئ�س جلنة �ق�باس العلمي �لبحوث العلمیة يف لكیة الرتبیة �  ٢٧
Òلیة احلومكة �لكرتونیة يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر   ٢٨    ٢٠١٨ -٢٠١٧مسؤول تطبیق نظام ا�لجنة �م�«انیة وفق @
 ٢٠١٤- ٢٠١٣عضو ا�لجنة العلمیة يف قسم 8مل ا[ٓ\ر/ لكیة ا[ٓداب   ٢٩
 ٢٠١٤- ٢٠١٣ب عضو جلنة �س تالل يف قسم ا[ٓ\ر/ لكیة ا[ٓدا  ٣٠

١٨- ٦  



  ٢٠١٤-٢٠١٣يف قسم ا[ٓ\ر/ لكیة ا[ٓداب عضو ا�لجنة �م�«انیة   ٣١
  ٢٠١٣عضو جلنة مشرت=ت جتهزي بنایة لكیة ا[ٓداب اجلدیدة   ٣٢
  ٢٠١٣عضو جلنة تدق/ق نتاجئ �م�«اÚت/ لكیة ا[ٓداب   ٣٣
  ٢٠١٣عضو جلنة ا8ادة املرق�ة ق/ودمه/ لكیة ا[ٓداب   ٣٤
 ٢٠١٣) الرافد�ن بالد حضارة ôشف يف ودورها أ[óریة التنق/بات( العلمیة �لندوة داد�8 جلنة عضو  ٣٥
 ٢٠١٣ ا[ٓداب لكیة/ العلیا ا4راسات لطلبة التنافيس �م�«ان 8ىل لٕالرشاف املركزیة ا�لجنة عضو  ٣٦
  ٢٠١٣عضو جلنة �8الم ملؤمتر �مام احلسن (ع)/ لكیة ا[ٓداب   ٣٧
  ٢٠١٣خ�یار البحث الفا÷ز 8ىل اللكیة/ لكیة ا[ٓداب عضو جلنة مسابقة ا  ٣٨
  ٢٠١٣ القادس یة ]امعة/ وا[ٓ\ر الف�ون ملتحف املشرت=ت جلنة عضو  ٣٩
  ٢٠١٤عضو جملس لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة   ٤٠
  ٢٠١٤عضو جلنة ادارة صندوق التعلمي العايل يف لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة   ٤١
  ٢٠١٤ ا[ٓداب للكیة اÉايت التق/مي ر�رتق اجناز جلنة عضو  ٤٢
  ٢٠١٤ والعاملیة العربیة املناظرة اللكیات مع ا[ٓداب للكیة التؤ@مة yرÚمج ا8داد جلنة عضو  ٤٣
  ٢٠١٥ – ٢٠١٤عضو ا�لجنة العلمیة يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر   ٤٤
  ٢٠١٦ – ٢٠١٥ا[ٓ\ر عضو ا�لجنة العلمیة يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة   ٤٥
  ٢٠١٨- ٢٠١٤عضو جملس لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة   ٤٦
  ٢٠١٦عضو ا�لجنة املركزیة اجلامعیة �لتواصل مع �حتاد �وريب   ٤٧
  ٢٠١٧عضو جلنة تق/مي اÜالت العلمیة يف ]امعة القادس یة   ٤٨
  ٢٠١٨-٢٠١٧ا[ٓ\ر �لعام ا4رايس عضو جلنة �8رتاضات 8ىل نتاجئ ام�«اÚت ا4ور �ول يف لكیة   ٤٩
  ٢٠١٧عضو ا�لجنة التحضريیة �لمؤمتر العلمي ا4ويل للكیة لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة   ٥٠
  ٢٠١٨عضو جلنة ¡رش یح تدرµس يي لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة �لمشاركة يف ورشة العمل يف ایطالیا   ٥١
  ٢٠١٨-٢٠١٧يف ¡ر�یا يف العط� الصیف/ة �لعام ا4رايس عضو جلنة اخ�یار طلبة لكیة ا[ٓ\ر �لتدریب   ٥٢
  ٢٠١٨عضو جلنة م�طلبات احلاضنة �لكرتونیة �لتعلمي اÉيك   ٥٣
  ٢٠١٩ – ٢٠١٨عضو ا�لجنة العلمیة يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر   ٥٤
  ٢٠١٩ – ٢٠١٨يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر  �م�«انیةعضو ا�لجنة   ٥٥
  ٢٠١٩ – ٢٠١٨عضو ا�لجنة العلمیة يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر   ٥٦
  ٢٠١٩ – ٢٠١٨يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر  �م�«انیةعضو ا�لجنة   ٥٧
  ٢٠١٩ م املقررات يف لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یةاظعضو  جلنة ثقافة التحول اىل ن  ٥٨
رعیة يف قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر لغرض تنف/ذ م�طلبات نظام املقررات ا4رايس يف لكیة ا[ٓ\ر عضو ا�لجنة الف  ٥٩

٢٠١٩    
  ٢٠٢٠عضو جلنة تق/مي وم�ابعة اÜالت العلمیة يف ]امعة القادس یة   ٦٠

  

١٨- ٧  



  )  كتاب شكر٤٠(   :كتب الشكر
  ) كتاب شكر من وز�ر التعلمي العايل والبحث العلمي٧(  ١
  ) كتاب شكر من رئ�س ]امعة القادس یة ١٥(  ٢
  ) كتاب شكر من رئ�س ]امعة ذي قار١(  ٣
  ) كتاب شكر من رئ�س ]امعة واسط ١(  ٤
  ) كتاب شكر من امللحق الثقايف العرايق يف yرلني١(  ٥
  ) كتاب شكر من معید لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة٨(  ٦
  �لغات/ ]امعة بغداد) كتاب شكر وتقد�ر من معید لكیة ا١٣(  ٧
  ) كتاب شكر وتقد�ر من معید لكیة ا[ٓداب/ ]امعة الكوفة٢(  ٨
  ) كتاب شكر وتقد�ر من معید لكیة ا[ٓداب/ ]امعة بغداد١(  ٩

  ) كتاب شكر وتقد�ر من معید لكیة الرتبیة/ ]امعة واسط١(  ١٠
  ) كتاب شكر من و�یل معید لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة ٢٤(  ١١
  كتاب شكر وتقد�ر من �مني العام �لعتبة العلویة املقدسة  )١(  ١٢
  )  كتاب شكر وتقد�ر من الس یدة مسا8د رئ�س ]امعة القادس یة �لشؤون العلمیة١(  ١٣
  ) كتاب شكر وتقد�ر من الس ید حمافظ ا4یوانیة٣(  ١٤
  ) كتاب شكر وتقد�ر من مد�ر مركز دراسات الكوفة٤(  ١٥
  ٢٠١٨ر 8ام هیئة البحث والتطو�ر/ وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي/ العراق ) كتاب شكر من مد�١(  ١٦

  

  (الندوات واملؤمترات العلمیة)
  التارخي  ا4و¤  امس البحث  امس املؤمتر او الندوة

  ٢٠٠٢  ب�ت احلمكة، بغداد  -دراسة صوتیة- النون يف ا�لغات السام/ة   مؤمتر الواقع ا�لغوي القدمي وموقع العربیة ف/ه
  ٢٠٠٧  العراق/ دهوك  �لفاظ املامتة يف ا�لغة الرس=نیة  مؤمتر أ[دب الرس=ين الرابع 
  لغـــــة الرس=ن/Kة ع�_د اجلاحظ ا�  . ٢٠٠٧مؤمتر ا�لغة الرس=نیة الثاين، 

  هـ)٢٥٥(ت 
  ٢٠٠٧  اربیل –العراق/ دهوك 

  ٢٠٠٨  ¡ر�یا  نیةا�لهÞات يف ا�لغة الرس=  مؤمتر ا�لغة الرس=نیة الثالث
  ٢٠٠٨  ذي قار  النيب اyراهمي (ع) يف الك�ب املقدسة  مؤمتر ]امعة ذي قار 

 البالغي الش یخ العالمة لتكرمي العاملي املؤمتر
  )قدس(

الفاظ 8ربیة يف كتاب الهدى اىل د�ن 
  املصطفى �لش یخ البالغي

  ٢٠٠٨  ا�ران،  مق احلدیث، دار

مؤمتر "النجف �رشف العمق احلضاري 
  و@ٓفاق املس تق�ل" 

مركز دراسات الكوفة،   - دراسة وصف/ة-مدینة احلرية و@ٓ\رها 
  النجف �رشف

٢٠٠٩  

١٨- ٨  



5000 Jahre semitohamitische 
Sprachen in Asien und 
Afrika. 

Einleitung zum Verb in 
Semitischen Sprachen 

Berlin  2010  

V. Symposium „Suryoye l-
Suryoye“, Internationales und 
multidisziplinäres 
Symposium zu Geschichte, 
Religion  

Ein Ueber Blick zur 
Syrischen Sprache 

Berlin  8.-10. 
Oktober 

2010  

-Völker, Kulturen und 
Religionen am Horn von 
Afrika,  

Aethiosemitische Sprache 
–Ein Ueber Blick- 

Berlin  14.-16. 
Oktober 

2011  

-Ethiopia’s Historical and 
Cultural Wealth 

Verb in Amharische 
Sprache 

Berlin  2012  

 ٢٠١٣ العراق/ دهوك  الرتمجة اىل ا�لغة الرس=نیة  ندوة 8لمیة
اشاكلیة ¡رمجة املصطلح القر@ٓين يف  مؤمتر العمید ا4ويل الثاين

اىل ا�لغة  ¡رجامت معاين القر@ٓن الكرمي
  العربیة

  ٢٠١٣  العراق/ �ربالء

/ داب/ لكیة ا[ٓ 8مل ا[ٓ\ردوة 8لمیة/ قسم ن
بعنوان "التنق/بات ا[ٓ\ریة  ]امعة القادس یة

  "ôشف حضارة بالد الرافد�ن ودروها يف

  ٢٠١٣  العراق/ القادس یة  البعثات ا[ٓ\ریة �ملانیة يف العراق

ايب �مام 8يل yن  النب�نيمؤمتر "وارث 8مل 
  طالب (8لیه السالم)"

  

�مام 8يل yن ايب طالب (8لیه السالم) 
  يف املوسو8ة العربیة

اللكیة �سالم/ة اجلامعة/ 
  النجف �رشف

٢٠١٤  

/ داب/ لكیة ا[ٓ 8مل ا[ٓ\ردوة 8لمیة/ قسم ن
بعنوان "]داول امللوك  ]امعة القادس یة

  قراءة ]دیدة)"- السومریة ما ق�ل الطوفان

السومریة و�كدیة  اساطري الطوفان
   - دراسة مقارنة- والعربیة

  ٢٠١٤  العراق/ القادس یة

/ ]امعة العلمي الثالث مؤمتر لكیة ا[ٓداب
  القادس یة

�مام احلسني yن 8يل yن ايب طالب 
  (8لیه السالم) يف املوسو8ة العربیة

  ٢٠١٥  العراق/ القادس یة

ته يف العهد القدمي الفعل (اىب) ودالال  مؤمتر اجلامعة �سالم/ة/ فرع 
بل
  والعهد اجلدید والقر@ٓن الكرمي

  ٢٠١٥  العراق/ 
بل

دوة 8لمیة/ قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ن
   ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة

  ٢٠١٥  العراق/ القادس یة  الفاظ اكدیة يف 8ربیة العهد القدمي

) كتاب عاçهيود يف روا=ت اهل الب�ت ( مؤمتر العمید ا4ويل الثالث 
  ول الاكيف �لش یخ اللكیين امنوذ]اً اص

  ٢٠١٥  العراق/ �ربالء

١٨- ٩  



/ لكیة ا[ٓ\ر/ 8مل ا[ٓ\ردوة 8لمیة/ قسم ن
بعنوان "تدمري عصا
ت  ]امعة القادس یة

  داعش [ٓ\ر وم�حف املوصل"

  ٢٠١٥  العراق/ القادس یة  اóر �رهاب يف طمس الهویة �\ریة 

ب/ ندوة 8لمیة/ قسم ا�لغة العربیة/ لكیة ا[ٓدا
  ]امعة القادس یة

حفظ القر@ٓن الكرمي ونفي حتریفه عند 
  الش یخ الوائيل

  ٢٠١٦  العراق/ القادس یة

ندوة قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة ا[ٓ\ر/ 
   ]امعة القادس یة

وصف مدن العراق ×الل ر�Ð ب»/امني yن 
  م٦هـ/ ٢یوÚ اçهيودي التطیيل يف القرن

  ٢٠١٦  العراق/ القادس یة

قصة سالمان وا�سال الیوÚنیة و¡رمجهتا   ملرتمجني العراق/ني ا4ويل الثالثمؤمتر مجعیة ا
  اىل العربیة حلنني yن احسق العبادي

  ٢٠١٦  العراق/ بغداد

/ ]امعة العلمي الرابع مؤمتر لكیة ا[ٓداب
  القادس یة

  ٢٠١٧  العراق/ القادس یة  اسامء هللا وصفاته احلُس ىن يف القر@ٓن الكرمي

لكوفة العلمي السابع ندوة مركز دراسات ا
  عرش

دراسة يف - حركة الرتمجة يف ]امعة الكوفة
  س بل �رتقاء

  ٢٠١٧  العراق/ النجف

/ ا�لغات/ لكیة ا�لغة العربیةندوة 8لمیة/ قسم 
  بغداد]امعة 

  ٢٠١٧  بغدادالعراق/   لغة هيود العراقظواهر لغویة يف 

ندوة قسم ا4راسات التارخيیة بعنوان: رسقة 
ا4وافع -العراق/ة 8رب التارخي وهتریب ا[ٓ\ر

  - التارخيیة والس یاس یة

  ٢٠١٨  ب�ت احلمكة/ بغداد  - الواقع والطموح-ا[ٓ\ر العراق/ة اçهيودیة 

ندوة 8لمیة/ قسم ا�لغة العربیة/ لكیة ا�لغات/ 
  ]امعة بغداد

  ٢٠١٨  بغدادالعراق/   التطور ا4اليل �لفعل يف ا�لغة العربیة

العلمي السابع مؤمتر مركز دراسات الكوفة 
  عرش

ظاهرة �بدال الصويت يف لهÞة النجف 
  العربیة

  ٢٠١٨  العراق/ النجف

Ðلقة نقاش یة قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة 
  ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة

املعجم الت�ٔصیيل املقارن اللفاظ القر@ٓن 
  الكرمي

  ٢٠١٨  العراق/  القادس یة

 املؤمتر ا4ويل حول التÞدید يف صنا8ة التارخي
  وكتابته

âود الش یخ البالغي يف  نقد حتریف 
  الروا=ت التارخيیة السفار العهد القدمي

  ٢٠١٨  العراق/ النجف/ �ربالء

ندوة 8لمیة/ قسم ا�لغة الرس=نیة/ لكیة 
  ا�لغات/ ]امعة بغداد

املعجم الت�ٔصیيل املقارن اللفاظ القر@ٓن 
  الكرمي

  ٢٠١٨  العراق/ بغداد

ت املسامریة/ لكیة ندوة 8لمیة/ قسم ا4راسا
  ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة

  ٢٠١٨  العراق/  القادس یة  النصوص املسامریة 8ىل �نرتن�ت

املؤمتر ا4ويل لكیة الرتبیة �ساس یة/ ]امعة 
  الكوفة 

  ٢٠١٨  العراق/ النجف  حفظ القر@ٓن الكرمي عند الش یعة �مام/ة

١٨- ١٠  



البعثات ا[ٓ\ریة �ملانیة يف  تنق/بات  مؤمتر ا4ويل لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة 
  مدینة القادس یة

  ٢٠١٨  العراق/  القادس یة

مؤمتر العتبة احلس ی»/ة املقدسة بعنوان: الرتاث 
  وا[ٓ\ر رمز حضارة �مم وهو�هتا

معهد ا[ٓ\ر �ملاين ودوره يف ôشف 
  حضارة بالد الرافد�ن

  ٢٠١٨  العراق/  �ربالء

داب/ ندوة 8لمیة/ قسم التارخي/ لكیة ا[ٓ 
  ]امعة الكوفة

  

�مام 8يل (8لیه السالم) يف دوا÷ر 
  املعارف العربیة

  ٢٠١٩  العراق/ النجف

املواقع �لكرتونیة �ملانیة �لنصوص   مؤمتر دويل لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة الكوفة
  املسامریة

  ٢٠١٩  العراق/ النجف

 رشب امخلر واحوال الساكرى  مؤمتر دويل لكیة ا[ٓداب/ ]امعة القادس یة
الرسطوطال�س ¡رمجة ح�ني yن احسق 

  العبادي

  ٢٠١٩  العراق/  القادس یة

مؤمتر قسم ا�لغة العربیة/ لكیة ا�لغات/ ]امعة 
  بغداد

هيود �ندلس يف عرصمه اÉهيب ودورمه 
  يف دراسة العلوم ا4ی»/ة

  ٢٠١٩  العراق/ بغداد

ملانیة يف تنق/بات البعثات ا[ٓ\ریة �  مؤمتر دويل لكیة ا[ٓداب/ ]امعة 
بل
  مدینة 
بل

  ٢٠١٩  العراق/ 
بل

ندوة 8لمیة/ قسم ا[ٓ\ر/ لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة 
  القادس یة

  ٢٠٢٠  العراق/  القادس یة  الك�ا
ت الرس=نیة يف د�ر الر
ن هرمزد

ندوة 8لمیة/ قسم ا[ٓ\ر/ لكیة ا[ٓ\ر/ ]امعة 
  القادس یة

  ٢٠٢٠  العراق/  القادس یة  ا[ٔقلیات ا4ی»/ة يف العراق

ندوة 8لمیة/ قسم ا4راسات املسامریة/ لكیة 
  ا[ٓ\ر/ ]امعة القادس یة

  ٢٠٢٠  العراق/  القادس یة  الرتجامت العربیة ملعاين القر@ٓن الكرمي

  

    

    الك�ب املؤلفة واملرتمجة:

    التارخي  âة ال»رش  املؤلفعنوان   ت
          
مكة/ ب�ت احل  الواقع ا�لغوي العريب القدمي (مشرتك مع @ٓخر�ن)  ١

  بغداد
٢٠٠٢  

 

١٨- ١١  



مركز اكد   جزء. ٢املعجم الفرید �لفعل الرس=ين يف العهد اجلدید،   ٢
  �لطبا8ة ، اربیل

٢٠٠٧    
  

  
  

الفاظ العهد القدمي يف ضوء 8مل �د=ن املقارن، كتاب   ٣
  الهدى اىل د�ن املصطفى �لش یخ البالغي امنوذ]ًا.

مك�ب املصادر، 
  بغداد

٢٠٠٨    
  
  
  

دار املرشق   �لغة الرس=نیة.دراسات يف ا  ٤
  الثقاف/ة، دهوك

٢٠٠٩    
  
  
  

  

٥  Die gemeinsamen Verbalwurzeln 
des Hebraidchen, Syrischen und 
Arabischen im Alten und Neuen 
Testament und im Koran. 
و¡رمجته: اجلذور الفعلیة املشرتكة، العربیة والرس=نیة 

 اجلدید والقر@ٓن الكرميوالعربیة يف العهد القدمي والعهد 

Berlin  2013    

٦  Bibliographie Deutschsprachiger 
Literatur zur Syrischen Sprache und 
Kultur. 

ببلیوغراف/ا ا4راسات �ملانیة عن ا�لغة  و¡رمجته:
  الرس=نیة والثقافة

Berlin  2013   

 

 

  

 

  

٧  Einleitung zum Verb in Semitischen 
Sprachen 

  ه: مد×ل اىل الفعل يف ا�لغات السام/ة¡رمجتو 

Berlin  2014    

  

  

  

  

  
  

   - ا�لغة الرس=نیة امنوذ]اً –ا�لغات عند اجلاحظ  ٨
  (مشرتك)

دار د]� / 
  عامن

٢٠١٥    
  
  
  
  

١٨- ١٢  



�مام 8يل yن ايب طالب (8لیه السالم) يف دوا÷ر  ٩
 املعارف اçهيودیة

العتبة العلویة 
 املقدسة

٢٠١٥   
  
  

 
دار متوز/   دراسة لغویة– ا�لغات السام/ة فعل الوجود يف ١٠

  دمشق
٢٠١٥    

  
  

  
    ٢٠١٦  دار صفاء/ عامن  اف�ان من ج�ان لغة الرس=ن ١١

  
  
  

  دراسات لغویة يف كتب �د=ن السامویة ١٢
  
  
  
  

دار متوز/ 
  دمشق

٢٠١٦    

  
  
  

دار د]� /   املرتمجون الرس=ن واóرمه العلمي والثقايف ١٣
  عامن

٢٠١٧    
  
  
  

  �احث لسانیة يف العربیة والرس=نیة والعربیةم  ١٤
دار ق�ادیل 
�ل»رش 

والتوزیع/ 
  العراق

  

٢٠١٧   

  كتابة التارخي يف سرية ااكدميي عصايم ١٥
  
  
  
  

دار الفرات 
�لثقافة 

و�8الم/ 
  العراق

٢٠١٧  

 

١٨- ١٣  



×لق الكون و��سان يف خمطوطة (رµش ميل) �لاكتب  ١٦
  و¡رمجة وحتلیل دراسة - الرس=ين (یوح�ا yر ف�اكيي)

 ق�ادیل دار
 �ل»رش
/ والتوزیع
  العراق

٢٠١٨    

  

  

  

  

  

 

  التطور الصويت وا4اليل لاللفاظ يف ا�لهÞة العراق/ة ١٧
  -لهÞات مدن الفرات �وسط العراق/ة امنوذ]اً -  

دار متوز/ 
  دمشق

٢٠١٩  
  
  
  

  
  معجم مصطل«ات النحو والرصف يف ا�لغة الرس=نیة ١٨

  =ينرس- عريب/ عريب- رس=ين
 ق�ادیل دار

 �ل»رش
/ والتوزیع
  العراق

٢٠٢٠    

  

  

  

  

  

  

 

دراسة تطبیق/ة يف –امس الفا8ل يف ا�لغة الرس=نیة  ١٩
  - العهد اجلدید

 دار اyن
السك/ت 
�ل»رش 

والتوزیع/ 
  العراق

٢٠٢٠  

 

�مام احلسني yن 8يل yن ايب طالب (8لیه السالم) يف  ٢٠
  دا÷رة املعراف العربیة

 ق�ادیل دار
 �ل»رش
/ والتوزیع
  العراق

٢٠٢١  

 

دار اyن   الرس=نیة... دراسة يف لهÞاهتا واتنوع الفاظها ٢١
السك/ت 
�ل»رش 

والتوزیع/ 
 العراق

٢٠٢١ 

 

  

  

١٨- ١٤  



    البحوث العلمیة امل»شورة:

  التارخي  âة ال»رش  عنوان البحث  ت
مضن كتاب: الواقع ا�لغوي القدمي   - دراسة صوتیة-النون يف ا�لغات السام/ة   ١

  موقع العربیة ف/هو 
  

  ٢٠٠٢  ب�ت احلمكة/ بغداد

  ٢٠٠٤  جم� لكیة املعلمني  الفعل بني العربیة والعربیة  ٢
-العربیة- مد×ل اىل موضوع التذكري والت�ٔن�ث يف ا�لغات السام/ة �كدیة  ٣

  العربیة- الرس=نیة
جم� القادس یة �لعلوم 

  الرتبویة
٢٠٠٤  

  ٢٠٠٥  جم� بني اçهنر�ن  املرتمجون الرس=ن يف مو�ب احلضارة .  ٤
  ٢٠٠٥  جم� اÜمع العلمي العرايق   موسو8ة الرس=ن الثقاف/ة يف املائة الثالثة الهجریة ( ُح�ني yن احسق العبادي ).  ٥
  ٢٠٠٦  جم� بني اçهنر�ن  قسطا yن لوقا البعلبيك.  ٦
  ٢٠٠٦  جم� سومر  ل�س يف ا�لغات السام/ة .  ٧
  ٢٠٠٨  دهوك جم� س ميثا/  رسا¤ يف الرتمجة  ٨
�صول الفعلیة املامتة يف معجم دلیل الراغبني يف لغة �رام/ني �لمطران یعقوب   ٩

  م)، دراسة رصف/ة.١٩٢٨او]ني م�ا (ت: 
جم� القادس یة �لعلوم 

�سانیة�  
٢٠٠٨  

  ٢٠٠٩  ا[ٓداب/ بغدادلكیة جم�    - دراسة لغویة -الفاظ 8ربیة يف كتاب الهدى اىل د�ن املصطفى �لبالغي   ١٠
  ٢٠١٠  جم� س ميثا/ دهوك  دراسة تطبیق/ة يف العهد اجلدید (مشرتك).–الفعل �جوف يف ا�لغة الرس=نیة   ١١
ح/ العتبة   .)١لبالغي و8مل �د=ن املقارن (الش یخ ا  ١٢ جم� املصبا

  احلس ی»/ة املقدسة
٢٠١١  

ح/ العتبة   ).٢الش یخ البالغي و8مل �د=ن املقارن (  ١٣ جم� املصبا
  س ی»/ة املقدسةاحل 

٢٠١١  

  ٢٠١١  جم� س ميثا/ دهوك  ).١) ( Peshittaمعجم دال¤ الفعل الرس=ين يف العهد اجلدید (   ١٤
  ٢٠١١  جم� س ميثا/ دهوك  (مشرتك).دراسة تطبیق/ة يف العهد اجلدید–الفعل �جوف يف ا�لغة الرس=نیة   ١٥
  ٢٠١٢  جم� س ميثا/ دهوك  ).٢) ( Peshittaمعجم دال¤ الفعل الرس=ين يف العهد اجلدید (   ١٦
  ٢٠١٢  جم� س ميثا/ دهوك  ).٣) ( Peshittaمعجم دال¤ الفعل الرس=ين يف العهد اجلدید (   ١٧
  ).٣الش یخ البالغي و8مل �د=ن املقارن (  ١٨

  
ح/ العتبة  جم� املصبا

  احلس ی»/ة املقدسة
٢٠١٢  

ح/ العتبة   قر@ٓن الكرمي.امس النيب اyراهمي وصفاته يف الك�اب املقدس وال  ١٩ جم� املصبا
  احلس ی»/ة املقدسة

٢٠١٣  

  ٢٠١٣  جم� س ميثا/ دهوك  ).٤) ( Peshittaمعجم دال¤ الفعل الرس=ين يف العهد اجلدید (   ٢٠

  ا�لغة الرس=نیة امنوذ]اً (مشرتك).   - ا�لغات عند اجلاحظ  ٢١
جم� ]امعة القادس یة 

  �لعلوم ��سانیة
٢٠١٤  

١٨- ١٥  



جم� العمید/ العتبة   ¡رمجة املصطلح القر@ٓين يف ¡رجامت معاين القر@ٓن الكرمي اىل ا�لغة العربیة.اشاكلیة   ٢٢
  العباس یة املقدسة

٢٠١٤  

�مام احلسني yن 8يل yن ايب طالب 8لیه السالم يف املوسو8ة احلرة يف �سخهتا   ٢٣
  ا�لغة العربیة

جم� ]امعة القادس یة 
  �لعلوم ��سانیة

٢٠١٥  

جم� ]امعة القادس یة   الراهب يف ا�لغة الرس=نیةالقاب   ٢٤
  �لعلوم ��سانیة

٢٠١٥  

  ٢٠١٥  جم� �سالم/ة اجلامعة  �مام 8يل yن ايب طالب (8لیه السالم) يف دوا÷ر املعارف اçهيودیة  ٢٥
دراسة تطبیق/ة يف معجم دلیل الراغبني اىل لغة  -ا�لهÞات يف ا�لغة الرس=نیة  ٢٦

  ا[ٓرام/ني.
  ٢٠١٦  س ميثا/ دهوكجم� 

الش یخ الوائيل امنوذ]اً، مضن -حفظ القر@ٓن ونفي حتریفه عند الش یعة �مام/ة   ٢٧
  كتاب وقائع مؤمتر (النجف و@óٔرها يف احلفاظ 8ىل ا�لغة العربیة)

لكیة الرتبیة �ساس یة/ 
  ]امعة الكوفة

٢٠١٨  

  ٢٠١٨  / دهوكجم� س ميثا  من معجم مصطل«ات النحو والرصف يف ا�لغة الرس=نیة  ٢٨
 القادس یة ]امعة جم�  رشب امخلر واحوال الساكرى الرسطوطال�س ¡رمجة ُح�ني yن احسق العبادي  ٢٩

�سانیة �لعلوم� 
٢٠١٩ 

 القادس یة ]امعة جم�  تنق/بات البعثات ا[ٓ\ریة �ملانیة يف مدینة القادس یة  ٣٠
�سانیة �لعلوم� 

٢٠١٩ 

  ٢٠١٩  جم� س ميثا/ دهوك  لیوÚنیة والعربیة والرس=نیة والعربیةيف ا�لغات ا ت�ٔصیل لفظة (ٕاجنیل)  ٣١
هـ) كتابه (الرسا÷ر احلاوي  ٥٩٨ت�ٔصیل أ[لفاظ عند اyن ادرµس احليل (ت   ٣٢

  لتحر�ر الف�اوي) تطبیقاً 
جم� ¡راث احل�/ العتبة 

  العباس یة املقدسة
٢٠١٩  

جم� ¡راث احل�/ العتبة   من مظاهر إالبدال الصويت يف لهÞة مدینة احل� العربیة  ٣٣
  العباس یة املقدسة

٢٠١٩  

ح/ العتبة   املعجم الت�ٔصیيل املقارن ٔ[لفاظ القر@ٓن الكرمي (توضیح ومناذج)  ٣٤ جم� املصبا
  احلس ی»/ة املقدسة

٢٠٢٠  

    

     م�اقشة رسائل املاجس تري واطارحي ا4كتوراه

  ا4ر]ة  امس الطالب  عنوان الرسا¤ او �طروÐة  ت
 اجلامعة/
  اللكیة

�مر �داري 
بÌشك/ل جلنة 

  املناقشة
  مو8د وماكن املناقشة

١  
السامت ا4اللیة �لمرتادفات 

يف املعجمیة الس یاس یة 
  العربیة

  وسن ]امس مز8ل
  ماجس تري

]امعة بغداد/ 
  لكیة ا�لغات

يف  ٢٢٠١
٣/ ١٦ /

٢٠١٥  

  لكیة ا�لغات/ االثنني
٢٠١٥/ ٤/ ٢٧  

١٨- ١٦  



٢  

مي �فاكر العنرصیة يف العهد القد
وت�ٔثريها 8ىل الشعر العربي احلدیث 

دراسة حتلیلیة لنتا]ات 
Õرشخنوفسيك ویعقوب بیخامن 

  غرینربك

  ماجس تري  ر8د عطا هللا 8يل
]امعة بغداد/ 

  لكیة ا�لغات

 ٤١٤٩د ع/ 
/ ٦/ ٤يف 

٢٠١٥  

  لكیة ا�لغات/ �Ðد
٢٠١٥/ ٧/ ٥  

٣  
�سلوب �ديب وا�لغوي لالسÌ/طان 

ل موش یه اçهيودي يف فلسطني يف اعام
  مسیال�سيك القصصیة

  دكتوراه  ]امس رش ید Ðلو
]امعة بغداد/ 

  لكیة ا�لغات
/ ٥يف  ٤٨٨٤

٢٠١٥/ ٧  
  لكیة ا�لغات/ �ربعاء

٢٠١٥/ ٩/ ٢  

٤ 
�سلوب ا�لغوي يف اخلطاب 

ب»/امني –الس یايس �رسائیيل 
  - نت»/اهو امنوذ]اً 

  دكتوراه  رحمي رايض عبد
]امعة بغداد/ 

  لكیة ا�لغات

يف  ٥٢٠٣
٨/ ١٠ /

٢٠١٥  

لكیة ا�لغات/ �ربعاء 
٢٠١٥/ ٩/ ١٦  

٥ 
وظیفة �س تعارة يف اخلطاب 

یويس –الس یايس �رسائیيل 
  -سارید امنوذ]اً 

  دكتوراه  غزوان جمید رش ید
]امعة بغداد/ 

  لكیة ا�لغات

يف  ٥٩٩٧
٩/ ٢٠ /

٢٠١٥  

  لكیة ا�لغات/ �Ðد
٢٠١٥/ ١٠/ ١٨  

٦  
دور ا�لغة العام/ة �رسائیلیة 

  لحیة الس یاس یةيف املصط 
  دكتوراه  Ðامد مرهون محد

]امعة بغداد/ 
  لكیة ا�لغات

/ ٢٠يف  ٥٩٩٩
٢٠١٥/ ٩  

  لكیة ا�لغات/ �ربعاء
٢٠١٥/ ١١/ ٤  

٧ 
�وزان �مسیة يف ا�لغة 
العربیة دراسة تطبیق/ة يف 

  �سفار امخلسة
  دكتوراه  عباس سلمي زیدان

]امعة بغداد/ 
  لكیة ا�لغات

يف  ٦٥١٩
١٠/ ١٢ /

٢٠١٥  

  یة ا�لغات/ �Ðدلك 
٢٠١٥/ ١١/ ٢٢  

٨  

البناء الفين �لقصیدة العربیة يف 
العرص الوس یط، دراسة يف 

دیوان اyن �م*ال واyن اجلامعة 
  لشموئیل هناج/د

  دكتوراه  دمحم 8يل محید
]امعة بغداد/ 

  لكیة ا�لغات

يف  ٦٨٥٢
١١/ ١٥ /

٢٠١٥  

  لكیة ا�لغات/ الثال\ء
٢٠١٥/ ١٢/ ٨  

د يف الشعر دال¤ ارض املیعا  ٩
  العربي دراسة حتلیلیة

8دÚن عبد الرزاق 
  مصلح

  دكتوراه
]امعة بغداد/ 

  لكیة ا�لغات
/ ١٠يف  ٧٦٣٥

٢٠١٥/ ١٢  
  لكیة ا�لغات/ �ربعاء

٢٠١٦/ ١/ ٢٠  

١٠  
البناء الرصيف ا4اليل 
�لمصطلح العسكري 

  دراسة معجمیة- �رسائیيل
  دكتوراه  زینة ا=د قامس

]امعة بغداد/ 
  لكیة ا�لغات

/ ١٠يف  ٧٦٣٦
٢٠١٥/ ١٢  

  لكیة ا�لغات/ �Ðد
٢٠١٦/ ٢/ ٢٨  

١١  
�سالیب البالغیة يف اسفار 

  دراسة اسلوبیة–املك�و
ت 
ر=ض عبد اyراهمي 

  اجلبوري
  دكتوراه

]امعة بغداد/ 
  لكیة ا�لغات

/ ٢٥يف  ٦٢٧
٢٠١٦/ ١  

  لكیة ا�لغات/ �Ðد
٢٠١٦/ ٣/ ٢٠  

١٢  
اóر ازدواج/ة الهویة يف اسلوب 

دراسة يف بعض -الصمشعون ب
  اعام. �دبیة

ر8د حسن 8يل 
  العتايب

  دكتوراه
]امعة بغداد/ 

  لكیة ا�لغات

يف  ٢٣٣٢د.ع 
٤/ ١٧ /

٢٠١٦  

  لكیة ا�لغات/ االثنني
٢٠١٦/ ٥/ ١٦  

١٨- ١٧  



١٣  
شعر امخلر يف العرص الوس یط 

  دراسة اسلوبیة –
قيص نë/ل عبد 

  الكرمي
  دكتوراه

]امعة بغداد/ 
  لكیة ا�لغات

يف  ٢٣٣٤د.ع 
٢٠١٦/ ٤/ ١٧  

  لكیة ا�لغات/ الثال\ء
٢٠١٦/ ٥/ ٣١  

  البناء ا�لغوي �لروایة العربیة  ١٤
حسن اسامعیل 

  العوادي
 دكتوراه

/ بغداد ]امعة
 ا�لغات لكیة

 يف ٣٦٠٢ ع.د
٦/ ١٩ /

٢٠١٦ 

  �Ðد/ ا�لغات لكیة
٤/٩/٢٠١٦ 

١٥  
الت�ٔثريات الوث»/ة يف العهد 

  اجلدید
  دكتوراه  سالم كناوي عباس

ة/ ]امعة الكوف
  لكیة ا[ٓداب

يف  ٦٤٩٤
٦/١٠/٢٠١٦  

لكیة ا[ٓداب/ �ربعاء 
٣٠/١١/٢٠١٦  

١٦  
توثیق �فاكر واملعتقدات 

ا4ی»/ة يف ف�ون وادي 
  الرافد�ن القدمية

عبد الرزاق حسني 
  Ðامج

  دكتوراه

]امعة واسط/ 
 لكیة الرتبیة
�لعلوم 
�سانیة�  

يف  ٤٩٧
٢٨/٣/٢٠١٨  

لكیة الرتبیة/ الثال\ء 
٨/٥/٢٠١٨  

١٧  
ا[ٔحوال �جLعیة �لهيود يف 

 ٥٣٨فلسطني القدمية (
  م)٧٠- ق.م.

  دكتوراه  @ٓیة 8يل صاحل سلوم
]امعة بغداد/ 
  لكیة ا[ٓداب

يف  ٤٦٢٠
٢٩/٥/٢٠٢٠  

 �Ðدلكیة ا[ٓداب/ 
٥/٧/٢٠٢٠  

١٨  

السامت ا�لغویة �لمصطلح 
القانوين يف خمطوطة �حوال 

- الشخصیة الµشوع yر نون
  -ةدراسة لغویة سام/ة مقارن

امل ادي بولص 
  هرمز

  ماجس تري
/ بغداد ]امعة
 ا�لغات لكیة

 يف ٣٢٧٧ ع.د
١٨/١٠ /

٢٠٢٠ 

  �ربعاء/ ا�لغات لكیة
١١/١١/٢٠٢٠ 

١٩  
تطور �فاكر واملعتقدات 

  ا4ی»/ة يف ا�ران القدمية
امحد عب�س فريوز 

Wالرما  
  دكتوراه

]امعة 
واسط/ لكیة 
الرتبیة �لعلوم 

�سانیة�  

    

 

 

١٨- ١٨  


