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 االلقاب العلميةثانياً : 

 تاريخ الحصول عليه اللقب العلمي
 2000 مدرس مساعد

 2002 مدرس
 2007 أستاذ مساعد

 

قسم   –) في كليتي اآلداب ؛ التربية  : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثالثا"

 اللغة العربية( 

 

 الدراسيةالمقرر الدراسي ، و السنة  ت
 2001 -2000األولى / منهج البحث / المرحلة  1
 200٦ – 2000النحو / المرحلة الثانية /  2
 ٢٠٠٥ – 2001علم اللغة / المرحلة الثالثة /  3
  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦علم اللغة / المرحلة الرابعة /  ٤
 ٢٠١٨ - ٢٠٠٨علم اللغة / المرحلة الثالثة /  ٥
ل )كلية التربية( ٢٠١٩ – ٢٠١٨علوم القرآن / المرحلة األولى /  ٦  الفصل األوَّ
 الفصل الثاني )كلية التربية( ٢٠١٩ – ٢٠١٨علوم الحديث / المرحلة األولى /  ٧
 2013 – 2010،  2009 – 2001الرابعة /  المرحلة الثالثة، المرحلةتحليل النص القرآني /  ٨
 2007 – 2005منهج البحث / الدراسات العليا / الماجستير  ٩

 2013 – 2005قضايا لغوية / الدراسات العليا / الماجستير ) اللغة (  ١٠
 2012 - 2007قضايا لغوية / الدراسات العليا / الماجستير ) األدب (  ١١
 2013 - 2005المعجم العربي / الدراسات العليا / الماجستير  ١٢
 2013 - 2005عجاز القرآني / الدراسات العليا / الماجستير ) اللغة ( اإل ١٣
 2012 - 2009اإلعجاز القرآني / الدراسات العليا / الماجستير ) األدب (  1٤
 2013 – 2008مناهج البحث اللغوي / الدراسات العليا / الدكتوراه  1٥
 2010 - 2008الدكتوراه المعجم العربي / الدراسات العليا /  1٦



 

 

 

 

 

 

 

 

 2013 - 2009اإلعجاز القرآني / الدراسات العليا / الدكتوراه ) اللغة (  1٧
  2013 – 2009اإلعجاز القرآني / الدراسات اللغوية / الدكتوراه ) األدب (  1٨
 

 : التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  ): رابعا"

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال  األطروحة  أو  اسم ت

 ٢٠٠٧ اآلداب -اللغة العربية  ألفاظ الحركة في القرآن الكريم  1

ألفاظ اإلدارة و الحكم في القرآن  2

 الكريم

= ٢٠٠٧ 

البحث الداللي في تفسير ابن   ٣

 عاشور 

= ٢٠١١ 

البحث الداللي بين الفراء و  

 الزمخشري

= ٢٠١٢ 

أثر السياق في توجيه داللة   

المنَّان للسيد  األلفاظ في منَّة 

 الصدر

= ٢٠١٢ 

أثر النص عند األصوليين في   

في االستعمال   توجيه داللة االلفاظ 

 القرآني

= ٢٠١٣ 

أثر المعجمات في توجيه داللة   

 األلفاظ في االستعمال القرآني

= ٢٠١٣ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيهاالعلمية والندوات  المؤتمرات : خامسا"

 ؛ مشاركة ببحث 1998جامعة القادسية  –المؤتمر العلمي  ت
 ؛ مشاركة ببحث 2002جامعة القادسية  –المؤتمر العلمي  1
 ؛ مشاركة ببحث 2009جامعة الكوفة  -كلية الفقه  –المؤتمر العلمي  2
 ؛ مشاركة ببحث 2009إيران  – الدولي المؤتمر العلمي 
 ؛ مشاركة ببحث 2010جامعة الكوفة  -كلية التربية األساسية  –الدوليالمؤتمر العلمي  3
 ؛ مشاركة ببحث 2011جامعة الكوفة  -كلية التربية األساسية  – الدولي المؤتمر العلمي 4
 ؛ مشارك 2011أربيل  –دورة البرمجة اللغوية  5
 ؛ مشاركة ببحث 2012جامعة البصرة  -كلية التربية للبنات  –الدوليالمؤتمر العلمي  6
 ؛ مشارك 2012جامعة الموصل  -كلية التربية  –ندوة المناهج الدراسية  7
 ؛ مشاركة ببحث 2013جامعة الموصل  -كلية التربية  – الدولي المؤتمر العلمي 8
 ؛ مشاركة ببحث 2012لبنان  -المجلس الدولي للغة العربية  – الدولي المؤتمر العلمي 9

 ؛ مشاركة ببحث 2013جامعة بابل  -كلية التربية األساسية  –الدوليالمؤتمر العلمي  10
 ؛ مشاركة ببحث 2015إيران  –جامعة مفيد  –الدوليالمؤتمر العلمي  11
 ؛ مشاركة ببحث2016جامعة الكوفة  -كلية التربية للبنات  –الدوليالمؤتمر العلمي  12
 2016العتبة العبَّاسية المقدَّسة  –مركز العميد الدولي  – الدولي )اإلمام الحسن ع( المؤتمر العلمي 13

 ؛ مشاركة ببحث
العتبة العبَّاسية المقدَّسة  –مركز العميد الدولي  – الدولي )اإلمام الحسين ع( المؤتمر العلمي 14

 ؛ مشاركة ببحث 2016
 ؛ مشاركة ببحث2016سلطنة ُعمان  –جامعة نزوى  –الدولي المؤتمر العلمي  15
 –جامعة عين شمس  -كلية األلسن  – االستشراق و الثقافة العربيَّة -الدولي  المؤتمر العلمي 16

 ؛ مشاركة ببحث 2016مصر 
 ؛ مشاركة ببحث2017جامعة بغداد  –كلية اآلداب  – يالدول المؤتمر العلمي 17
 ؛ مشاركة ببحث 2017النجف األشرف  –معهد العلمين  –الدوليالمؤتمر العلمي  18
 ؛ مشاركة ببحث2017جامعة الكوفة  -كلية التربية للبنات  – الدولي المؤتمر العلمي 19
 مشاركة ببحث؛  2017جامعة واسط  –كلية التربية  – الدولي المؤتمر العلمي 20
 ؛ مشاركة ببحث 2017جامعة بغداد  –كلية التربية للبنات  –الدولي المؤتمر العلمي  21
 ؛ مشاركة ببحث2017جامعة بغداد  –كلية التربية ) ابن رشد (  – الدولي المؤتمر العلمي 22
 ؛ مشارك 2017دسية جامعة القا –(  20دورة التأهيل التربوي )  23
اد عليه السالم  24  ؛ مشاركة ببحث 2017الكلية اإلسالمية الجامعة  –الدوليَّة مسابقة اإلمام السجَّ
؛ مشاركة 2017النجف األشرف  –مركز الدراسات التخصصية  – الدوليَّة مسابقة اإلمام المهدي 25



 

 

 

 

 

 

 

 

 ببحث
 ؛ مشاركة ببحث 2017المغرب  –جامعة محمَّد الخامس  –الندوة الدولية  26
 ؛ مشاركة ببحث ٢٠١٧المغرب  –جامعة الحسن الثاني  –الندوة الدولية  ٢٧
 ؛ مشاركة ببحث ٢٠١٨جامعة بغداد  –مؤتمر كلية التربية )ابن رشد( الدولي  ٢٨
 ؛ مشاركة ببحث ٢٠١٨جامعة الكوفة  –مؤتمر كلية التربية للبنات الدولي  ٢٩
 ؛ مشاركة ببحث  ٢٠١٨الجامعة المستنصرية  –مؤتمر كلية اآلداب الدولي  ٣٠
 ؛ مشاركة ببحث ٢٠١٨تركيا  –جامعة آالنيا  –مؤتمر بابير  الثاني الدولي  ٣١
 ٢٠١٨مصر  –جامعة اإلسكندريَّة  –كلية التربية  –دولي مؤتمر سياقات اللغة و الدراسات البينيَّة ال ٣٢

 ؛ مشاركة ببحث
 ؛ مشاركة ببحث ٢٠١٨يران إ -مؤتمر منتدى السالم للثقافة و العلوم الدولي   ٣٣
 ؛ مشاركة ببحث ٢٠١٩إيران  –مشهد  –مؤتمر جامعة قاسم آباد الدولي  ٣٤
 ؛ مشاركة ببحث ٢٠١٩تركيا  –آالنيا جامعة  –مؤتمر بابير الثالث الدولي  ٣٥
 ببحث؛ مشاركة  ٢٠١٩تركيا  –جامعة عالء الدين  –مؤتمر العلوم اإلنسانيَّة السادس الدولي ٣٦
 

 

   االخرى: األنشطة العلمية  سادسا" 

 خارج الكلية  داخل الكلية 

 األطاريح مناقشة العشرات من الرسائل و  تقويم لغوي للرسائل و األطاريح 

 تقييم االبحاث العلميَّة  

 رئيس تحرير مجلة األطروحة للدراسات القرآنية 

 نشر مقاالت في الصحف العراقيَّة 

 

 و شهادات التقدير.  الجوائز كتب الشكر ، : "سابعا

الجائزة أو شهادة   كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة 

 ٢٠١٦ كلية التربية للبنات  –جامعة الكوفة  المشاركة في مناقشة ماجستير  ٤٨٣٨  شكر  1

 ٢٠١٦ كلية الشيخ الطوسي الجامعة تقييم بحوث  ٦٥٦شكر  2

 ٢٠١٦ التربية ابن رشد    –جامعة بغداد  مناقشة دكتوراه المشاركة في  ٥٦٠٣ شكر 3

 ٢٠١٧ كلية اآلداب  –جامعة الكوفة  المشاركة في مناقشة دكتوراه  ٢٣١٢شكر  4



 

 

 

 

 

 

 

 

المشاركة في مؤتمر   ٤٢٠٠شهادة تقدير  5

 علمي

 ٢٠١٧ كلية اآلداب  –جامعة بغداد 

المشاركة في مؤتمر   ٢٤٣١ر شهادة تقدي 6
 علمي

 ٢٠١٧ التربية ابن رشد   –جامعة بغداد 

 

 

 البحوث العلمية  :ثامنا"

ت العلمية    //و العالميَّة المحليَّة و العربيَّة المحكَّمةالبحوث المنشورة في المجالَّ
ة ، كلية اآلداب ، جامعة ، مجلَّة القادسيَّ  حى المباركة ــ دراسة في اإلعجاز القرآني  في سورة الض   التناسب الداللي   -1

 .  1999 ، العراق ، العدد الثاني الرابعة ، المجلد القادسيَّ 
ل ة ، مجلَّة السديرة دالليَّ ــ مقاربة فكريَّ  البنية العميقة و العامل النحوي   -2 ، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ،  ، العدد األوَّ

 .  2003العراق 
، العراق  ل، مجلَّة جامعة بابل ، المجلد التاسع ، العدد األوَّ  ة و المكون الداللي  التنغيم و اإلعراب ــ القيم التحويليَّ  -3

٢٠٠٤  . 
، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ،  ، العدد الثاني ، مجلَّة القادسية ة بين ألفاظ الظن في الكالم العربي  الدالليَّ الفروق  -4

 . 2004 ، العراق المجلد السابع ، العدد الثاني
، د و األربعون ، العدد الواحهـ ، مجلَّة كلية المعلمين  255ة للعصا في البيان و التبيين للجاحظ تــ الحقول الدالليَّ  -5

 . 2004الجامعة المستنصرية ، العراق 
ل ، مجلَّة القادسية بين التفسير الموضوعي و اإلعجاز القرآني   -6 ، كلية اآلداب ، جامعة  ، المجلَّد السابع ، العدد األوَّ

 . 2004القادسية ، العراق 
، كلية اآلداب ، جامعة  ، العدد الخامس ة السديرالداللة المعرفية للخطاب الصوفي و أثرها في تربية الفرد ، مجلَّ  -7

 . 2004الكوفة ، العراق 
، مركز دراسات الكوفة ،  نجفيَّة ، العدد الثالثنسق فرار المرء في سورة عبس المباركة بين قراءتين , مجلَّة دراسات  -8

 . 2004جامعة الكوفة ، العراق 
،  القادسيةضوء النبر و التنغيم ، مجلَّة  فيسورة عبس المباركة ــ مقاربة داللية  القرآنية في قراءاتللالصوتي  تفسيرال -9

 . 2004، العراق  قادسيةجامعة ال كلية اآلداب ، ،العدد السادس 
لية التربية ، ك ، العدد الخامس التوظيف األدبي للفظة " عصا " في المثل العربي القديم ، مجلَّة بابل للعلوم اإلنسانية -10

 . 2005، جامعة بابل ، العراق 
، المجلد التاسع ،  ، مجلَّة القادسية و الخطاب الحضاري   ة ــ مقاربة في التفسير الموضوعي  انفتاح الداللة القرآنيَّ  -11

 . 2006كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، العراق  ، العددان الثالث و الرابع
ل المجلد التاسع ، العددان األوَّ ،  هـ ، مجلَّة القادسية 320ة " للهمذاني تــ األلفاظ الكتابيَّ  الفروق الداللية في كتاب " -12

 . 2006، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، العراق  و الثاني



 

 

 

 

 

 

 

 

ل خطاب التغيير في فكر السيد الحكيم  ، مجلَّة مآب -13 ، محراب مؤسسة شهيد ال، ، دائرة الشؤون القرآنية  ، العدد األوَّ
 . 2006، العراق النجف األشرف 

ن الداللي في سورة القمر المباركة ، مجلَّة كلية الفقه  -14  . 2007، جامعة الكوفة ، العراق ، العدد الرابع المكوَّ
قر مفهوم األمَّة في فكر السيد الحكيم ، كتاب أبحاث المؤتمر الثاني إلحياء التراث الفكري و العلمي للسيد محمد با -15

 . 2007 ، العراق الحكيم ، مؤسسة تراث الشهيد الحكيم ، النجف األشرف
مؤسسة شهيد المحراب ، ، ، دائرة الشؤون القرآنية  ، العدد الثاني فتور الوحي ــ مقاربة سياقية قرآنية ، مجلَّة مآب -16

 . 2007العراق النجف األشرف ، 
 المباركة ــ مقاربة داللية على ضوء الدرس اللغوي المقارن ، مجلَّة القادسيةقراءات " صلوات " في سياق سورة الحج  -17

 . 2007، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، العراق  ، المجلد العاشر ، العددان الثالث و الرابع
ة القرآنية عند الراغب األصفهاني ــ دراسة في الفروق الداللية العرفانية ، مجلَّة دراس -18 ، العدد  ات األديانالخاصَّ

 . 2008 العراق ، بيت الحكمة ، بغداد ، الخامس عشر
الفروق الداللية عند الشيخ البالغي في تفسيره آالء الرحمن ، كتاب المؤتمر العالمي للعالمة البالغي ، مركز العلوم  -19

 . 2008و الثقافة اإلسالمية ، ايران 
المجلد ،  خاصة القرآنية بين القيم الصوتية و فارق المعنى ، مجلَّة القادسية" رجز " و " رجس " مقاربة داللية في ال -20

 . 2010، كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، العراق   الثالث عشر ، العدد األول
جامعة ، ، العدد العاشر قراءات في آفاق الدرس القرآني في كلية الفقه ــ الدراسات العليا مثاالا ، مجلَّة كلية الفقه  -21

 . 2010 دالكوفة ، العراق 
لمجلد الثالث عشر ، العدد الثاني ، ا مجتمع " األمَّة " في المنظور القرآني ــ مقاربة داللية فكرية ، مجلَّة القادسية – 22

 . 2010كلية اآلداب ، جامعة القادسية ، العراق 
، العراق  ، المجلَّد الثامن ، العدد الثاني لَّة جامعة كربالءالداللة الرمزية للعصا في المثل العربي ــ قراءات نسقية , مج -23

2010  . 
المجلد الثالث ، العدد الرابع ، جامعة المثنى ، ،  ألفاظ المطر في القرآن الكريم ــ الداللة و اإلشارة ، مجلَّة أوروك -24

 . 2010العراق 
العدد الرابع ، كلية اآلداب ، ،  رستاني ، مجلَّة القادسيةالحروف المقطَّعة القرآنية في فكر السيد هبة الدين الشه -25

 .  2010جامعة القادسية ، العراق ، 
، العدد ،  الصفات الصوتية الفارقة بين صوامت اللهجية العربية في ضوء مناهج التحليل اللغوي ، مجلَّة كلية الفقه -26

 .  2011الرابع عشر ، جامعة الكوفة ، العراق 
،  مقاربات داللية فكرية ، مجلَّة المصباح –رآنية في كتابي " األطعمة " و " األشربة " من الكافي للكليني مفاهيم ق -27

 .  2011، دار القرآن الكريم ، العتبة الحسينية المقدسة ، كربالء المقدسة ، العراق  العدد الرابع
عة أللفاظ المراحل العمرية لإلنسان في السياق -28 ط و المتقد ِّم ،  –القرآني  الداللة الموسَّ مقاربة فكرية في العمر المتوس ِّ

 . 2011كتاب بحوث المؤتمر العلمي الثالث ، كلية التربية األساسية ، جامعة الكوفة ، العراق 
دراسة في ضوء التحليل اللغوي المقارن ،   –أثر األلفاظ المشتركة بين اللغات في قراءات سورة يوسف المباركة  -29

 . ٢٠١١العددان الثالث و الرابع ، كلية التربية ، جامعة القادسية ، العراق ،  القادسية في اآلداب و العلوم التربوية مجلَّة



 

 

 

 

 

 

 

 

دراسة الفرادة اللفظية في سياق وصف المالئكة " ،  –المهيمنة الداللية في خطبة  " األشباح " في نهج البالغة  -30
 . 2011، كلية التربية األساسية ، جامعة الكوفة ، العراق  كتاب بحوث المؤتمر العلمي الدولي األول

ة ، كتاب ة التاريخيَّ مقاربة في التداوليَّ   –ة ة الحداثيَّ ة العربيَّ ة و اللهجيَّ ة التراثيَّ ة العربيَّ بين اللهجيَّ  القول الظني   -31
 . 2012لبنان المؤتمر الدولي السنوي للغة العربية ، المجلس الدولي للغة العربية ، 

قراءة تداولية بين التعطيل الداللي و الثقافة   –التكثيف الداللي الستعمال " مطر " عند الشاعر بدر شاكر السياب  -32
 .  2012جامعة بابل ، العراق  العدد التاسع ، الداللية ، مجلَّة كلية التربية األساسية ،

الحروف المقطَّعة في فكر الشيخ الدكتور أحمد الوائلي بين القيم التربوية و التوظيف اإلعجازي ، مجلَّة صدى  أسرارية -33
 .  2013، دار القرآن الكريم ، العتبة الحسينية المقدسة ، كربالء المقدسة ، العراق  ، العددان الثالث و الرابع القرآن

دراسة في الترادف المظنون ، مجلَّة اللغة  – 392ي المحتسب البن جني تـــ التحليل الداللي للقراءات التفسيرية ف -34
 . 2014، كلية اآلداب ، جامعة الكوفة ، العراق  ، العدد العشرون  العربية

،  ، العدد الثاني عشر مقاربة بين الرسم و الداللة ، مجلَّة كلية التربية للبنات -األفعال األربعة في االستعمال القرآني  -35
 . 2015جامعة الكوفة ، العراق 

مقاربة نصية في سورة الضحى المباركة ، سلسلة  –التفاعلية المعارفية بين مهيمنة فترة الوحي و السيرة النبوية   -36
 . 2015ألن ، دار السياب ، لندن 

ة القرآنية في ضوء تفسير الميزان للسيد -37 مقاربة داللية  –الطباطبائي   المجموعة اللسانية لمفهوم اإلحصان في الخاصَّ
 .  2016، النجف األشرف ، العراق ، العدد الثانيىفي التفسير االجتماعي ، مجلَّة كلية الشيخ الطوسي الجامعة 

، العدد  مقاربة نصية فكرية ، مجلَّة جيل الدراسات األدبية و الفكرية –المضمر الداللي في سورة الفيل المباركة  -38
 . 2016، حزيران  ن، لبناالعشرون 

التحليل الداللي للنظائر القرآنية في الكتاب األوسط في علم القراءات لإلمام أبي محمد الحسن الُعماني ، كتاب مؤتمر  -39
 .  2016كلية العلوم و اآلداب ، جامعة نزوى ، سلطنة ُعمان 

التفسيري ، مجلَّة آداب ذي قار ، العدد إشكالية المنهج و األهداف و النسق في ضوء النقد  –التفسير القرآني  -40
 . 2016العشرون ، كلية اآلداب ، جامعة ذي قار ، العراق 

قراءة فكرية داللية في اختالفها  –خطبة اإلمام الحسين عليه السالم في ترخيص أهل بيته و أصحابه ليلة عاشوراء  -41
، العتبة العباسية المقدَّسة ، كربالء ، العراق  الثامن ، العدد اللساني و أكملة الذات ، مؤتمر مركز العميد ، مجلَّة العميد

2016  . 
قراءة في القصد و األهداف ، مؤتمر جامعة بابل  –الحقول الداللية في دعاء االستسقاء لإلمام الحسن عليه السالم  -42

 .  2016، و مركز العميد ، مجلَّة العميد ، العدد الخامس ، العتبة العباسية المقدَّسة ، كربالء ، العراق 
مام علي بن أبي طالب عليه السالم ، مجلَّة المبين ، العدد الثالث ، قراءة في كتب اإل –إدارة الحرب و تنظيم العسكر  -43

سة علوم نهج البالغة ، العتبة الحسينية المقدَّسة ، كربالء ، العراق   . 2017مؤسَّ
ـ مقاربة في التفكير اللساني و النظر العقلي للشريف المرتضى تــ –التحليل الداللي لمفهومي " الرسول " و " النبي "  -44

 .  2017، كتاب مؤتمر الشريف المرتضى ، قم ، إيران  436
مقاربة داللية في تنمية  –الذات المحمَّدية في ضوء المجموعة اللسانية لمفهوم " العبودية " في االستعمال القرآني  -45

 . 2017داد ، العراق الذات و جذب المخالفين ، المجلَّد األول ، مجلَّة األستاذ ، كلية التربية ابن رشد ، جامعة بغ



 

 

 

 

 

 

 

 

ل ، ، مجلَّة أوروك ، العدد  392انتقال مجال الداللة للقراءات القرآنية التفسيرية في المحتسب البن جني تـــ  -46 األوَّ
 .  2017، جامعة المثنى ، العراق المجلَّد العاشر 

نظرة تحليلية فكرية ، كتاب  –سيهر القراءات القرآنية التفسيرية في ضوء مقوالت المستشرق المجري أجنتس جولد ت -47
مؤتمر االستشراق و الثقافة العربية بين األيديولوجيا و اإلنجاز المعرفي ، كلية األلسن ، جامعة عين شمس ، مصر 

2017 .  
 دراسة تأسيسية في علم اللغة الحضاري ، المجلَّد –نظرية الحقل الداللي بين التنمية الفكرية و التنمية اللسانية  -48
 . 2017، مجلَّة كلية التربية ، جامعة واسط ، العراق  لاألوَّ 
نظرات في مضمر الداللة و مشروع النهضة  –فواتح السور القرآنية عند مالك بن نبي في كتابه " الظاهرة القرآنية "  -49

 .  2017الحضارية ، مجلَّة كلية الشيخ الطوسي الجامعة ، العدد الرابع ، النجف األشرف ، العراق 
ل  مجلَّة كلية التربية للبنات،  للقراءات القرآنية في سياق الرؤيا في سورة يوسف المباركة التحليل الداللي   -٥٠  ، العدد األوَّ

 . ٢٠١٧ كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفة ، العراق ،
اد عليه السالم  -٥١ الجامعة ، مجلَّة و أكملة الذات  التحليل الداللي   مقاربة في –مهيمنة الحب في ُمناجاة اإلمام السجَّ

 . 201٨ ، النجف األشرف ، العراق ، العدد السادس و األربعون  ةاإلسالميَّ 
سول في المرحلة القرآنيَّة المك ِّيَّة  -٥٢ قوالت في التحليل الداللي  و النقد التفسيري  ، مجلَّة م –السلَّم النزولي  لمفاهيم الرَّ

 . ٢٠١٨األستاذ ، العدد الثاني ، كل ِّيَّة التربية ابن رشد ، جامعة بغداد ، العراق 
، مجلَّة مقوالت في اللسانيَّات الدالليَّة الحضاريَّة  –السلَّم النزولي  أللفاظ معارضة الرَّسول في المرحلة القرآنيَّة المك ِّيَّة  -٥٣

سة ، الواليات المتَّحدة األمريكيَّة  ل ، مؤسَّ  . 2018سياقات ، العدد األوَّ
ل  –الحروف القرآنيَّة المقطَّعة  -٥٤ نظرات تداوليَّة بيانيَّة منهجيَّة معاصرة ، مجلَّة سياقات ، أعمال المؤتمر الدولي  األوَّ

سة ، الوال  . 2018يات المتَّحدة األمريكيَّة سياقات اللغة و الدراسات البينيَّة ، مؤسَّ
اد عليه السالم  -٥٥ مجلَّة  ، أكملة الذات مقاربات تحليليَّة دالليَّة في –حقوق الجوارح في رسالة الحقوق لإلمام السجَّ

 . ٢٠١٨، العراق  بغدادالعدد الخامس ، دار األطروحة للنشر العلمي  ، ، للدراسات الدينيَّة و علوم القرآناألطروحة 
 و العلوم اإلنسانيَّة كلية اآلداب كتاب مؤتمر التفكير التفسيري  القرآني  في ضوء مقوالت الدكتور محمَّد عابد الجابري  ، -٥٦

 . ٢٠١٨ ، جامعة سيدي محمد بن عبد هللا ، فاس ، المغرب
حوليَّات آداب عين شمس ، دراسة نصية في ضوء األسلوبية التداولية ،  –مشهد الط وفان في الخطاب القرآني  -٥٧

 . ٢٠١٩المجلَّد السابع و األربعون ، جامعة عين شمس ، مصر 
ة  –القرآنية المقطَّعة في تفسير القرآن العظيم ألبي منصور الماُتريدي  اعتدال التأويل للحروف -٥٨ تأم الت في الخاصَّ

   .  ٢٠١٩فنلندا ، ، مجلَّة أكاديميَّة اللغة ، العدد السابع  الداللية و آفاق السياق
 جلَّة الموعود ، العدد التاسع ،م ة ،_ قراءة في الداللة الرمزيَّ  و ظهوره في الخطاب القرآني   تأسيس الغياب المهدوي   -٥٩

 . 201٩ة في اإلمام المهدي ، النجف األشرف ، العراق مركز الدراسات التخصصيَّ 
في سياق ة و تحليل األلفاظ األعجميَّ  ةالحضاريَّ  ةات الدالليَّ منهج في اللسانيَّ  –سياسة التسامح اللساني القرآني  - ٦٠

 ، مقبول للنشر . سلطنة ُعمان،  السلطان قابوساآلداب ، جامعة  يَّةمجلَّة كل ِّ الجنَّة ، 
 و القول الداللي   قراءة بين النظر الشكلي   –ه  460تـــ  ة المقطَّعة في تفسير التبيان للشيخ الطوسي  القرآنيَّ  الحروف - ٦١

 معد للنشر . ، التداولي  



 

 

 

 

 

 

 

 

في النقد التفسيري  و  ةفكريَّ  ةمنهجيَّ ثقافيَّة مقوالت  –ق الصدر مقد ِّمة كتاب منَّة المنَّان للسيد محمد محمَّد صاد – ٦٢
  معد للنشر . ،التفسير التنموي  

ة في هوامش ترجمة كتاب " س / ز " قراءة تحليليَّ  -مقارنة في تعليقات الدكتور محمَّد الُبكري  تقابليَّة ةمقوالت لسانيَّ  -٦٣
 . ٢٠١٩جامعة الحسن الثاني ، عين الشق ، المغرب  كتاب ندوة لروالن بارت ،

، كتاب مؤتمر آداب المستنصريَّة ،  باب األلف - القرآني   الخطابالعربيَّة في  اللغويَّة الحقول الدالليَّة أللفاظ األصول -٦٤
 . ٢٠١٩العراق 

لَّم النزولي  ألسماء القرآن و صفاته  -٦٥ و طاقة المصطلح ، مجلَّة دار السالم ، العدد  مقوالت في العتبات الدالليَّة –الس 
 . ٢٠١٩السابع ، منتدى السالم للثقافة و العلوم ، بغداد ، العراق 
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 ٢٠١٢  تأليف؛ في علم داللة النص القرآنّي  1
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 تأليفالتنمية ؛ 
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The scientific titles: 

1-teacher assistant in 2000 

2- teacher in 2002 
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Third-Courses that I taught in the faculties of Arts and 

Education 

١-Research methodology of the first stage from 2000-2000 

2 .Grammar for the second stage from 2000 to 2006 

3- linguistics for the third stage from 2001 to 2005 

4- Linguistics for the fourth stage from 2006 to 2008 

5- linguistics for the third  stage from 2008 to 20018 

6-Quran sciences for the first stage college of education-first 

course 2018-2019 

7-Al-Hadeeth sciences for the first stage-second course in 

college of education 2018-2019 

8-Quranic text analysis for the third and fourth stages 2001, 

2009,2010 and 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

9-Reseach methodology for higher studies ( master ) 2005- 

2007 

10- linguistic issues for higher studies (master) from 2005- 

2013 

11-linguistic issues for higher studies (master) in literature 

from 2007-2012 

12-the Arabic lexicon for  higher studies (master) from 2005-

2013 

13-Miracle of Quran for higher studies( 

M.A.linguistics)2005-2013 

14-Miracle of Quran for higher studies ( M.A literature) 

2009-2012 

15-linguistic methodology for higher studies (P.hd) 2008-

2013 

Arabic lexicon for higher studies (Phd) 2008-2010 

17-Miracle of Quran for higher studies (linguistics 

phd)2009-2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

18-Miracle of Quran/linguistics studies for higher studies ( 

phd) in literature. 2009-2013 

-----------------------------------------------------------------------------

---------- 

Fourth: (theses, letters) supervised by: 

The words of the movement in the Koran Arabic language - Arts 2007 

The words of management and governance in the Koran = 2007 

Semantic research in the interpretation of Ibn Ashour = 2011 

Semantic Search between Fur and Zamakhshari = 2012 

The Effect of Context on Guiding the Significance of Words in Manna 

Manna to Mr. Sadr = 2012 

The effect of the text among the fundamentalists in guiding the 

significance of the word in the Quranic use = 2013 

The effect of dictionaries in the guidance of the semantics in the use of 

the Koran = 2013 

____________________________________________________ 

Fifth: Scientific conferences and seminars in which  I participated: 

Scientific Conference - University of Qadisiyah 1998 1/ 

Scientific Conference - University of Qadisiyah 2002 2/     

  3/Scientific Conference - Faculty of Jurisprudence - University of Kufa 

2009  

International Scientific Conference - Iran 2009 4/ 

5/International Scientific Conference - Faculty of Basic Education - 

University of Kufa 2010  

6/International Scientific Conference - Faculty of Basic Education - 

University of Kufa 2011  

Linguistic Programming Course - Erbil 2011; participant . 7/ 

  

 8/International Scientific Conference - College of Education for Girls - 

University of Basra 2012 

9/Curriculum Symposium - College of Education - University of Mosul 

2012  



 

 

 

 

 

 

 

 

10/International Scientific Conference - Faculty of Education - 

University of Mosul 2013  

11/International Scientific Conference - International Council for the 

Arabic Language - Lebanon 2012  

12/International Scientific Conference - College of Basic Education - 

University of Babylon 2013  

13/International Scientific Conference - Mufeed University - Iran 2015  

14/International Scientific Conference - College of Education for Girls - 

University of Kufa 2016; 

15/International Scientific Conference (Imam Hassan AS) - 

International Dean Center - Holy Abba Threshold 2016  16/ 

 17/International Scientific Conference (Imam Hussain AS) - 

International Dean Center - Holy Abassian Threshold 2016 18/ 

19/ International Scientific Conference - University of Nizwa - Sultanate 

of Oman 2016  

20/International Scientific Conference - Orientalism and Arab Culture - 

Faculty of Al-Alsun - Ain Shams University - Egypt 2016  

21/International Scientific Conference - College of Arts - University of 

Baghdad 2017  

22/International Scientific Conference - Institute of Science - Najaf 

Ashraf 2017  

23/International Scientific Conference - College of Education for Girls - 

University of Kufa 2017  

24/ International Scientific Conference - College of Education - 

University of Wasit 2017  

25/International Scientific Conference - College of Education for Girls - 

University of Baghdad 2017  

26/International Scientific Conference - College of Education (Ibn 

Rushd) - University of Baghdad 2017  

Educational qualification course (20) - University of Qadisiyah 2017; 

participant 

27/ Imam Al-Sajjad International Competition - University Islamic 

College 2017  

28/Imam Mahdi International Competition - Center for Specialized 

Studies - Najaf 2017  

29/International Symposium - University of Mohammed V - Morocco 

2017  



 

 

 

 

 

 

 

 

International Symposium - Hassan II University - Morocco 2017   

30/College of Education (Ibn Rushd) International Conference - 

Baghdad University 2018  

31/Conference of the College of Education for Girls - University of 

Kufa 2018  

College of Arts International Conference - Mustansiriya University 2018 

 32/ 2nd International Papier Conference - Alanya University - Turkey 

2018  

33/International Conference on Language Contexts and Interpersonal 

Studies, Faculty of Education, Alexandria University, Egypt, 2018; 

  34/Peace Forum for Culture and Science International Conference - 

Iran 2018; 

Qasimabad University International Conference - Mashhad - Iran 2019; 

 35/3rd International Papier Conference - Alanya University - Turkey 

2019; 

 36/6th International Humanities Conference - Aladdin University - 

Turkey 2019 

____________________________________________________ 

Sixth: Other scientific activities: 

Inside the College Outside the College 

Linguistic Calendar of Theses and Theses Discuss dozens of theses and 

theses 

Evaluation of scientific research 

Editor-in-Chief of Al-Atroha Journal of Quranic Studies 

  Publishing articles in Iraqi newspapers 

 

Seventh: Books of thanks, awards and certificates of appreciation: 

  1/Thanks 4838 Participation in the discussion of the Master of the 

University of Kufa - College of Education for Girls 2016 

  2/Acknowledgments 656 Evaluation of Sheikh Tusi College Research 

2016 

  3/Thanks 5603 Participation in the discussion of the Ph.D. University 

of Baghdad - Education Ibn Rushd 2016 

  4/Thanks 2312 participate in the discussion of the doctorate of the 

University of Kufa - Faculty of Arts 2017 

  5/Certificate of Appreciation 4200 Participation in a scientific 

conference Baghdad University - College of Arts 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

  6/Certificate of Appreciation 2431 Participation in a scientific 

conference Baghdad University - Education Ibn Rushd 2017 

Eighth: Scientific researches: 
  1/Semantic Proportionality in Surat Al-Duha Al-Mubarak - Study in 

Quranic Miracles, Al-Qadisiyah Journal, College of Arts, Al-Qadisiyah 

University, Volume IV, Second Issue, Iraq, 1999 

- 2/Deep Structure and Grammar Factor - A Semantic Intellectual 

Approach, Al-Sudair Journal, First Issue, Faculty of Arts, University of 

Kufa, Iraq, 2003. 

  3/Toning and Expression - Transformational Values and Semantic 

Component, University of Babylon Journal, Volume IX, First Issue, Iraq 

2004. 

  4/Semantic differences between the words of suspicion in Arabic 

speech, Journal of Qadisiyah, second issue, Faculty of Arts, University 

of Qadisiyah, Volume VII, second edition, Iraq 2004. 

  5/Semantic fields of the stick in the statement and identification of the 

protests, 255 e, Journal of the Teachers College, Issue 41, University of 

Mustansiriya, Iraq 2004 

   6/Between Objective Interpretation and Qur'anic Miracles, Al-

Qadisiyah Journal, Volume VII, First Issue, Faculty of Arts, Al-

Qadisiyah University, Iraq, 2004. 

7/The cognitive significance of Sufi discourse and its impact on the 

education of the individual, Al-Sudair Magazine, No. 5, Faculty of Arts, 

University of Kufa, Iraq 2004. 

  8/The pattern of escape in one of the blessings of Abs readings, Journal 

of Najafi Studies, the third issue, Center for Kufa Studies, University of 

Kufa, Iraq 2004. 

  9/Phonetic Interpretation of Qur'anic Readings in Surat Al-Abas Al-

Mubarak - Indicative Approach in the Light of Tone and Toning, Al-

Qadisiyah Journal, No. 6, College of Arts, Al-Qadisiya University, Iraq, 

2004. 

  10/Literary employment of the word "stick" in the old Arab proverb, 

Babylon Journal of Humanities, No. 5, College of Education, University 

of Babylon, Iraq 2005 

11/Openness of the Quranic Significance - An Approach in Objective 

Interpretation and Cultural Discourse, Al-Qadisiyah Journal, Volume 



 

 

 

 

 

 

 

 

IX, Third and Fourth Issues, College of Arts, Al-Qadisiya University, 

Iraq, 2006. 

  12/ - Semantic differences in the book "written words" of Hamzani T 

320 e, Journal of Qadisiyah,nineth Volume, the first and second issues, 

College of Arts, University of Qadisiyah, Iraq 2006. 
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