
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيره الذاتيه 
 

 

 

 

 عقيل عكموش عبد:   ـم ـــــــــاالســ

  1971/  7/  1 : الد ــتاريخ الميـ

 متزوج الحالة الزوجية :

 مسلم :   الديـــــــــــانة

 اللغة العربية / النحو والداللة :    صــــــالتـخـص

  تدريسي : هــــــــــــالوظيف

 أستاذ مساعد  الدرجة العلمية :

 جامعة القادسية / كلية التربية :        عنوان العمل

 alfeqeer70@gmail.com :كتروني البريد إالل

 

 

 

 أوالً : المؤهالت العلمية 

 

 التاريخ  ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 1994-1993 اآلداب القادسية

 2001 اآلداب القادسية   الماجستير

 ه الدكتورا
 

 2011           اآلداب الكوفة

    أخرى

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 االلقاب العلميةثانياً : 

 

 

 

:  ثالثا"

 المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها 

ــ السن ادة ـــــالم م ـــالقس ت  ة ـــ

 الى اآلن  2004 النحو  / البكالوريوس  اللغة العربية 1

  تحليل نص لغوي / الماجستير   اللغة العربية  2

3 

 

  الماجستير منهج البحث والتحقيق /  اللغة العربية 

  التعبير القرآني / الماجستير  اللغة العربية 4

  دراسات لغوية قرآنية / الدكتوراه  اللغة العربية  5

 

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

 السنــة  م ـــالقس ة رسالال  األطروحة  أو  اسم ت

 2014 العربيةاللغة  الجهد اللغوي في شروح المشكل الشعري  1

 2015 اللغة العربية " بناء الجملة في المثل القرآني  2

 2016 اللغة العربية وسى عليهما السالم ؛ دراسة لغوية وم  مالخطاب في قصتي إبراهي تحول  3

 2017 اللغة العربية معاني القرآن وإعرابه للزجاج في التبيان في تفسير القرآن للطوسي   4

 2018 اللغة العربية الموجه النحوي عند الشهيد الثاني  5

 

 تاريخ الحصول على اللقب   اللقب العلمي  ت

 2003/  8/  28 مدرس مساعد  1

  2006/  10/  31 مدرس 2

 2012/  11/  13 أستاذ مساعد  3



 

 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيهاالعلمية والندوات  المؤتمرات : خامسا"

 نوع المشاركة   االنعقاد مكان  ة  ــالسن عنوان  ال ت

) بحث / بوستر  

 حضور(
مؤتمر اإلمام الحسن المجتبى عليه السالم   1

العلمي الدولي الرابع / األمانة العامة الحسينية  
2017والعباسية بالتعاون مع جامعة بابل /   

 مشاركة  جامعة بابل  2107

  جامعة القادسية   ندوة بعنوان " نظرية األدب قراءات ورؤى "  2

االستاذ الدكتور عناد  الندوة الموسعة حول      3
 غزوان

  جامعة القادسية  

  جامعة القادسية    ندوة بعنوان " الحضارة والشعر "   4

   االخرى: األنشطة العلمية  سادسا" 

 خارج الكلية  داخل الكلية 

  

 

 و شهادات التقدير.  الجوائز كتب الشكر ، : "سابعا

 السنة الجهة المانحة  الجائزة أو شهادة التقدير  كتاب الشكر أو ت

في   2432السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم/  1
27/3/2006  

  

في   18713السيد رئيس جامعة القادسية المحترم /  2
16/12/2014  

  

     3/8/2017في 11252السيد رئيس جامعة القادسية المحترم/   3

14/3/2004في  878السيد عميد كلية التربية المحترم /  4    

5/4/2005في  2752السيد عميد كلية التربية المحترم/ 5    

    26/5/2005في  3577السيد عميد كلية التربية المحترم / 6

4/9/2005في  5954السيد عميد كلية التربية المحترم/  7    

12/9/2005في  6138السيد عميد كلية التربية المحترم/  8     

9/5/2006في  2114السيد عميد كلية التربية المحترم /  9    

12/9/2005في  6138المحترم/ السيد عميد كلية التربية   10     

9/5/2006في  2114السيد عميد كلية التربية المحترم /  11    

12/9/2005في  6138السيد عميد كلية التربية المحترم/  12     

2/4/2008في  2473السيد عميد كلية التربية المحترم/  13    

15/1/2013في  500السيد عميد كلية التربية المحترم / 14    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 البحوث العلمية  :ثامنا"

 سنة النشر البحث  أسم  ت

 2005 ظن في القرآن الكريم ، دراسة في مفهوم التضاد  1

 2006 الدرس اللغوي عند المتصوفة      ) التحبير في التذكير أنموذجا (  2

 2007 الداللة النفسية في سورة " مريم "  3

القرآنية عند الصوفية " لطائف اإلشارات أنموذجا " تطور داللة المفردة  4  2007 

 2009 ألفاظ الزينة في القرآن الكريم ؛ دراسة في العدول الداللي  5

اِوّي ) ت  6 م ( ، تحقيق 1794هـ =  1209َنْظُم َقْطِر النََّدى ، ِلُسَلْيمان الشَّ  2011 

 2016 المسائل الصوتية في شروح المشكل الشعري  7

 2017 آراء الزجاج الصوتية في كتاب " التبيان في تفسير القرآن " للطوسي  8

 2017 بناء الجملة االسمية في المثل القرآني  9

 الكتب المؤلفة أو المترجمة. :"تاسعا

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2013 المقاربة اللغوية في الخطاب الصوفي ؛ الفتوحات المكية أنموذجا   1

 

 ات . ــ:اللغ "عاشرا

             عربي ✓

            انكليزي ✓

 


	التـخـصــــــص    : اللغة العربية / النحو والدلالة
	الوظيفــــــــــــه : تدريسي
	الدرجة العلمية :  أستاذ مساعد



