
 السرية العلمية والدراسية 

 للدكتورة اٌمان مطر مهدي السلطانً

بمعدل  5999تخرجت من كلٌة التربٌة للبنات /قسم اللغة العربٌة /جامعة الكوفة عام  -

 ( درجة .59)

م( عن 5999عام ) حصلت على الماجستٌر من كلٌة التربٌة للبنات /جامعة الكوفة -

 ادبٌة فً شعره الصوفً ( .الرسالة الموسومة )الحالج , دراسة 

م( عن :600حصلت على الدكتوراه من كلٌة التربٌة للبنات /جامعة بغداد عام ) -

االطروحة الموسومة )الحكاٌة فً رسائل إخوان الصفاء , دراسة سٌمٌائٌة فً السرد 

 والتأوٌل (

ً شاركت فً العدٌد من المؤتمرات التً اقامتها الجامعات العراقٌة والمهرجانات الت -

اقامها اتحاد االدباء والكتاب فً بغداد والنجف ببحوث ودراسات وترأس ندوات 

 ولجان تحكٌم.

 . 58/9/6055حصلت على لقب استاذ مساعد فً  -

 بالمدة االصغرٌة . :58/9/605حصلت على لقب االستاذٌة فً  -

 . 6050/:/65الى  6/55/6005تسلمت منصب مقررٌة الدراسة االولٌة من  -

 . 8/55/6057الى  9/9/6055مقررٌة الدراسات العلٌا من تسلمت منصب  -

 . :50/605/:الى  8/55/6057تسلمت منصب رئاسة قسم اللغة العربٌة من  -

لسردٌات واالتجاهات لدٌها العدٌد من البحوث والدراسات فً الدراسات القرآنٌة و  ا -

 ثة  وغٌرها منها :ٌالنقدٌة الحد

 ماجستٌر واطروحة دكتوراه .  اشرفت على أكثر من اربع عشرة رسالة -

 ناقشت أكثر من عشرٌن رسالة واطروحة فً جامعات العراق المختلفة . -

 البحوث المنشورة :

د. أٌمان مطر مهدي السلطانً , " القارئ الرواٌة العربٌة المعاصرة فً العراق , قارئ , العدوان  -5

( , 6,:التربٌة للبنات , العدوان )" الرجل االتً " لعبد الهادي الفروسً انموذجا " , مجلة كلٌة 

 م. 6050( , كانون االول 8السنة )

د.اٌمان مطر السلطانً , " التداخل النصً فً القصٌدة العراقٌة الحدٌثة , شعر عبد هللا الجنابً  -6

 (6055( , كانون االول )56انموذجا " , مجلة اللغة العربٌة و آدابها , العدد )

, " القارئ فً القصٌدة العراقٌة الحدٌثة , قارئ " انشودة المطر د. اٌمان مطر مهدي السلطانً  -7

( , السنة السادسة , :5" لبدر شاكر السٌاب انموذجا " , مجلة الكلٌة االسالمٌة الجامعة  العدد )

 . 6056آذار , 

د. اٌمان مطر مهدي السلطانً " السرد وما وراء السرد فً الرواٌة العراقٌة المعاصرة , رواٌة "  -8

 –( 9الرض الجوفاء " لعبد الهادي الفرطوسً انموذجا " , مجلة اللغة العربٌة وآدابها العدد )ا

 م.6050نٌسان  -هـ 5875ربٌع االول 



د. اٌمان مطر مهدي السلطانً , اٌناس محمد مهدي , " وظائف العنوان النصٌة فً القران الكرٌم  -9

 6058( , تشرٌن االول , عام 6" , مجلة اللغة العربٌة وآدابها , العدد ) , السور المكٌة انموذجا

 م.

د. اٌمان مطر مهدي السلطانً , سارٌة طاهر زغٌر , " تقنٌات الصورة الساكنة والصورة  -:

( , 58المتحركة فً الرواٌة العراقٌة " مجلة كلٌة التربٌة للبنات للعلوم االنسانٌة , العدد )

 م.6058حزٌران عام 

د. اٌمان مطر مهدي السلطانً , رواء جلٌل شلوحً , تداولٌة الفاظ الحواس الخمس فً القران  -6

 م.6058  60( , مج  7الكرٌم , مجلة كلٌة التربٌة للبنات / جامعة عٌن شمس / مطر / العدد )

د. اٌمان مطر مهدي السلطانً , " صورة المرأة بٌن الهٌمنة االنثوٌة والما هً فً االخر فً  -5

( , 56االدب وادي الرافدٌن , صورة عشتار انموذجا , مجلة دار العلوم , جامعة القاهرة , العدد )

 م.6059إكتوبر , عام 

ولٌة فً كتابه " معانً هـ ( التدا 758د. اٌمان مطر مهدي السلطانً , " جهود الرمانً )ت  -9

 :7/605/:فً  95الحروف " (( , مقبول للنشر فً مجلة القادسٌة للعلوم االنسانٌة , العدد 

د. اٌمان مطر مهدي السلطانً  , عالء فرحان صاحب الجبوري , " جٌلوجٌا كتابات النص   -50

للنشر فً  الشعري فً دٌوا ن محمد جمال الهاشمً , دٌوان مع النبً )ص( واله )ع( " مقبول

 :9/605/ 65(( فً 9الكلٌة االسالمٌة الجامعة , النجف االشرف , العدد )) 

د. اٌمان مطر مهدي السلطانً , د. ملٌحة عزٌز حسون , واثق أحمد نجم , " مبدأ التعاون  -55

واالستلزام التخاطبً عند السٌد محمد محمد صادق الصدر )قدس سره ( خطب الجمعة انموذجا " 

 .:605/ :/ :فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات للعلوم االنسانٌة , العدد , فً  , مقبول للنشر

د. اٌمان مطر مهدي السلطانً , د. وسام علً الخالدي , حوراء عزت خلف , "االنا  -56

واالخر فً اٌات االباء واالبناء فً القران الكرٌم , دراسة فً ضوء النقد الثقافً" مقبول 

 . :605/ 8/5, فً  67للبنات للعلوم االنسانٌة , العدد:للنشر فً مجلة كلٌة التربٌة 

د. إٌمان مطر مهدي السلطانً , سامر نعمة كاظم , " سٌاق الحال فً القران الكرٌم ,  -57

الكائنات الغٌبٌة انموذجا ) المالئكة , الجن , الشٌاطٌن ( , مقبول للنشر فً مجلة كلٌة 

 . :605/  7/50, فً  5التربٌة للبنات للعلوم االنسانٌة , العدد : 

د.اٌمان مطر مهدي السلطانً , نوال هادي حسن, " صورة المرأة النمطٌة  -58

فً أدب بالد الرافدٌن القدٌم " مقبول للنشر فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات للعلوم 

  . :605/  6/56, فً :6االنسانٌة , العدد : 

 

 عامل تأثٌر, منها:لها مجموعة من البحوث المترجمة فً مجالت عالمٌة ذات م

د. إٌمان مطر مهدي السلطانً , سامر نعمة كاظم ," االحالة النصٌة فً الفران  -5 -5

الكرٌم , الكائنات الغٌبٌة انموذجا )المالئكة , الجن , الشٌاطٌن ( بحث مترجم ومنشور 

, كورٌا الجنوبٌة 70, المجلد  5فً المجلة الوطنٌة العامة للبحوث االدبٌة , العدد 

 م.:605

د. اٌمان مطر مهدي السلطانً , د. وسام علً الخالدي , حوراء عزت خلف, "  -6

ٌات االباء واالبناء انوذجا " بحث مترجم ومنشور نسق الثقافً فً القران الكرٌم , آال



, كورٌا الجنوبٌة  :, المجلد  5فً المجلة الوطنٌة العامة للبحوث االدبٌة , العدد 

 م.:605.

مطر مهدي السلطانً , نوال هادي حسن , "االخر فً منظور المرأة فً أدب  د.اٌمان -7

وادي الرافدٌن القدٌم , دراسة فً ضوء النقد النسوي )عشتار انموذجا( بحث مترجم 

, كورٌا :7, المجلد  5ومنشور فً المجلة الوطنٌة العامة للبحوث االدبٌة , العدد 

 م.:605الجنوبٌة 

اٌة فً رسائل اخوان الصفاء , دراسة سٌمٌائٌة فً السرد لدٌها كتاب مطبوع )الحك -

 والتأوٌل (ومجموعة قصصٌة مطبوعة بعنوان )المظلم والمضًء( .

كتبت مجموعة من المسرحٌات , منها : مسرحٌة )الثورة( , )من أجل القضٌة( ,  -

 )قضٌة تحرٌر( ,وغٌرها .

 ( وعة قصصٌة بعنوان )عودة السندرٌالولدٌها ثالثة كتب نقدٌة قٌد الطبع , ومجم -

 ومجموعة مسرحٌة بعنوان )الثورة( .

 لدٌها نشاط فً منظمات المجتمع المدنً وحقوق االنسان.  -

 عضو الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة التربٌة للبنات /جامعة الكوفة . -

 عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب فً العراق . -

 تاب العرب .عضو االتحاد العام لألدباء والك -

 والتقدٌر والشهادات التقدٌرٌة .منها : لدٌها العدٌد من كتب الشكر -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 السٌـــــــرة العلمٌــــــة (

 أ.د. صباح عباس جودي حمود  عنوز / أستاذ فً كلٌة الفقه والتربٌة للبنات / جامعة الكوفة  

 . 9191تولد: 

 الحالة االجتماعٌة : متزوج

  9عدد األطفال : 

 الشهادات الحاصل علٌها : 

   9166ـ67إعدادٌة النجف االشرف 

  33/93/9199فً  31693باألمر اإلداري  9161دبلوم تربٌة وعلم النفس 

  5/6/9119فً  5919باألمر الجامعً  9119بكالورٌوس لغة عربٌة 

  31/99/9119فً    9969ماجستٌر) األداء البٌانً فً شعر علً الشرقً ( باألمر الجامعً   

  97/6/3999فً   3539دكتوراه) اثر البواعث فً تكوٌن الداللة البٌانٌة , شعر جمٌل بثٌنة أنموذجا ( باألمر الجامعً  

  39/6/3999حصل على لقب مدرس فً 

  91/9/3999فً  56حصل على لقب أستاذ مساعد فً باألمر الجامعً 

 .33/3/3999فً 9991 حصل على لقب أستاذٌة باألمر الجامعً

 المناصب االدارٌة و العلمٌة:  

 3993- 3999مقرر قسم اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة 

 م. 3995 -9111أمٌن مجلس كلٌة التربٌة للبنات 

 م. 3993 -3993رئٌس قسم اللغة العربٌة بالوكالة 

 م. 3997 -3993مدٌر مركز دراسات الكوفة 

 م ورئٌس مجلس الكلٌة . 3995-3993اإلسالمٌة معاون عمٌد كلٌة الدراسات 

.ورئٌس لجنة الدراسات العلٌا/ علوم القران والحدٌث 93/99/3999 – 3991رئٌس لجنة الدراسات العلٌا فً كلٌة الفقه  

 3999و 93/99/3999_  3991الشرٌف   

 م93/99/3999ـ 3995عمٌد كلٌة الدراسات اإلسالمٌة ثم عمٌد كلٌة الفقه / جامعة الكوفة من 

 المناصب الثقافٌة :

 ولحد اآلن. 9199عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب 

 ولحد اآلن. 9199عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب فً العراق 

 .  9113فرئٌساً له حتى عام  9191نائب رئٌس منتدى األدباء والشباب فً النجف األشرف 

 م.9113لنجف األشرفرئٌس رابطة األدباء والكتاب فً ا

 9(عضو نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن 7. 9111(نائب رئٌس االتحاد العام لألدباء والكتاب فً النجف  األشرف9



   9(عضو اتحاد الصحفٌٌن العراقٌٌن 6

 (عضو نقابة المعلمٌن فً العراق9

, دراسات إسالمٌة , مجلة كلٌة الفقه , فضالً عن عمله مستشارا  (رئٌس تحرٌر فً مجالت محكمة مثل دراسات نجفٌة1

ورئٌس تحرٌر ومدٌر تحرٌر ومحرر وسكرتٌر تحرٌر فً كثٌر من الصحف والمجالت الثقافٌة ,مثل:) األصالة , والطف 

 , والذكوات , والنبأ , والزمن , والفرات , وأضواء  الجامعة.وأخرى.

  1/99/3993فً 9331الفقه بأمر اداري  (رئٌس المنتدى الثقافً فً كلٌة6

 (عضو الهٌئة االستشارٌة  العلٌا للنجف األشرف عاصمة الثقافة االسالمٌة 99

 . 3999|3|5فً 9991م باألمر الصادر عن محافظة النجف األشرف3996(عضو لجنة النجف عاصمة الكتاب 99

 اللجان فً الجامعة : 

   9111الكفاٌة اللغوٌة فً جامعة الكوفة منذ  (عضو لجنة سالمة اللغة العربٌة ولجنة93

 ( رئٌس لجنة سالمة اللغة العربٌة فً جامعة الكوفة االن93

 (عضو اللجنة العلمٌة فً الجامعة لحد اآلن.95 

 .3993/ 36/93فً  39733(عضو لجنة الترقٌات  العلمٌة المركزٌة فً جامعة الكوفة بأمر الجامعً 99

مسابقة الشعرٌة التً تقام ضمن فعالٌات االسبوع الثقافً فً جامعة الكوفة   منذ قٌام المواسم (رئٌس لجنة التحكٌم ال97

 الثقافٌة ولحد اآلن.

  عربٌا وعالمٌا 

 ولحد اآلن. 9199(عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب 96

ر صحٌفة الحرف العالمٌة  الصادرة (مدٌر البٌت الثقافً العربً فً الهند لدى محافظة النجف  األشرف ,وعضو تحر99ٌ

 . 3999\3\39ٌوم 96عن البٌت الثقافً العربً فً الهند  بكتاب البٌت المذكور المرقم 

(تسنم منصب   النائب االول لرئٌس تحرٌر مجلة الحرف العلمٌة العالمٌة المحكمة والتً تصدر عن البٌت الثقافً فً 91

 اكتوبر 37ف933ًالهند بالعدد

3999  

نم منصب رئٌس تحرٌر مجلة الحرف العلمٌة العالمٌة المحكمة الشاملة الصادرة عن مركز الحرف للدراسات (تس39

 9/9/3997العربٌة فً جامعة ستراتفورد االمرٌكٌة فً الهند بالتعاون مع البٌت الثقافً العربً فً الهند فً 

 

 3996لكوثر (عضو لجنة تحكٌم المسابقة الدولٌة للشعر العـربً عبر فضائٌة ا39

 3997(عضو لجنة تحكٌم المسابقة الدولٌة للشعر العربً فً البٌت العربً فً الهند وجامعة ستاتفورد األمرٌكٌة33

 مؤلفاتـــــــــــــه:

 مؤلفاتـــــــــــــه:الكتب المطبوعة

 الدراسات القرآنٌة والحدٌثٌة:

 األداء البٌانً فً لغة القرآن الكرٌم بٌن النظرٌة والتطبٌق.   



 . األداء البٌانً بٌن التأوٌل وتفسٌر النص القرآنً . 

 اعجازٌة التكوٌن األسلوبً فً النص القرانً ومهمتا البٌان التفسٌرٌة والتأوٌلٌة.

 األداء البٌانً فً لغة الحدٌث الشرٌف.  

 لشرٌف .األداء  البالغً فً الحدٌث ا

 الدراسات النقدٌة

 داللة الصورة الحسٌة فً الشعر الحسٌنً. )مطبوع( فً العتبة الحسٌنٌة حالٌا 

نهج البالغة صوت الحقٌقة دراسة   أثباته فً ضوء النص النقلً وماهٌة المنجز الفنً )طبع مرتٌن ( الثانٌة طبعته العتبة 

 الحسٌنٌة 

 

 الشرقًاألداء البٌانً فً شعر الشٌخ علً 

 أثر البواعث فً تكوٌن الداللة البٌانٌة ,شعر جمٌل بثٌنة نموذجا 

 ألصورة الفنٌة بٌن حسٌتها وإٌحاء المعنى . 

 إٌماءة الهمس,دراسة  نقدٌة تطبٌقٌة.

 النص األدبً بٌن التكوٌن الشعري والتلوٌن الشعوري.

 رصد وتأمل فً كتابات استشراقٌة. 

 المجامٌع الشعرٌة 

 ك انتظاري   .  سأعٌر عٌنٌ 

 ثالثة أوقات للمطر األرضً .

 ما دونته نور على خد العذراء. 

 عندما تتمتم عٌون المغفرة. -96

 من ٌحتسً الشوق   . -99

 االكتب المخطوطة

 خلٌة الطور وعسل المعنى, )نقد(-91

 عودة الظل,) رواٌة(.  -39

 ما قاله ٌوسف ,) مجموعة قصصٌة(-39

 ع شعرٌة وكتب ثقافٌة مختلفة مطبوعة.قّدم  مقدمات لمجامٌ -33

 

 الكتب الصادرة باالشتراك

 م ـ مطبعة األدباء ـ النجف االشرف  9116هـ  9599الذكوات ـ الجزء األول 



 م ـ مطبعة األدباء ـ النجف االشرف 9119هـ  9599الشقاق ـ  -3

 م ـ مطبعة األدباء ـ النجف االشرف 9111هـ  9539_ 5,3الذكوات  -3

 م  3999هد الثقافً الجدٌد , مكتب الضٌاء للطباعة والنشر المش -5

 م  3999الغري , مكتب الضٌاء للطباعة والنشر -9

 م  3999كتاب المؤتمر   األول  للغة العربٌة وآدابها / كلٌة التربٌة  -7

 م  3999كتاب المؤتمر   الثانً  للغة العربٌة وآدابها / كلٌة التربٌة  -6

 م  3995كتاب المؤتمر االستذكاري للشاعر مصطفى جمال الدٌن  -9

  م  3995كتاب مهرجان الطف الشعري األول  -1

 م  3996, والرابع ,والخامس 3997,والثالث,  3999. كتاب مهرجان الطف الشعري الثان99ً

 3995. كتاب الخطة البحثٌة  األول / مركز دراسات الكوفة ـ 99

 ترجمة لًالكتب التً حملت  

 9119لـ ) حمٌد المطبعً (    3موسوعة أعالم  العراق فً القرن العشرٌن ج  -9

 3993/  كاظم الفتالوي  3المستدرك فً شعراء الغري ج  -3

 3996 -3999معجم البابطٌن العرب الجزء الثانً   -3     

 3993صباح المرزوك  9معجم المؤلفٌن العراقٌٌن /   د -5     

     3997كامل سلمان الجبوري بٌروت  3993معجم األدباء  العرب من العصر الجاهلً حتى  -9     

  3999كامل سلمان الجبوري  بٌروت  3993معجم الشعراء العرب من العصر الجاهلً حتى  -7

  3996النجف االشرف أدباؤها كتابها مؤرخوها , عبد الرضا فرهود  -6    

  3993ٌعة ) الجزء السابع والعشرون( , عبد الرحٌم الشٌخ محمد الغراوي معجم شعراء الش -9    

  3999رشٌد القسام  3الشموس الذهبٌة للعشائر واألسر النجفٌة ج -1   

 3ج9التحف من تراجم أعالم وعلماء الكوفة والنجف ا.د صباح نوري المرزوك دار المتقٌن بٌروت ط– 99

 ,د. حسن الحكٌم  ,ذكره فً عدة أجزاءالمفصل فً تأرٌخ النجف االشرف  -99

      3999عبد الرضا فرهود  9عشائرها ج –أسرها  –محافظة النجف االشرف,  بٌوتها -93 

   3995,3شعراء أهل البٌت دراسة منهجٌة, محمد حسٌن غٌبً,ج -93

 

 المجالت العلمٌــة المّحكمــة

ٌة العالمٌة المحكمة الشاملة الصادرة عن مركز الحرف _المجالت العالمٌة :     رئٌس تحرٌر مجلة الحرف العلم9

 9/9/3997للدراسات العربٌة فً جامعة ستراتفورد االمرٌكٌة فً الهند بالتعاون مع البٌت الثقافً العربً فً الهند فً 

        



 . المجالت المحلٌة :مدٌر تحرٌر مجلة دراسات نجفٌة / تصدر عن مركز دراسات الكوفة سابقا 3

 مدٌر تحرٌر مجلة الدراسات اإلسالمٌة / مجلة علمٌة محكمة تصدر عن كلٌة الدراسات اإلسالمٌة سابقا. 3 

 . رئٌس تحرٌر مجلة كلٌة الفقه / مجلة علمٌة محكمة تصدر عن كلٌة  الفقه سابقا 5

 شؤون العلمٌة سابقا. الخبٌر اللغوي لمجلة جامعة الكوفة  /مجلة علمٌة محكمة تصدر حالٌاً عن جامعة الكوفة/ ال9  

 . عضو هٌأة التحرٌر فً مجلة اللغة العربٌة  وأدابها/ كلٌة االداب / جامعة الكوفة سابقا7  

 _استشاري  وعضو هٌئة التحرٌر فً مجالت أخرى6

  

فً كلٌة  دّرس وٌدّرس الدراسات األولٌة فً التربٌة للبنات والفقه وٌدّرس اللغة العربٌة لغٌر اإلختصاص -التدرٌـــــس : 

 لحد اآلن. 3999طب الكوفة من 

 دّرس الدراسات العلٌا/ الماجستٌر والدكتوراه /فً كلٌات الفقه واآلداب والتربٌة للبنات فً جامعة الكوفة. 

   

 ( بحثا53البحوث المنشورة فً المجالت المحكمة والمسجلة فً الخطة : )

 (9البحوث فً المجالت العربٌة ) 

 (بحثا79ر المحكمة :)بحوث فً المجالت غٌ 

 (5المؤتمرات الدولٌـــــة) 

 

 (33(,الندوات الثقافٌة )31المؤتمرات المحلٌة)  

 (19اللجان  التً ترأســها)  

 المشاركة فً  تقوٌم البحوث.  

 ( رسالة ماجستٌر وأطروحة دكتوراه لغوٌا "  979تقوٌم     )

 ٌا " ( رسالة ماجستٌر وأطروحة دكتوراه علم 79تقوٌم    ) 

 ( بحثا" علمٌا" 3991تقوٌم    ) 

 ( رسالة ماجستٌر ودكتوراه 63إشراف على )

 ( رسالة ماجستٌر ودكتورا93مناقشة    )

 

 

 لجـــــــــان التحكٌـــــــــــــم

 3997, 3999, 3995, 3997عضو لجنة تحكٌم القصٌدة العربٌة /النجف االشرف 

 ,.3996االشرف /عضو لجنة تحكٌم القصة العربٌة / النجف 



 .  3999_عضو لجنة تحكٌم المسابقة الدولٌة للشعر العـربً عبر فضائٌة الكوثر 3

 3997رئٌس لجنة تحكٌم مسابقة سٌد األوصٌاء الدولٌة

 (9الـــــدورات القٌادات االدارٌة العلٌا)

 كتب الشكر والتقدٌر    

 (16(السٌد رئٌس الجامعة)99(,العمٌد)5افظة)(,رئٌس مجلس مح9(, محافظ)3( ,عضو مجلس نواب)6السٌدالوزبر)

 الشهادات التقدٌرٌـــــة والدروع والجوائز

 3999ـدرع رئٌس وزراء لبنان للثقافة العربٌة بٌروت / 9الدروع: 

 3999ـدرع وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً لإلبداع الشعري / 3

  3999ـدرع من السٌد الوزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً  فً ٌوم العلم 3

 3999ـدرع من السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً فً أفضل كتاب / 5

 .3999-3995ـدرع جائزة اإلمام علً)ع( العالمٌة للبحوث 9  

فً  -3993المشرفة على النجف عاصمة الثقافة المهرجان السنوي األول للشعر العربً من اللجنة  –ـدرع اإلبداع 7

33/3/3999. 

 3996درع التمٌز اإلبداعً/ المؤتمر الدولً الثالث للغة العربٌة -6

 ـ عشرون درعا محلٌا من المؤسسات الثقافٌة والمحلٌة  .9

 الجــوائزوالشهادات التقدٌرٌة:

 (شهادة تقدٌرٌة36( جوائزو)7) 

 (لقاء تلفزٌون997ً(برنامجا و)35البــرامج التلفزٌونٌـــة :) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الذاتية السرية

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ــ االٍى انوثبػٙ ٔانهمت :ػهٙ ػجبً ػهٕٛ٘ يٍٕٗ االػوعٙ

 ْـ1271/يؾوو/  11و، 1791/ 1/  32ــ انًٕانٛل : 

 .ــ يكبٌ انٕالكح : ثبثم ـــــ انٓبشًٛخ

 . 1792/  ــ انَكٍ انؾبنٙ: انُغف االشوف، ؽٙ انًكويخ

 . انٓبشًٛخ صبَٕٚخ 1777 – 1771ــ انلهاٍخ انضبَٕٚخ : 

، كهٛخ اٜكاة عبيؼخ انكٕفخ،  3111ـــــ  1777ــ ثكبنٕهًٕٚ نغخ ػوثٛخ ثزملٚو عٛل 

 انقبيٌ ػهٗ انلٔهح.

كهٛخ اٜكاة ـــــ عبيؼخ انمبكٍٛخ، ػُٕاٌ  3112/ 7/1ــ يبعَزٛو نغخ ػوثٛخ 

فٙ سٚبع انغبنكٍٛ فٙ ششػ طحٛفخ عٛذ انًجبحش انهغٕٚخ انوٍبنخ: )

 (، ٔثزملٚو عٛل علا.ْـ2231انغبعذٍٚ)ػهّٛ انغالو(الثٍ يؼظٕو انًذَٙ)د 

ششػ انشبفٛخ انًٕعٕو ثبنمٕٛد انٕافٛخ فٙ و، رؾمٛك )31/7/3111ــ ككزٕهاِ، فٙ 

(، ٔثزملٚو ( طٓش انؼاليخ انًغهغٙـ2245ْششػ انشبفٛخ نًحًذ يؼٍٛ انفغبئٙ)د 

 %(.17،)ػبل  عٛل علا 

 ــ انؾبنخ انئعٛخ :يزئط .

  داسٚخ:ــ انًُبطت اإل

 . 3117 -3111يموه لَى انهغخ انؼوثٛخ انؼبو انلهاٍٙ ـ 

 .3111ـ  3112هئٌٛ لَى انهغخ انؼوثٛخ آكاة انمبكٍٛخ ـ 

 و.3112ـ 3111يؼبٌٔ ػًٛل ـ 

 .يوكي كهاٍبد انكٕفخ فٙ هئٌٛ لَى انٕصبئك ٔانًقطٕؽبد ـ 

 و.32/11/3119ٗ كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد ـ عبيؼخ انكٕفخ ثزبهٚـ ـ اَزمهذ ان



 .3117 – 3112ــ أٍزبم يؾبػو فٙ انغبيؼخ االٍاليٛخ: 

 ــ انذٔساد انزذسٚجٛخ:

 .3111، ٔكٔهح رمُٛبد انؾبٍجبد،  3112كٔهح ؽوائك رلهٌٚ 

ــ يمٕو نغٕ٘ ٍٔكورٛو رؾوٚو يغهخ رواس انُغف انؾؼبه٘ ٔانلُٚٙ نهؼاليخ 

 انَٛل ٍبيٙ انجله٘.انًؾمك 

 ٔانٗ اٌٜ. 3113ـ يلٚو رؾوٚو يغهخ آكاة انمبكٍٛخ يٍ ٍُخ 

 يلٚو رؾوٚو يغهخ رواس انؾهخ انًؾكًخ، انزبثؼخ نهؼزجخ انؼجبٍٛخ انًملٍخ.ـ 

 ػؼٕ انهغُخ انؼهًٛخ فٙ يوكي رواس انؾهخ، انزبثغ نهؼزجخ انؼجبٍٛخ انًملٍخ.ــ 

 خ، انزبثغ نهؼزجخ انؼجبٍٛخ انًملٍخ.ػؼٕ نغُخ انزؾمٛك فٙ يوكي رواس انؾهــ 

 ػؼٕ ْٛأح اٍزشبهٚخ ٔػهًٛخ نؼلك يٍ انًغالد انًؾكًخ كافم انؼواق.ــ 

 انذساعبد انؼهٛب:

، ٔثؼل اَزمبنٙ انٗ عبيؼخ 3111ـ أٍزبم انلهاٍبد انؼهٛب فٙ عبيؼخ انمبكٍٛخ يُن 

 ٔانزؾمٛك(.؛ نللّخ افزظبطٙ)انلهاٍبد انظٕرٛخ انكٕفخ طود أٍزبما يؾبػوا فٛٓب

 ـ أٍزبم انلهاٍبد انؼهٛب فٙ عبيؼخ انكٕفخ كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد.

 ـ َبلشذ ػشواد انوٍبئم ٔاألؽبهٚؼ فٙ انغبيؼبد كبفخ، ٔثؼؼٓب ثوئبٍزٙ.

 ـ أشوفذ ػهٗ أكضو يٍ فًٌ ػشوح هٍبنخ )انٗ اٌٜ(.

 ـ انًٕاك انزٙ كهٍزٓب نهًبعَزٛو ٔانلكزٕهاِ)رؾهٛم َّض نغٕ٘ للٚى، انلهاٍبد

 انظٕرٛخ، لؼبٚب َؾٕٚخ، انلهاٍبد انظوفٛخ(.

 ـــ انجحٕس:

يغًٕػخ ثؾٕس يُشٕهح فٙ كافم انؼواق ٔفبهعّ يضم يغهخ انًغًغ انؼبنًٙ   

، ٔيغهخ رواصُب، ٔيغهخ آفبق االٍاليٙ، ٔيغهخ فمّ أْم انجٛذ ) ػهٛٓى انَالو (

ٙ انكٕفخ فؼال ػٍ انجؾٕس انًُشٕهح فٙ انًؤرًواد انؼبنًٛخ ف ػهًٛخ)انغيائو(

 ٔثبثم ٔكوثالء، ٔانمبكٍٛخ، ٔلى، ٔانغيائو.

 ـــ انكزت:

، ٔكاه 3113ـ انمٕٛك انٕافٛخ فٙ شوػ انشبفٛخ، ؽجغ فٙ كاه انًزمٍٛ 1

و. يُشٕه فٙ كزبة )فٓوً انًؾممٍٛ فٙ انُغف االشوف، انظؾٛفخ 3111انوػٕاٌ 

97). 

. )فٓوً و3112ـ َظٕص يؾممخ فٙ انهغخ ٔاالكة ٔانزفَٛو، كاه انًزمٍٛ 3

 .(97انًؾممٍٛ فٙ انُغف االشوف، انظؾٛفخ 

 و.3112ـ انُض انموآَٙ فٙ هٔاٚبد أْم انجٛذ)كهاٍخ ٔيؼغى( 2

 و.3112ـ انؼوٖ انؼبطًخ فٙ رفؼٛم انيْواء فبؽًخ)ػهٛٓب انَالو( 1

ـ َظبٌ َبكهاٌ يٍ يكزجبد انُغف االشوف)انًشزك ألثٙ ػهٙ انكالَزو٘، 7

 و.3112ٔربهٚـ انقياَخ انؼهٕٚخ(.



ـ أًٍبء انمجبئم ٔانؼشبئو ٔثؼغ انًهٕن نهَٛل انمئُٚٙ، كهاٍخ ٔرؾمٛك. 2

3119. 

 ٔانًقطٕؽخ أٔ لٛل انطجغ:

 (، كهاٍخ ٔرؾمٛك.ـ331ْـ انُبٍـ ٔانًَُٕؿ ألثٙ ػجٛل انمبٍى ثٍ ٍالو)د 1

 ـ انفبعؼخ انشغٛخ فٙ شوػ انًمجٕنخ انؾَُٛٛخ، كهاٍخ ٔرؾمٛك.3

 عيء. 3ٔانهغٕ٘ ػُل االطٕنٍٛٛ، ـ يؼغى انًظطهؼ انلالنٙ 2

ـ هٍبنخ فٙ انغًغ ثٍٛ انؾكى انٕالؼٙ ٔانظبْو٘. نهشٛـ كبشف انغطبء 1

 يشزون.

، نغبٚخ انلػبء انواثغ يٍ  3، ط1ــــ إػواة انظؾٛفخ انَغبكّٚخ ٔثٛبٌ يفوكارٓب طـ 6

 انظؾٛفخ) يقطٕؽ(.

 ٔرؾمٛك. لٛل انطجغ.ـ فمٓبء انفٛؾبء، نهَٛل ْبك٘ كًبل انلٍٚ انؾهٙ، كهاٍخ 9

 " ػغم هللا فوعّ".ـ طؾٛفخ األيبٌ فٙ أؽٕال طبؽت انييب1ٌ

 ثؾٕس يُشٕهح فٙ انًغالد انًؾكًخ.  11يغ أكضو يٍ 

 انًؤرًشاد انذٔنٛخ ٔانًحهٛخ:

يشبهكخ فٙ فًَخ يؤرًواد كٔنٛخ، روكٛب، ٔيظو، ٔااليبهاد، أغهجٓب ػٍ 

 انزواس انشٛؼٙ انًقطٕؽ.

انًؾهٛخ؛ فزغبٔى انؼشوٍٚ يؤرًوا، ٔفٙ يؼظًٓب ػؼٕ نغُخ أيب انًؤرًواد 

 ػهًٛخ، أٔ رؾؼٛوٚخ.

 انغٕائض انؼبنًٛخ:

( فٙ شٛكبغٕ/ Tarriـ عبئيح أفؼم ثؾش ُكزت ػٍ انؼواق فٙ يؼٓل)

 و ػٍ ثؾضٙ)إثلال انظٕايذ فٙ نٓغخ انغُٕة(.3111انٕالٚبد انًزؾلح  

 انغٕائض انًحهٛخ:

فٙ يغبثمخ انٕلف انشٛؼٙ انمشآَٛخ ػٍ ـ فبئض ثغبئضح انكزبة انًطجٕع 

 كزبة)انُّض انمشآَٙ فٙ سٔاٚبد أْم انجٛذ( 

ـ يوشؼ عبئيح أفؼم كزبة يؾمك ػٍ كزبثٙ:)انؼوٖ انؼبطًخ فٙ رفؼٛم 

، ٔىاهح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجؾش انيْواء فبؽًخ "ػهٛٓب انَالو"(، ثًُبٍجخ ٕٚو انؼهى

 انؼهًٙ.

 
 

 

 

 

 

 

 



 السٌرة الذاتٌة باللغة العربٌة 

 

 األستاذ الدكتور  عباس علً حسٌن الفحام 

أستاذ الدراسات البالغٌة والنقدٌة, عمٌد كلٌة التربٌة 

 للبنات بجامعة الكوفة .  

 النجف االشرف 39صندوق البرٌد :

 جامعة الكوفة 

 

حاصل على الدكتوراه من جامعة الكوفة )جمهورٌة العراق (فً فلسفة النقد األدبً 

والدراسات البالغٌة باحث ناشط فً المؤتمرات العالمٌة والمحلٌة, وفائز بجائزة 

. خبٌر لغوي لرئاسة الجامعة  96/3/3995نهج البالغة التً نظمتها جامعة الكوفة 

الى عام  3991التربٌة األساسٌة منذ عام  .معاون العمٌد للشؤون العلمٌة بكلٌة

, عمٌد 3996-3997, ورئٌس قسم اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة للبنات عام 3997

 كلٌة التربٌة للبنات حالٌاً. وحاصل على البكالورٌوس انكلٌزي من كلٌة اآلداب . 

 االهتمامات البحثٌة :

 الدراسات القرآنٌة اللغوٌة والبالغٌة.  -9

 القرآنٌة البنائٌة والجمالٌة .الدراسات  -3

 نهج البالغة . -3

 الدراسات  النقدٌة واألدبٌة.  -5

 الدراسات األدبٌة النقدٌة . -9

 الدراسات البالغٌة . -7

 االهتمامات التدرٌسٌة :

 البالغة . -9

 تحلٌل النص القرآنً .  -3

 المنتخب من األدب العربً . -3

 األدب العباسً . -5

 أدب األطفال.  -9

 اإلعجاز القرآنً.  -7



 االنكلٌزٌة العامة . -6

  

 بحوث مختارة 

 الكتب المطبوعة  - أ

 األثر القرآنً فً نهج البالغة . -9

 التصوٌر الفنً فً خطب اإلمام علً .  -3

 بالغة النهج فً نهج البالغة . -3

 صورة النبً فً نهج البالغة.  -5

 وصٌة اإلمام الكاظم لهشام بن الحكم . -9

 دراسات فً الشعر العربً . -7

 البحوث المنشورة  –ب 

صناعة التعلٌم العالً فً ظل الجودة الشاملة/ األردن/جامعة الزرقاء/  -9

9/5/3995 

 6/5/3995الجملة فً نهج البالغة/ مؤتمر جامعة البصرة/ اآلداب /  -3

 6/9/3995الذاكرة المسلوبة/ مؤتمر العتبة الكاظمٌة الخامس/  -3

 39/99/3995األدب والسلطة / مؤتمر جامعة البصرة/ التربٌة للبنات/  -5

 37/99/3995لمفارقة فً كالم اإلمام الحسن/ مؤتمر جامعة القادسٌة/ ا -9

 3993إشكالٌة المدعٌن للفكر الدٌنً فً العالم المعاصر / فرنسا . -7

 3999العنف فً غزل عنترة / مؤتمر جامعة واسط. -6

 3993اختٌارات نهج البالغة .مؤتمر العتبة العلوٌة . -9

 .3993مر فرنسا النجف االشرف وتحدٌات العالم المعاصر /مؤت -1

 .3993فلسفة الموت عند اإلمام الحسٌن , مؤتمر جامعة كربالء  -99

اثر علماء فارس فً الثقافة العربٌة ,البالغة أنموذجا .مؤتمر اٌران  -99

.3999. 

 3999مراكز البحث العلمً فً العراق بٌن الواقع والطموح . -93

 3999عناصر الفجاءة فً نونٌة ابن زٌدون .مجلة جامعة بابل ,  -93

 .3999المقدمة الطللٌة ,مجلة جامعة كربالء  -95

 .3999مخرجات التعلٌم العالً وسوق العمل ,مؤتمر البحرٌن  -99

أسلوب اإلمام علً فً التصرٌح باسمه والكناٌة عنه .مجلة مركز  -97

 .3999دراسات الكوفة 

 .3999البصرة فً نهج البالغة,  مؤتمر جامعة البصرة  -96



 .3993مجلة األصالة سر اإلبداع اللغوي عند اإلمام علً / -99

 .3999الخطاب الوطنً عند الشٌخ الوائلً/ مجلة جامعة كربالء  -91

القوة البدنٌة لإلمام علً, دراسة فسلجٌة .مؤتمر نهج البالغة , كلٌة  -39

 .3999التربٌة األساسٌة , الكوفة .

 .3999اثر مناهج التعلٌم فً التقارب العربً, مؤتمر القاهرة  -39

غة, مؤتمر كلٌة التربٌة األساسٌة, جامعة التقسٌم الفنً فً نهج البال -33

 .3999الكوفة 

داللة األبنٌة النادرة فً نهج البالغة, مؤتمر كلٌة التربٌة األساسٌة,  -33

 3999جامعة الكوفة .

السخرٌة فً شعر الجواهري , مؤتمر كلٌة اآلداب, جامعة الكوفة  -35

3999. 

 . 3993صرار موسى , مؤتمر العتبة الكاظمٌة  -39

طاب الزهراء . مؤتمر الجامعة اإلسالمٌة, النجف المثال فً خ  -37

3993              . 

 3999المرأة والمفسرون , مؤتمر كلٌة التربٌة األساسٌة, الكوفة  -36

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ثغًّ رؼبنٗ                             

 انغٛشح انؼهًٛخ نهذكزٕس  َبطش ػجذاالنّ دٔػ                    

 َبطش ػجذاالنّ كبظى حغٍٛ دٔػ  د.: االعى انشثبػٙ 

 . أعزبر يغبػذ: انهمت انؼهًٙ 

 .  انذكزٕساِ فٙ انهغخ انؼشثٛخ ٔآداثٓب: انشٓبدح انحبطم ػهٛٓب 

 . انهغخ انؼشثٛخ : االخزظبص انؼبو 

 . انُحٕ انؼشثٙ ٔرحمٛك انُظٕص : االخزظبص انذلٛك 

-5995/ انذساعخ انظجبحٛخ / خ ربسٚخ انحظٕل ػهٗ شٓبدح انجكبنٕسٕٚط فٙ انهغخ انؼشثٛ

   كهٛخ اٜداة/ و يٍ عبيؼخ انكٕفخ 5999

و يٍ عبيؼخ  6007/  6/ 9/ ربسٚخ انحظٕل ػهٗ شٓبدح انًبعغزٛش فٙ انهغخ انؼشثٛخ ٔآداثٓب 

 . كهٛخ اٜداة / انمبدعٛخ  

يؼخ و يٍ عب 6009/  9/  6/ ربسٚخ انحظٕل ػهٗ شٓبدح انذكزٕساِ فٙ انهغخ انؼشثٛخ ٔآداثٓب 

 .كهٛخ اٜداة / انكٕفخ 

. و  6008/  :/ 65ربسٚخ انحظٕل ػهٗ نمت يذسط يغبػذ فٙ 

 . و  6050/  7/ 50ربسٚخ انحظٕل ػهٗ نمت يذسط فٙ 

 م6057/ 7/  50أستاذ مساعد  ربسٚخ انحظٕل ػهٗ نمت

نهًؤنف انغٛذ طبدق انفحبو انًزٕفٗ , ششػ شٕاْذ لطش انُذٖ )) ػُٕاٌ سعبنخ انًبعغزٛش 

 . (( دساعخ ٔرحمٛك , ْظ5609

نهًؤنف انشٛخ صكشٚب األَظبس٘ , انذسح انغُٛخ ػهٗ ششػ األنفٛخ )) ػُٕاٌ أطشٔحخ انذكزٕساِ 

 ((. دساعخ ٔرحمٛك , ْظ:96انًزٕفٗ 

. و  6008/  9/ 5ربسٚخ أٔل رؼٍٛ فٙ 

 . فخ عبيؼخ انكٕ/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد / ػضٕ انٓٛئخ انزذسٚغٛخ فٙ لغى انهغخ انؼشثٛخ 

 

 

 

 



 : انًُبطت ٔانًٓبو انزٙ كهفذ ثٓب 

  ٙفٙ لغى انهغخ انؼشثٛخ , و 6009-و 6008ػضٕ انهغُخ االيزحبَٛخ نهؼبو انذساع /

 . كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد 

  سئٛظ لغى انٕصبئك ٔانًخطٕطبد ٔانزحمٛك فٙ يشكض دساعبد انكٕفخ نهؼبو

و . 3112 –و 3117
 و فٙ كهٛخ  3123- 3122- 3121 -3112نهغُٕاد  ػضٕ انهغُخ االيزحبَٛخ

انزشثٛخ نهجُبد / لغى انهغخ انؼشثٛخ . 
  نحذ و 3123يذٚش ٔحذح انغٕدح ٔاألداء انغبيؼٙ فٙ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد نهؼبو

و 3125ػبو 
  ٙو 3121 -و3112سئٛظ نغُخ االَزشَٛذ فٙ لغى انهغخ انؼشثٛخ نهؼبو انذساع

-3124-3125-3126 
 و .  3123-و 3121اخزجبس طالحٛخ رذسٚظ نألػٕاو  ػضٕ نغُخ
  . شبسكذ فٙ أكضش يٍ نغُخ اعزالل انجحٕس داخم انمغى
  . سئٛظ نغُخ  عاليخ انهغخ انؼشثٛخ فٙ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد
  . ػضٕ نغُخ عاليخ انهغخ انؼشثٛخ فٙ عبيؼخ انكٕفخ

 - :)عضوية المجان)في الكمية- 

   1التاريخ  3795مرسائل واالطاريح الجامعية / العدد . لجنة السالمة العممية ل ،
79/7/7119 . 

          7 3/6/7119التاريخ  197.لجنة تحقيق النصوص /العدد 

          5 19/3/7119التاريخ  5566.لجنة القبول في الدراسات العميا   العدد 

          4 اريخ الت 7357.لجنة المؤتمر الدولي الثالث لمغة العربية العدد
11/4/7119 

 - :)عضوية المجان )في الكمية- 

         1 71/17/7116التاريخ  1361. لجنة االنشطة الطالبية والثقافية العدد 

         7 71/17/7116التاريخ  1365. لجنة خدمة المجتمع العدد 

         51346، والعدد  71/4/7113س التاريخ  573العدد  . المجنة االمتحانية 
 71/17/7116س التاريخ 



   -  7113لجنة السيمنارات)الحمقة النقاشية( في القسم. 

 -  ،7116ـ 7115عضو الممجنة العممية في قسم المغة العربية. 

 -  7116عضو ورشة تحقيق النصوص. 

: انُشبط انؼهًٙ 

 : انجحٕس   -5

انجحٕس انًُشٕسح :  - أ
  ٙدالالد نفظخ ) لضٗ ( فٙ انغٛبق انمشآَٙ /  ثحش يُشٕس ف

و . 3117يغهخ يشكض دساعبد انكٕفخ / 
  انزمذٚى ٔانزأخٛش فٙ انمشاٌ انكشٚى ) انًؼهك إًَٔرعب ( ثحش

و .  3112يُشٕس ػهٗ شجكخ االَزشَٛذ / 
  ّانغٛذ طبدق انفحبو ٔعٕٓدِ انُحٕٚخ / ثحش يُشٕس فٙ كهٛخ انفم

و . 3112/ عبيؼخ انكٕفخ / 
  انفشٔق انذالنٛخ ثٍٛ األنفبظ انًزشادفخ فٙ انمشاٌ انكشٚى فٙ ضٕء

و . 3122انحمٕل انذالنٛخ / كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد / عبيؼخ انكٕفخ . / 
  انحشٔف , اػزشاضبد انشيبَٙ ػهٗ انكٕفٍٛٛ فٙ كزبثّ يؼب َٙ

و . 3123ثحش يُشٕس فٙ يغهخ كهٛخ انفمّ , 


 أنفبظ انُظش فٙ شؼش ػًش ثٍ أثٙ سثٛؼخ ) دالنزٓب ٔطٛغ اعزؼًبنٓب 
  أطٕاد انحشة ٔانغٕٛػ فٙ انؼشثٛخ
  )لجغبد يٍ يٕاػع اإليبو انحغٍ انًغزجٗ ) ػهّٛ انغالو
  )حكى ٔيٕاػع اإليبو انشضب ) ػهّٛ انغالو

  نظرات فً كتاب المرأة مع النبً )ص( فً حٌاته والشرٌعة للشهٌدة بنت الهدى ) رضوان هللا
علٌها ( 
  جودة التعلٌم فً العراق بٌن الواقع والطموح
  القٌم الخلقٌة والفنٌة فً وصاٌا اإلمام علً ) علٌه السالم ( فً نهج البالغة

 ىـ(                                      1513 ىبة الشباب لمؤلفو محمد بن عبد الوىاب اليمداني)ت
دراسة وتحقيق األستاذ المساعد الدكتور ناصر عبد االلو دوش ومعاون 

/السنة العاشرة      17باحث: قاسم شييد كاظم كمية التربية لمبنات     
 7116العموم االنسانية           

 7 عبيد اهلل ابن احمد التوابع في تفسير القرآن الكريم البن ابي ربيع
 ىـ(.655القرشي االشبيمي السبتي)ت 

 أ.م.د ناصر عبد االلو كاظم، م.باحث عفاف كاظم مشجل 
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، 75أسموبا النداء واالستفيام في رسائل       مؤتمر المغة العربية الثالث     العدد: 
اإلمام                                                                     19/4/7119

 الحسن العسكري)عميو السالم(  ، دراسة نحوية.               

صوص من نيج البالغة)مشترك(  مجمة كمية التربية .خطية البناء الداللي في ن7
أ.د عبد الكاظم الياسري زينب ثجيل نعمة   17/17/7119، 545االساسية/بابل  العدد 
 والدكتور ناصر دوش 

  اراء ابي عمي الفارسي التي ايدىا ابن عصفور في كتابو شرح جمل الزجاجي جمعا
م 7113ي الثاني لمغة العربية وتوثيقا ودراسة منشور بعدد خاص في مؤتمر الدول

 المجمد الخامس مجمة كمية التربية لمبنات لمعموم االنسانية  

 من مواعظ االمام الحسن المجتبى ) عميو السالم ( منشور بعدد خاص  قبسات
في مؤتمر الدولي الثاني المعنون االمام الحسن )عميو السالم( عطاؤه الفكري 
واالنساني رؤية معاصرة في مجمة القادسية لمعموم االنسانية تصدر عن كمية 

 7114ني اذار ( كانون الثا1( العدد )19االداب جامعة القادسية المجمد )
  الخطبة الشقشقية لالمام عمي ) عميو السالم ( في نيج البالغة دراسة لغوية منشور

م المجمد الثالث  مجمة كمية 7113بعدد خاص في مؤتمر الدولي الثاني لمغة العربية 
 التربية لمبنات لمعموم االنسانية  

  
:  انجحٕس انًُغضح ٔغٛش انًُشٕسح - ب

               



 الواحد   حبق عبد الرزاق عبد الشاعر رائعت يف احلسني قــــراءة رحاب يف - ث
  احلسني اإلمام

 

  اإلػالل فٙ انؼشثٛخ / لشاءح عذٚذح 

  ٙاػزشاضبد اثٍ أثٙ انحذٚذ ػهٗ انششٚف انشضٙ ف

 كزبثّ ششػ َٓظ انجالغخ 

   

 : انًؤرًشاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ  -ط

  و فٙ 6009يؤرًش دٔس انحٕصح انؼهًٛخ فٙ انحفبظ ػهٗ أطبنخ انهغخ انؼشثٛخ ػبو

 . يشبسن ثجحش / عبيؼخ انكٕفخ كهٛخ انفمّ 

  . انًشبسكخ فٙ انًغشحٛخ ) انضٕسح انحغُٛٛخ ( فٙ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد 

  ) و / 3121/  23/  34َذٔح ثؼُٕاٌ ) عجم االسرمبء ثٕالغ ألغبو انهغخ انؼشثٛخ

 .  حضٕس

  ٙو / يشبسكّ . 3121/  23/  32 -37يؤرًش انغُٕ٘ نضًبٌ انغٕدح ف 

و 3122ذٔح حٕل انزؼهٛى االنكزشَٔٙ ٔعجم االسرمبء ثّ ) يشكض اثٍ عُٛب ( إًَٔرعب  / َ 

 جامعة القادسية     باحث                 7117. مؤتمر اإلمام الرضا عميو السالم      1

 جامعة القادسية        باحث  7115السالم     . مؤتمر االمام الحسن عميو7

 =   =               باحث      7114.مؤتمر االمام الحسين عميو السالم  5

 =    =                باحث   7119. مؤتمر االمام السجاد عميو السالم   4

 و  / حضٕس .3122حٕل األدة انُغٕ٘ ألٛى فٙ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد ػبو َذٔح 

 و يشبسكّ 3124ؤرًش اإليبو انشضب ) ػهّٛ انغالو ( فٙ عبيؼخ انمبدعٛخ ػبو ي

 ثجحش .

  و  3125يؤرًش اإليبو انحغٍ ) ػهّٛ انغالو ( فٙ عبيؼخ انمبدعٛخ ػبو

 يشبسكّ ثجحش .  

   ٙو / يشبسكّ . 3124يؤرًش انغُٕ٘ نضًبٌ انغٕدح ف 

  

 

 

 



 

 انشكو٘ ٚبٍٍٛ نهلكزٕه يؾًل انلهاٍٛخ انَٛوح                            

                                           االٍى  : انلكزٕه يؾًل ٚبٍٍٛ ػهٕٛ٘ انشكو٘

 انهمت انؼهًٙ: اٍزبم يَبػل ككزٕه                                                               

 انزقظض انؼبو : ػهٕو انهغخ انؼوثٛخ ٔآكاثٓب  

 انللٛك : انهغخ ٔانُؾٕ ٔانهَبَٛبد انزقظض 

ؽبطم ػهٗ شٓبكح انًبعَزٛو فٙ انهغخ انؼوثٛخ ٔآكاثٓب يٍ كهٛخ اٜكاة / عبيؼخ انكٕفخ ، ٔكبَذ 

و كهاٍخ 3111-1771هٍبنزّ نهًبعَزٛو ثؼُٕاٌ )عٕٓك انجبؽضٍٛ انؼوالٍٛٛ فٙ رَٛٛو انُؾٕ يٍ 

 ٔرمٕٚى( ٔلل أعٛيد انوٍبنخ ثزملٚو )عٛل علا ػبل(.

طم ػهٗ شٓبكح انلكزٕهاِ فٙ انهغخ انؼوثٛخ ٔآكاثٓب  يٍ كهٛخ اٜكاة /عبيؼخ انكٕفخ ،ٔكبَذ ؽب

اؽؤؽزّ  نهلكزٕهاِ ثؼُٕاٌ )انُؾٕ انكٕفٙ فٙ رفبٍٛو انموآٌ فٙ انمؤٌ انضبنش ٔانواثغ ٔانقبيٌ 

 نهٓغوح( ٔلل أعٛيد األؽؤؽخ ثزملٚو )عٛل علا( .

ٕاٌ : )) انزواس انُؾٕ٘ فٙ انكٕفخ ٔأصوِ فٙ رفَٛو انموآٌ نّ  كزبثبٌ ػهًٛبٌ يطجٕػبٌ األٔل ثؼُ

فٙ انموٍَٛ انواثغ ٔانقبيٌ نهٓغوح((،ٔانكزبة اٜفو ثؼُٕاٌ ))انغٕٓك انُؾٕٚخ فٙ انؼواق فٙ 

 انُظف انضبَٙ يٍ انموٌ انؼشوٍٚ (( ،ٔنّ ػلح ثؾٕس يُشٕهح فٙ يغالد يؾكًخ ،يُٓب : 

ْـ( فٙ يغهخ انهغخ انؼوثٛخ 221)د ثٙ عؼفو انُؾبً: كزبة  انزفبؽخ فٙ انُؾٕ أل * لواءح فٙ

 و.3112ٔآكاثٓب انزٙ رظلهْب كهٛخ اٜكاة فٙ عبيؼخ انكٕفخ ،ػبو 

ْـ( فٙ يغهخ انمبكٍٛخ فٙ اٜكاة ٔانؼهٕو انزوثٕٚخ 273*يلٚبد انُض انموآَٙ ػُل اثٍ عُٙ )د

 .و 3112انزٙ رظلهْب كهٛخ انزوثٛخ فٙ عبيؼخ انمبكٍٛخ ػبو 

 .و3111يُشٕه يغهخ عبيؼخ كوثالء انؼهًٛخ ػبو  انغنه)ً ؿ ه(فٙ االٍزؼًبل انموآَٙ،* كالنخ 

* كًٛٛبء انُض انموآَٙ /يُشٕه فٙ يغهخ يوكي انلهاٍبد انؾؼبهٚخ /عبيؼخ ثبثم / ماد يؼبيم 

 .3112انزأصٛو ػبو 

كهٛخ *يغُٙ انهجٛت ػٍ كزت األػبهٚت الثٍ ْشبو األَظبه٘ ، لواءح َملٚخ، يُشٕه فٙ يغهخ 

 .3119انزوثٛخ /عبيؼخ ٔاٍؾ ، ماد يؼبيم انزأصٛو ، ػبو 



*كُٚبيٛكٛخ انهفع انموآَٙ ٔأصوْب فٙ رٕنٛل انلالنخ ، يُشٕه فٙ يغهخ ٍٛبلبد انلٔنٛخ فٙ يظو، 

 .3119، فٙ ػلك أغَطٌ زأصٛوماد يؼبيم ان

الٍزبم ػبو * ثُبء انغًهخ ٔكالالرٓب فٙ انلهاٍبد انُؾٕٚخ انًؼبطوح ، لجٕل َشو فٙ يغهخ ا

 .3111/ عبيؼخ ثغلاك، ماد يؼبيم انزأصٛو ، ٔانُشو فٙ ػلك  3119

 .3119كيشك  –*كزبة ) يؾبػواد فٙ َؾٕ انُض( يطجؼخ  كاه أيم انغلٚلح ، ٍٕهٚب 

ٔنّ يشبهكبد فٙ يؤرًواد ػلٚلح ، يُٓب ػوثٛخ ، ٔيُٓب يؾهٛخ ، يٍ  انًؤرًواد انؼوثٛخ: 

ٕ ٔانظوف ٔانؼؤع ،ٔلل شبهكذ ثبنجؾش انًٍٕٕو : يلٚبد انًؤرًو انلٔنٙ انضبيٍ نمَى انُؾ

و ٔانًمبو فٙ كهٛخ كاه انؼهٕو 3112ْـ( فٙ يبهً 273انُض انموآَٙ فٙ فظبئض اثٍ عُٙ )د

.  ٔيشبهكزٙ فٙ انًؤرًو انلٔنٙ)انزواس انؾؼبه٘ ثٍٛ رؾلٚبد انؾبػو ٔآفبق انًَزمجم( انزٙ 

. ٔيٍ 3112خ يظو انؼوثٛخ فٙ َٕيفًجو عًٕٓهٚ –عبيؼخ انًُٛب  –رمًّٛ كهٛخ اٜكاة 

انًؤرًواد انًؾهٛخ : انًؤرًو انؼهًٙ األٔل نكهٛخ انؼهٕو االٍاليٛخ /عبيؼخ كوثالء، ٔانًؤرًو 

و،  ٔيؤرًو كهٛخ 3112انؼهًٙ انضبنش ، ٔيؤرًو االيبو انؾٍَٛ )ػهّٛ انَالو(انَُٕ٘ انضبنش ػبو 

ؤرًو كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد / عبيؼخ انكٕفخ ػبو و ، ٔي3117انزوثٛخ األٍبٍٛخ / عبيؼخ يَٛبٌ ػبو 

، ٔغٛوْب انكضٛو يٍ  انًشبهكبد انؼهًٛخ .فؼال ػٍ 3117و ، ٔيؤرًو عبيؼخ ٔاٍؾ ػبو 3117

، ٔيُبلشبً نهؼلٚل يٍ هٍبئم  ٔػهًٛب  رمٕٚى ػلكا يٍ هٍبئم انًبعَزٛو ػهًٛب  ٔانلكزٕهاِ نغٕٚب

 .  نؼوالٛخ انًقزهفخ فٙ انغبيؼبد ا انلكزٕهاِ انًبعَزٛو ٔأؽبهٚؼ 

* رلهَٚٙ نًبكح انُؾٕ انؼوثٙ ، ٔنهًواؽم األهثؼخ فٙ كهٛخ انؼهٕو االٍاليٛخ / عبيؼخ كوثالء 

 و.3117،نغبٚخ ػبو 

كهاٍبد َؾٕٚخ   ٔيبكحنهلهاٍبد األٔنٛخ،   انهغٕٚخانُؾٕ انؼوثٙ  ٔيبكح انزطجٛمبد  * رلهَٚٙ نًبكح

خ انزوثٛخ نهجُبد / عبيؼخ انؼهٛب  فٙ لَى انهغخ انؼوثٛخ / كهٛنهلهاٍبد  َؾٕ انُضٔ ٔلؼبٚب َؾٕٚخ  

 ٔنؾل اٌٜ .31171يُن ػبو  انكٕفخ

Mohammady.alshkrey@uokufa.edu.iq    اًٚٛم 

 يٕثبٚم                                                        االٍزبم انًَبػل انلكزٕه 

 يؾًل ٚبٍٍٛ ػهٕٛ٘ انشكو٘                                                           19112313212

 وثٛخ نهجُبد عبيؼخ انكٕفخ / كهٛخ انز                                         19911171111
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 انَٛوح اننارٛخ                                               
  

 االٍى : ٍؼل عجبه يشزذ ؽوثٙ انؼيٚجبٔ٘ 

 انهمت انؼهًٙ : أٍزبم يَبػل 

 عبيؼخ كوثالء  37/11/3111ربهٚـ انؾظٕل ػهٛخ ٔانغٓخ انًبَؾخ : 

 انزؾظٛم انؼهًٙ : ككزٕهاِ نغخ ػوثٛخ 

 االفزظبص انؼبو :األكة 

 االفزظبص انللٛك : األكة انؼجبٍٙ َٔملِ

 ػُٕاٌ هٍبنخ انًبعَزٛو : 

ْـ ( كهاٍخ فُٛخ / كهٛخ اٜكاة عبيؼخ انكٕفخ فٙ  711)انًلٚؼ فٙ شؼو االهعبَٙ() د

19/2/3113  

 ػُٕاٌ أؽؤؽخ انلكزٕهاِ 

ْـ( كهٛخ 272 -ْـ 119 انزواس فٙ انشؼو انؼوالٙ يٍ انؼظو انَهغٕلٙ ؽزٗ ٍمٕؽ ثغلاك )

 ( 3111/ 1/1اٜكاة /عبيؼخ انكٕفخ )

 

 أٔال : انجؾٕس انًُشٕهح 

 األكاء انًٍٕٛمٙ فٙ شؼو انؼظٕه انًزأفوح، يؾبٔالد فٙ انزغلٚل/ يغهخ عبيؼخ كوثالء  -1

 انزفبٔد فٙ شؼو أنغٕاْو٘ / يغهخ انهغخ انؼوثٛخ كهٛخ اٜكاة عبيؼخ انكٕفخ  -3

ْـ ( رؾمٛك يشزون /يغهخ كهاٍبد إٍاليٛخ يؼبطوح كهٛخ انؼهٕو 912) كٕٚاٌ انشفُٓٛٙ -2

 اإلٍاليٛخ عبيؼخ كوثالء 

يغهخ كهاٍبد  ْـ( رؾمٛك /711انضغٕه انجبًٍخ فٙ يُبلت انَٛلح فبؽًخ نهَٕٛؽٙ ) -1

 إٍاليٛخ يؼبطوح كهٛخ انؼهٕو اإلٍاليٛخ عبيؼخ كوثالء 

( 1373كاه انكزت ٔانٕصبئك فٙ ثغلاك ) ْـ (رؾمٛك هلى االٚلاع ف1111ٙكٕٚاٌ االككبٔ٘) د  -7

 َشو شوكخ انًبهك انؼبنًٛخ  3117نَُخ 

 3117( نَُخ 1371انزواس فٙ انشؼو انؼوالٙ هلى االٚلاع فٙ كاه انكزت ٔانٕصبئك فٙ ثغلاك ) -2

 َشو شوكخ انًبهك انؼبنًٛخ 

صبئك فٙ ثغلاك انجُبء انفُٙ نمظٛلح انًلٚؼ فٙ انؼظو انَهغٕلٙ هلى االٚلاع فٙ كاه انكزت ٔانٕ -9

 َشو شوكخ انًبهك انؼبنًٛخ  3117( نَُخ 1372)

 

 صبَٛب : ثؾٕس يُغيح  غٛو يُشٕهح 

 ْـ (رؾمٛك 199مفٛوح اإلًٚبٌ نهشٛـ أنجٛبػٙ)  -1

 األكة  أنشفبْٙ فٙ انؼواق كهاٍخ ربهٚقٛخ  -3



 رغلٚل انؼؤع انؼوثٙ ٔرٓنٚت يظطهؾبرّ -2

 انزواس انفُٙ نهمظٛلح انؼوثٛخ فٙ انؼظو انؼجبٍٙ -1

 كٔائو انقهٛم انؼؤػٛخ ثٍٛ انُظوٚخ ٔانزطجٛك -7

ق الثٍ َجبرخ انًظو٘) -2 ّٕ  ْـ( رؾمٛك921ٍغغ انًط

 

 صبنضب : ثؾٕس لٛل االَغبى 

 ْـ( رؾمٛك 291هٍبنخ فٙ يفبفوح انهٛم ٔانُٓبه / ػي انلٍٚ انًملٍٙ) د -1

 ْـ (711انًجبؽش األكثٛخ فٙ يقطٕؽ )انٕشبػ( نهَٕٛؽٙ)د  -3

 ْـ (971انؾهٙ )د انطجٛؼخ فٙ شؼو طفٙ انلٍٚ  -2

 يَزٕٚبد رؾهٛم انُض األكثٙ  -1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السٌرة العلمٌة                                    

 الدجٌلً  منى صالح حسن مدرسال

 
 

 الكوفة جامعة

 للبنات / قسم اللغة العربٌة التربٌة كلٌة

 األشرف النجف محافظة  –العراق  جمهورٌة

 +           469( 0) 9696::6669 رقم الجوال :

   :munas.hasan@uokufa.edu.iq E-mail : البريد االلكتروني
الحدٌث , وشهادة البكالورٌوس   العربٌة / األدب حصلت على شهادة الماجستٌر فً اللغة 

االدب الجاهلً , وفً كلٌة الكوفة , درست فً كلٌة الفقه مادة  جامعة / للبنات التربٌة من كلٌة

التربٌة للبنات مادة الكتاب القدٌم , ومنهج بحث , واللغة العربٌة لألقسام غٌر االختصاص , 

 كلٌة/  العربٌة اللغة قسم فً تدرٌسٌة وطالبة دكتوراه واألشراف على بحوث التخرج , حالٌا

 للبنات. التربٌة

 : البحثٌة االهتمامات

 الحدٌث األدب .9

 أدب الطفل .3

 أدب المرأة .3

 االهتمامات التدرٌسٌة :

 األدب الحدٌث .9

 الشعر .3

Email


 النثر .3

 

  : المنشورةالبحوث 

. صورة المرأة عند الشاعرة لمٌعة عباس عمارة الدجٌلً , منى صالح حسن .  ـ 9

مجلة القادسٌة فً اآلداب والعلوم التربوٌة ,كلٌة التربٌة ,جامعة القادسٌة  ,المجلد 

  م. 6059(5)الخامس عشر ,العددان 

يغهخ كهٛخ . َظواد فٙ ََبئٛبد يؼؤف انوطبفٙ  .  ؽٍَ طبنؼ يُٗ ، انلعٛهٙ ـ 3

( رششٍٚ انضبَٙ 2( انغُخ )26انزشثٛخ نهجُبد نهؼهٕو االَغبَٛخ  ,عبيؼخ انكٕفخ ,انؼذد)

 و. 3125

  (يُشٕس).  رغهٛبد انًكبٌ فٙ شؼو انشٛـ اؽًل انلعٛهٙؽٍَ.  طبنؼ يُٗ ، انلعٛهٙ ـ 2

 و.2/21/3126ـ2انًؤرًش انذٔنٙ انضبَٙ نهغخ انؼشثٛخ نهًذح ضًٍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السيرة الذاتية 

 1االسم : إيناس نعمان ميدي محمود ابو سعيدة 

  1النجف االشرف  1751المواليد : 

  1القسم : المغة العربية 

  1الكمية : التربية لمبنات 

  1الجامعة : الكوفة 

  1في كمية التربية لمبنات ، جامعة الكوفة   7116/ 9/5تاريخ اول تعيين : 

 1دراسات لغوية قرآنية فقو المغة و  التخصص :

 الشيادات الحاصمة عمييا : 
دبموم معيد اعداد المعممات قسم المغة االنكميزية بتسمسل الثانية عمى  .1

  1المعيد
جامعة الكوفة  –لمبنات  بكالوريوس في المغة العربية من كمية التربية  .7

  1بتسمسل االولى عمى القسم والكمية  
جامعة الكوفة بتقدير  –ماجستير في المغة العربية وادابيا من كمية االداب  .5

  1امتياز 
 جامعة الكوفة بتقدير  –دكتوراه في المغة العربية وادابيا من كمية االداب  .4

  1جيد جدًا عال  

 

 



 

 :عنوان رسالة الماجستير 

البشارة في القرآن الكريم دراسة لغوية نحوية ، بإشراف االستاذ المساعد الدكتور  
  1نضال حسن سممان 

 : عنوان اطروحة الدكتوراه 

منيج االقتران المفظي في دراسة النص القرآني عند المحدثين ، بإشراف االستاذ  
 1المساعد الدكتور عقيل عبد الزىرة مبدر الخاقاني

 
 

 ورة والمقبولة لمنشر البحوث المنش

 البحث الصرفي في كتاب منة المنان لمشييد الصدر )بحث مشترك(  .1
 االقتران المفظي منيجًا تفسيريًا ) بحث مشترك (  .7
منيج االقتران المفظي بين الحقيقة والمجاز في الدرس القرآني الحديث )  .5

 بحث مشترك( 
ور في مجمة دار البشارة في القرآن الكريم دراسة صرفية داللية بحث منش .4

 م7119العموم القاىرة / 
 

 المواد التي قمت بتدريسيا 

 عموم القرآن الكريم لممرحمة االولى قسم المغة العربية  .1
 المغة العربية العامة لألقسام غير االختصاص  لممرحمة االولى والثانية  .7
 الكتاب القديم  المرحمة الثانية قسم المغة العربية  .5



 فقو المغة المرحمة الرابعة  .4
 الصرف لممرحمتين األولى والثانية  .3
االشراف عمى بحوث التخرج لعدد من طالبات المرحمة الرابعة قسم المغة  .6

 العربية 
 المجان التي اشتركت في العمل بيا 

 لجنة الغيابات  .1
 لجنة السمنارات والحمقات النقاشية  .7
 لجان استالل رسائل ماجستير  .5
 حوث ترقية لجنة استالل ب .4
 لجنة المواقع االلكترونية  .3
 لجنة امتحانية .6

 
 

 كتب الشكر الحاصمة عمييا  

  7114/ 7/  71كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الكوفة بتاريخ  .1
  7114/  71/3كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الكوفة بتاريخ  .7
كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعميم العالي والبحث العممي بتاريخ  .5

16/5  /7115  
كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعميم العالي والبحث العممي بتاريخ  .4

14 /1  /7114  
كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعميم العالي والبحث العممي  .3

  7115/ 15/6بتاريخ



لسيد وزير التعميم العالي والبحث العممي بتاريخ كتاب شكر وتقدير من ا .6
11/9 /7115  

 76كتاب شكر وتقدير من السيدة عميد كمية التربية لمبنات جامعة الكوفة  .9
/7 /7114  

 

 الدورات 

 ( و تطبيقات       ( MS- WINDWSالدورة التدريبية في نظام التشغيل  .1
 (MS WORDK   – MS POWER POINT   - INTERNET     ) 

 7115دورة طرائق التدريس الثانية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

االسم الثالثً واللقب                                                                                           

Name :- 

تماضر قائد راضً الحاتمً                                                              

Tamather.K.AL Hatemi 

                                                                          5966/ تارٌخ الوالدة

born:1977              

استاذ مساعد                                                    -:اللقب العلمً

occupation:lecturer                

 Date                                                               6055 -: لحصول علٌهتارٌخ ا

:- 2018           

الشهادات الحاصلة علٌها                                                                    الجهة 

 المانحة 

معهد اعداد                                دبلوم معهد اعداد المعلمات                       -5

 المعلمات

بكالورٌوس لغة عربٌة                                                      جامعة الكوفة  -6

 /كلٌة التربٌة للبنات

ماجستٌر لغة عربٌة                                                         جامعة الكوفة  -7

 ٌة للبنات/كلٌة الترب

دكتوراه لغة عربٌة                                              جامعة بابل /كلٌة  -8

 التربٌة للعلوم االنسانٌة 

 البحوث المنشورة

اسالٌب االنشاء الطلبً فً خطبة السٌدة زٌنب علٌها السالم فً الشام / منشور فً  -5

م ,ملخص البحث / تعد 6050/ السنة الرابعة/ 57مجلة الكلٌة االسالمٌة الجامعة / ع

السٌدة زٌنب )ع( ثانً اعظم سٌدة من سٌدات اهل البٌت المحمدي فحٌاتها تزدحم 

فاصطحاب السٌدة زٌنب                             بالفصائل والمكرمات .             

)ع( عائلته المصونة وعلى راسها السٌدة زٌنب من اوجب لوازم نجاح نهضته 

       المباركة .                                                                                                                   

 باسقاط هٌبة الحكم االموي بما القته من الخطب الحماسٌة .فقد قامت 

الفاظ الوعد والوعٌد فً القران الكرٌم )دراسة نحوٌة( /منشور فً مجلة كلٌة التربٌة  -6

. الوعد والوعٌد فً اللغة هما الوفاء  6009( 7/ السنة )9للبنات للعلوم االنسانٌة /ع

ً الترهٌب وقد استعمل القران الكرٌم بالعهد , ٌستعمل االول فً الترغٌب والثانً ف



الفعل )وعد( للداللة على الوعٌد والتهدٌد اكثر من استعماله للداللة على الوعد بالخٌر 

والمغفرة وقد كان لتنوع الصٌغ الفعلٌة اللفاظ الوعد والوعٌد داللة اقتضاءها السٌاق 

 القرانً .

7-   ٌ ( / 50مجلة كلٌة الفقه / ع)ر فً الجملة العربٌة والقران الكرٌم / منشور فً غ

 .6050( 9السنة )

االبعاد الداللٌة للسٌاقات المتشابهة فً المعنى فً النص القرآنً / منشور فً مجلة  -8

 .6059/  9/ السنة  75الكلٌة االسالمٌة الجامعة / ع

 اثر اختالف الحركة فً داللة االلفاظ القرآنٌة / مقبول للنشر / مقبول للنشر  -9

 ت بتدرٌسها  المواد التً قم

 مادة علوم القران للمرحلة االولى // قسم اللغة العربٌة  -5

 مادة اللغة العربٌة لألقسام غٌر االختصاص -6

 

 المؤتمرات المشاركة فٌها . 

 6056المؤتمر الثالث للجودة واالعتماد األكادٌمً  -5

 7/8/6057-6المؤتمر الرابع للجودة واالعتماد االكادٌمً            -6

ولً االول الموسوم )محمد رسول هللا الخلق العظٌم و الرحمة المهداة( المؤتمر الد -7

58-59/8/6057 

المؤتمر العلمً الحادي عشر الموسم )القران الكرٌم وأثره فً تطور الدراسات  -8

 /)مشاركة ببحث( 7/6058-59القرآنٌة واألدبٌة /

 9/50/6059-5للمدة المؤتمر الدولً الثانً لكلٌة التربٌة للبنات / قسم اللغة العربٌة  -9

 )مشاركة ببحث(

 الندوات

 59/5/6057الملتقى الحسٌنً التربوي االول فً  -5

 55/7/6057ندوة فً االبداع النسوي عطاء وإبداع فً  -6

 60/7/6057ندوة فً تربٌة االبداع مشروع من اجل المستقبل /  -7

 ندوة العنف ضد المرأة / كلٌة التربٌة للبنات  -8

)مشاركة ( فً كلٌة التربٌة 56/9/6057الواقع والطموح فً ندوة تٌسٌر النحو بٌن  -9

 للبنات / قسم اللغة العربٌة

فً كلٌة  65/9/6059ندوة بعنوان )الدراسات العلٌا بٌن التراث والحداثة ( فً    -:

 التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة بابل 

 الدورات و ورشات العمل

 ورشة عمل االنترنت -5

 صٌلٌةورشة عن االختبارات التح -6

 Ic3دورة كفاءة  -7



 دورة طرائق التدرٌس -8

 دورة كفاءة الحاسوب / جامعة الكوفة  -9

 دورة كفاءة الحاسوب / جامعة بابل -:

  

 كتب الشكر 

حصلت على مجموعة من كتب الشكر من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً ومن 

 والعمٌد .رئٌس جامعة الكوفة ومعاون رئٌس الجامعة ومن محافظ النجف األشرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انَٛوح اننارٛخ

 ىْواء َؼًخ ؽٍَ انَؼل٘ 1ك1وأ.

 عبيؼخ انكٕفخ / كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد

 خ لــــَى انهغــخ انؼوثٛ

 

  zahaa.alsaadi@uokufa.edu.iqانًٕلغ االنكزؤَٙ :

 19713322221هلى انٓبرف : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 1طبنؼ انَؼل٘ االٍى انوثبػٙ ٔانهمت: ىْواء َؼًخ ؽٍَ 

  1و 1792يكبٌ ٔربهٚـ انٕالكح : كٚبنٗ / 

 1انًُٓخ : رلهَٚٛخ 

 1يكبٌ انؼًم : كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد / عبيؼخ انكٕفخ 

 و فٙ عبيؼخ كٚبنٗ / كهٛخ انزوثٛخ 3117 -1777ربهٚـ انزؼٍٛٛ : يٍ 



 خ نهجُبدو  رَُٛت انٗ عبيؼخ انكٕفخ / كهٛخ انزوث3117ٛ - 3112يٍ                    

 1نٗ يالن عبيؼخ انكٕفخ / كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد م إَم  و3117                   

  1ٍُخ  11:   ػلك ٍُٕاد انقليخ 

  1االفزظبص انؼبو :  انهغخ انؼوثٛخ

  1االفزظبص انللٛك : األكة األَلنَٙ

  . و3111/ ربهٚـ انؾظٕل ػهّٛ :   اٍزبم يَبػل انهمت انؼهًٙ انؾبنٙ :

 و . 2/11/3119انًُظت اإلكاه٘ انؾبنٙ : يموه انلهاٍبد انؼهٛب ثلءا يٍ  

 

 انشٓبكح انؾبطم ػهٛٓب :   

 _________________ 

  1و1777انجكبنٕهًٕٚ: كهٛخ انًأيٌٕ انغبيؼخ /  -1

 1و 1771انًبعَزٛو : كهٛخ انزوثٛخ / انغبيؼخ انًَزُظوٚخ /  -3

  1ؼو اثٍ ىٚلٌٔػُٕاٌ انوٍبنخ : انظٕهح انجٛبَٛخ فٙ ش

 ثئشواف أ.و.ك. أؽًل ؽبعى انوثٛؼٙ .       

 1و3111انلكزٕهاِ : كهٛخ اٜكاة / انغبيؼخ انًَزُظوٚخ /  -2

   1ػُٕاٌ االؽؤؽخ : اثٍ ٍؼٛل انًغوثٙ ٔعٕٓكِ انُملٚخ

 ثئشواف أ.ك. ْلٖ شٕكذ ثُٓبو .        

 انجؾٕس انًُشٕهح :     

 _____________________  

 1و 3111عبيؼخ كوثالء /  كهٛخ انزوثٛخ/ غى انشؼو٘ ػُل اثٍ ىٚلٌٔ / يغهخانًؼ -1

عبيؼخ كٚبنٗ /  كهٛخ انزوثٛخ/ ياليؼ انجٛئخ فٙ شؼو اثٍ ٍؼٛل انًغوثٙ / يغهخ -3

 1و 3117



و  3111أصو انضمبفخ فٙ شؼو اثٍ ىٚلٌٔ / يغهخ كهٛخ انفمّ / عبيؼخ انكٕفخ /  -2

 1)يشزون(

لواءح ثالغٛخ فٙ انًُبعبح انًُظٕيخ نإليبو ػهٙ )ػهّٛ انَالو( / يُشٕه/ يشبهن فٙ  -1

و . كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد / عبيؼخ 3112 -3117يؤرًو لَى انهغخ انؼوثٛخ انلٔنٙ انضبَٙ 

 انكٕفخ . 

انًؼبيٍٛ انزواصٛخ فٙ شؼو انًوأح األَلنَٛخ ) لواءح علٚلح( ، يغهخ يوكي كهاٍبد  -7

 و . 3119/ انكٕفخ 

رٕظٛف انجٛئخ االعزًبػٛخ فٙ شؼو اثٍ يغجو انًٕؽل٘ ، يغهخ كهٛخ انفمّ ، لجٕل  -2

 و .3111َشو ، 

 

 انًؤرًواد ٔانُلٔاد :      

 __________________ 

/  31 -17االشزوان فٙ يؤرًو لَى انهغخ انؼوثٛخ انلٔنٙ انضبنش انًمبو نهًلح يٍ  -1

 و .  3119

 7-1و لَى  انهغخ انؼوثٛخ انلٔنٙ انضبَٙ انًمبو نهًلح يٍ  االشزوان فٙ يؤرً -3

 و . 11/3117/

 و . 3111يموه عهَخ فٙ َلٔح ػٍ انًَوػ فٙ لَى انهغخ انؼوثٛخ  -2

انؼًم فٙ انهغبٌ انزؾؼٛوٚخ نهُلٔاد ٔانٕهُ ٔاألَشطخ انضمبفٛخ انًزُٕػخ انزٙ  -1

 ٚمًٛٓب لَى انهغخ انؼوثٛخ نَُٕاد ػلح . 

 

 

 

 

 

 



 االستاذ المساعد الدكتور أمل حسٌن الخاقانً 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهادة البكالورٌوس فً اللغة العربٌة وآدابها/ كلٌة العلوم االسالمٌة/ حاصلة على 

 جامعة بغداد/ بغداد , العراق, حاصلة على شهادة الماجستٌر فً اللغة العربٌة

بالغة/ كلٌة التربٌة للبنات/ جامعة الكوفة/ النجف , العراق . حاصلة على  -وآدابها

البالغة/ كلٌة التربٌة للبنات/ جامعة  -اشهادة الدكتوراه فً اللغة العربٌة وآدابه

 الكوفة/ النجف , العراق . 

 

 االهتمامات البحثٌة

 الدراسات البالغٌة -9

 الدراسات النقدٌة الحدٌثة -3

 الدراسات األدبٌة -3

 البحوث المنشورة:

, باٌن تاارٌخ الشاعر العرباً حتاى آخار القارن الثالاث  د. أمل حسٌن الخاقاانً -9

الهجااري ومصااادر الشااعر الجاااهلً وقٌمتهااا التارٌخٌااة , مجلااة كلٌااة التربٌااة 

 .3993, كانون األول ,  93للبنات للعلوم االنسانٌة , العدد 

د. أمااال حساااٌن الخاقاااانً , أصاااول المجااااز عناااد الزمخشاااري , فاااً معجماااه  -3

 .3997( فً نٌسان 99العدد )وتفسٌره , مجلة آداب الكوفة 

د. أماال حسااٌن الخاقااانً , الموازنااة بااٌن الشااعراء مقٌاساااً نقاادٌاً بااٌن النظرٌااة  -3

 . 3997( فً آذار 39والتطبٌق , مجلة كلٌة الفقه العدد )

 جامعة الكوفة/ كلٌة التربٌة للبنات

 تدرٌسٌة فً كلٌة التربٌة للبنات

 قسم اللغة العربٌة 

 محافظة النجف االشرف _ جمهورٌة العراق

 96999933767خلوي: 

 amalh.alhagani@uokufa.edu.iq البرٌد االلكترونً 

 



د. أمل حسٌن الخاقانً ,  هل كان حّباً لبدر شاكر السٌاب بٌن الرٌادة والتقلٌاد  -5

, المجلاد الثالااث ,  3999للغااة العربٌاة ضامن بحاوث المااؤتمر الادولً الثاانً 

  مجلة كلٌة التربٌة للبنات للعلوم االنسانٌة .
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 :الذاتٌة السٌرة

 كٕصو ْبرف كوٚى ػجل انوػب انشٛجبَٙ االعى انشثبػٙ ٔانهمت :

 1/1799/ 31: ربسٚخ انٕالدح

 يَهًخ  انذٚبَخ :ػوالٛخ       انغُغٛخ :انُغف االشوف ،  يغمظ انشأط :

 انُغف /انكٕفخ /ؽٙ انًؼهًٍٛ انضبَٛخػُٕاٌ انغكٍ :

 (3111-1777كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد / عبيؼخ انكٕفخ                      ػبو ) ًانجكبنٕهٕٚ  -2  انشٓبدح انزٙ حظم ػهٛٓب :

 

 انًبعغزٛش -3

 انجُبء انفُٙ نهًٕشؼ انُشأح ٔانزطٕه ػُٕاٌ انشعبنخ :   

 األٍزبم انلكزٕه ٍؼٛل ػلَبٌ انًؾُخ اعى انًششف  :   

 32/11/3113 ربسٚخ انحظٕل ػهٛٓب :   

 انغٓخ انًبَحخ:   

 انؼواق انذٔنخ: -2

 انكٕفخ انغبيؼخ :  -3

 انزوثٛخ نهجُبد انكهٛخ: -4

 

 انذكزٕساِ: -4

 نغخ انشؼو فٙ كٕٚاٌ االطًؼٛبد ػُٕاٌ األطشٔحخ : 

 األٍزبم انلكزٕه ؽبكى ؽجٛت انكوٚطٙ اعى انًششف: 

 11/2/3113 ربسٚخ انحظٕل ػهٛٓب :

 انغٓخ انًبَحخ :

 انؼواق انذٔنخ : -1

 انكٕفخ انغبيؼخ : -3

 اٜكاة انكهٛخ : -2

 

 

 32/13/3117: ربسٚخ انحظٕل ػهّٛ                 اٍزبم يَبػل:  انهمت انؼهًٙ

 : رلهَٚٛخ  انؼُٕاٌ انٕظٛفٙ

 انهغخ انؼوثٛخ االخزظبص انؼبو :

 األكة انملٚى َٔملِ االخزظبص انذلٛك :

 

 انًُبطت اإلداسٚخ : 

 

 21/1/3112نهجُبد ثزبهٚـ : اإلشواف ٔانًزبثؼخ ػهٗ انًكزجخ انًوكيٚخ فٙ كهٛخ انزوثٛخ  -2

 31/11/3119يَبػلح يموهح نمَى انهغخ انؼوثٛخ ثزبهٚـ  -3

 

 

 

 : للنشر المقبولة او المنشورة البحوث

 تشرٌن( 9) سنة(  99) عدد اآلداب كلٌة مجلة فً منشور بحث(  وإبداع تأثر)  األندلسً الشعر فً المعارضة ظاهرة -9

 3999 االول

 عدد(  اإلنسانٌة للعلوم للبنات التربٌة كلٌة مجلة فً منشور منفرد بحث) االصمعٌات دٌوان اشعار فً القصصً السرد -3

 .3999 لسنة( 1)

 ,13 العدد ذي , اآلداب كلٌة مجلة فً للنشر مقبول منفر بحث)  االصمعٌات دٌوان اشعار فً اإلٌقاعً وأثره التكرار -3

 (5/9/3993 بتارٌخ

 للعلوم للبنات التربٌة كلٌة مجلة فً منشور بحث(  استعمالها وصٌغ داللتها) ربٌعة أبً بن عمر شعر فً النظر ألفاظ -5

 .3993 لعام(  7) سنة(  99) عدد اإلنسانٌة



 

 3999 لسنة( 1) عدد( هـ963 ت) هللا عبد بن محمد غالب ابً)  البلنسً الرصافً شعر -9

  العامة مضامنها فً دراسة. ومواعظه( ع) الرضا موسى بن علً االمام حكم -7

 . كربالء جامعة/ االنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة مجلة فً للنشر مقبول , العرب اشعار جمهرة فً الطرق الفاظ -6

 . الكوفة دراسات مركز مجلة فً للنشر مقبول.  نقدٌة مقاربة. شمولٌة مستقبلٌة رؤٌة نحو الشعر -9

 فً بابل جامعة/  االساسٌة التربٌة كلٌة مؤتمر ضمن منشور , االندلسً الشعر فً المدن رثاء من لمحات -1

33/9/3996 

 كلٌة فً( ص) النبً مؤتمر فً مشارك بحث(  وشرٌعته حٌاته فً( ص) النبً مع المرأة) كتاب فً نظرات-99

 .بابل جامعة/  القرآنٌة الدراسات

 . بحث مقبول للنشر , لمحات من وصاٌا االمام السجاد )ع( دراسة تحلٌلٌة -99

بحث منشور فً مجلة كلٌة التربٌة للبنات للعلوم االنسانٌة لسنة  التشكٌل الموسٌقً فً شعر ابً القاسم الشابً  -93

3995. 

 االنساق الثقافٌة للخوف عند الصعالٌك. -93

 ظواهر لغوٌة فً الحماسة البصرٌة . -95

 

 : والدورات والندوات المؤتمرات

 .3999/ 99/  37 -35 من للفترة(  الكوفة جامعة ألساتذة) اإلنسان لحقوق المتقدمة التدرٌبٌة الدورة ًف المشاركة -9

(  العالً التعلٌم تطوٌر رؤٌتنا)  بعنوان الكـــــوفة جامعة رئاسة فً المقــــــام الجودة لضمان الثالث المؤتمر حضور -3

 .39/3/3993-91 من للفترة

 .95/3/3993 بتارٌخ الشرٌف النبوي المولد حول ندور -3

 للبنات التربٌة كلٌة فً الجامعً التدرٌب مـــــــركز أقامه الذي(  الحدٌث التقوٌم أسالٌب) عن عمل ورشة حضور -5

 .6/9/3993 بتارٌخ

 .3993/ 6/9 بتارٌخ(  االسدي الوشاح.  محفوظ علً حسٌن فً الفكري النتاج)  عن خاصة ندوة حضور -9

 : القسم فً الدائمٌة الجان

 امتحانٌة لجنة -9

 . األولى المرحلة مرشدة التربوي اإلرشاد لجنة -3

 والتطوٌر البحث فً لجنة -3

 المواقع لجنة -5

  الجودة لجنة -9

 



 

 السيرة الذاتية :

 هدى صالح محمد عمي الربيعي  االسم الرباعي والمقب :

  alrubaie@uokufa.edu.iqhudas.البريد االلكتروني      

 الجنسية : عراقي  

 الدكتوراه . الشيادات الحاصل عمييا :

 لغة عربية        االختصاص الدقيق : ) النحو العربي( االختصاص العام :

 استاذ مساعد   المقب:

  4102تاريخ الحصول عميو  :

 في كمية التربية لمبنات تدريسية  الوظيفة :

 البحوث المنشورة 

 في الجممة العربية والقرآن الكريم .))غير(( -1

 أثر اختالف األعراب في المعنى .-7

 في السياق القرآني . )نزع(داللة لفظ  -5

 سورة النبأ دراسة اسموبية. -4

 )سواء ( في القرآن الكريم. -3

 أثر اختالف الحركة في بنية الكممة في داللة األلفاظ القرآنية . -6

 القيمة التعبيرية في أصوات األلفاظ في حديث النفس في القرآن الكريم. -7

 .البحث في القضايا النحو العربي والمهجات والصرف والدراسات القرآنيةاالىتمامات البحثية : 

mailto:.alrubaie@uokufa.edu.iq


شاركت في الكثير من المجان العممية في قسم المغة العربية منيا العممية ومنيا المجان 
االمتحانية فضال عن االشراف عمى بحوث التخرج ورسائل الماجستير ، وعضوة في لجنة 

 سالمة المغة العربية .

 ـــــــــــــ المشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل .
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الســــــــــــيرة 

 الذاتيــــــــــــة

 لخالدي امد حسين االسم الرباعي /  وسام علي مح

 محل الوالدة / كربالء 

  2/4/2222اللقب العلمي السابق/  استاذ مساعد بتاريخ 

 م 28/5/2228استاذ بتاريخ اللقب العلمي الحالي /  

 التخصص العام / األدب العربي  

 التخصص الدقيق / األدب الحديث

/  كلية التربية في  جامعة الكوفة   2227 /  8  /  21   تاريخ أول تعيين / 

 للبنات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الشهادات الحاصلة عليها  

ـ البكالوريوس ــ جامعة الكوفة / كلية اآلداب / تاريخ الحصول عليها  2

26  /6  /2995 

/ 22ـ الماجستير ــ جامعة الكوفة / كلية االداب / تاريخ الحصول عليها  2

ظل البالط الحفصي عنوان الرسالة )) الشعر األندلسي في  2998/  22

(( ، تقدير امتياز تحت اشراف  أ.د.سامي مكي العاني تناولت فيها أخر 

حقبة من حقب  الشعر في األندلس بعد سقوط المدن بيد األسبان 

)النصارى( وهجرة الشعراء إلى تونس والمغرب ..ليواصلوا نشاطهم 

لبكاء الشعري خارج أسوار األندلس بنكهة الغرب والحنين إلى الوطن وا

 علية .

ـ الدكتوراه ــ  جامعة الكوفة / كلية التربية للبنات /  عنوان الرسالة 1

))جدليات ألجواهري دراسة أدبية فنية ((، تقدير امتياز تحت اشراف أ.د. 

سعيد عدنان المحنه ، وهي أول رسالة دكتوراه في النجف االشرف 

  2228  عن شاعر العرب األكبر ألجواهري تاريخ الحصول عليها 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 المؤتمرات التي شاركت فيها 

/ جامعة 2222.مؤتمر الحفاظ على سالمة اللغة العربية / ليبيا /2

المسيره الكبرى / طبرق /قسم اللغة العربية وقد ساهمت بدراسة 

 بعنوان)اللغة العربية في اقسام الغير االختصاص( 

الوطني األول لألدباء الشباب في النجف االشرف / للفترة  . المؤتمر2

،تحت رعاية دائرة األداب والفنون /مؤسسة شهيد 2228أذار/22-22من 

المحراب ، وقد حصلت على شهادة شكر وتقدير على بحثي الموسوم 

 (.2221:)المقالة السياسية في العراق بعد التغيير 

-22ب والفن / للفترة من. المؤتمر الوطني السنوي الرابع لالد1

تحت رعاية دائرة األداب والفنون /مؤسسة شهيد المحراب،  2228ايار/22

 وقد حصلت على شهادة شكر وتقدير/ ومقرره للجلسات .

، 2228/     24-21. مؤتمر معهد المرأة القيادية  في اربيل / للفترة من4

 . ( I R Iوقد حصلت على شهادة شكر وتقديرتحت رعاية منظمة ) 

، 2228/     29-25. مؤتمر معهد المرأة القيادية  في اربيل / للفترة من5

 ( . I R Iوقد حصلت على شهادة شكر وتقدير تحت رعاية منظمة ) 



. المؤتمر العلمي االستذكاري لشاعر العرب االكبر محمد مهدي 6

، جامعة الكوفة / كلية اآلداب 2222نيسان/22-22ألجواهري / للفترة من

حصلت على شهادة شكر وتقدير على بحثي )ألجواهري األب  / وقد

 شاعرا (.

اشتراكي في الدورة الفديوية المقامة على رئاسة جامعة الكوفة /  -7

 مركز البحث والتاهيل المعلوماتي للفترة 

 وقد حصلت على تقدير جيد جدا . 2222/ 22/ 22 – 7من 

كلية التربية للبنات دار ـ الحضور في الملتقى الحسيني التربوي االول / 8

  2/2221/ 25ثقافة االطفال / فرع النجف ، على قاعة الحكيم ، بتاريخ 

الحضور في المؤتمر السنوي الرابع لضمان الجودة واالعتماد  -9

( ، على قاعة كلية التربية االساسية /  1/4/2221-2االكاديمي للمدة من )

 جامعة الكوفة 

العلمية الثانية عن العنف واثاره في المجتمع الحضور في الندوة  -22

 28/4/2221على قاعة كلية التربية للبنات 

حضوري أصبوحة للشاعرة العراقية المغتربة وفاء عبد الرزاق في  -22

 21/4/2221كلية االداب / جامعة الكوفة بتاريخ 

تم أختياري مقرره للجلسة في ندوة قسم اللغة العربية التي  -22

 28/1/2221في االدب النسوي عطاء وابداع ( بتاريخ  عنوانها )

حضوري المؤتمر السنوي العلمي الدوري الثاني حول السيدة  -21

على  1/5/2221-2فاطمة الزهراء )ع( عنوان الوحدة االسالمية بتاريخ 

 قاعة رئاسة جامعة الكوفة 

الحضور في الندوة الطالبية المنعقدة في قسم اللغة العربية  -24

على قاعة الحكيم في 2221/ 6/5وان ) المراه وروح التجديد ( بتاريخ بعن

 كلية التربية للبنات



حضوري في المهرجان السنوي االول بمناسبة والدة مؤسس علم  -25

الكيمياء االمام جعفر الصادق )ع(على قاعة الحكيم في كلية التربية 

 7/5/2221للبنات بتاريخ 

ن ) المكتبة االفتراضية بين الواقع حضوري في الندوة العلمية ع -26

 8/5/2221والطموح (، على قاعة الحكيم في كلية التربية للبنات بتاريخ 

حضوري في ندوة حول ) كرسي اليونسكو ( للدكتور محمد  -27

 9/5/2221القريشي على قاعة الحكيم في كلية التربية للبنات بتاريخ 

في قسم اللغة العربية  حضوري ندوة حول ) تسير النحو( المقامة -28

 22/5/2221،على قاعة الحكيم في كلية التربية للبنات بتاريخ 

الذهاب مع مجموعة من الطالبات المرحلة الثانية/قسم اللغة  -29

العربية/كلية التربية للبنات لالطالع على معرض الكتاب في العتبة 

 26/1/2224 -/ 22/1العلوية المقدسة بتاريخ 

لحوار بين االديان( المقامة في قصر الثقافة برعاية حضور ندوة )ا-22

وزير التعليم العالي والبحث العلمي االستاذ علي االديب بتاريخ   /  

/2224 

المشاركة في ورشة عمل حول السبورة التفاعلية المقامة في كلية -22

 29/4/2224التربية للبنات بتاريخ 

الجودة في كلية الحضور في المؤتمر السنوي الخامس لضمان -22

 2224التربية االساسية بتاريخ / /

الحضور في ورشة عمل حول المواقع العلمية الرسال البحوث ، -21

 27/9/2224المقامة على قاعة الحكيم / كلية التربية للبنات بتاريخ 

حضور مراسيم رفع الراية السوداء  )راية االمام الحسين )ع( (في  -24

  22/2224/ 28جامعة الكوفه بتاريخ 



المشاركه في موكب مسيرة االمام الحسين )ع( المنظم من قبل – 25

  12/22/2224جامعة الكوفه /كليه التربيه للبنات بتاريخ 

يوم مناهضة العنف ضد المرأة 22حضور فعاليات )نساؤنا رفقا-26

  22/22/2224صفر برعاية شهيد المحراب بتاريخ 2(

جامعة الكوفة  /  المرأة  في مقررة جلسة ندوة حول العنف ضد  -27

 8/1/2225في تاريخ  كلية التربية للبنات

محاضرة في ندوة )المسرح العراقي وحركية االبداع (،في جامعة – 28

 7/4/2225الكوفة /كلية التربية للبنات بتاريخ   

،برعاية العتبة  2417حضور المؤتمر الحسيني النسوي الثالث لعام -29

 العلوية المقدسة 

       9-8في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للغة العربية للمدة  -12

/22/2225 

 26/2/2225ـ حضور الندوة حول الجودة واالعتماد االكاديمي بتاريخ  12

 22/1/2225ـ مقررة جلسة في ندوة العنف ضد المراة بتاريخ  12

 5/1/2225ـ حضور احتفالية كافل اليتيم بتاريخ  14

ضور احتفالية قسم اللغة العربية بوالدة السيدة فاطمة الزهراء ـ ح 15

 24/4/2225بتاريخ 

 26/22/2225ـ حضور المؤتمر العلمي الثاني للعلوم البايلوجية بتاريخ  16

ـ حضور احتفالية كرسي اليونسكو لتطوير دراسات الحوار بين  17

 24/1/2225االديان بتاريخ 

ة البشرية ) مقومات االسرة ـ حضور ورشة عمل حول التنمي 18

 12/1/2225السعيدة ( وقد القتها المدربة الدولية منى الصالح بتاريخ 



ـ المشاركة كـ ) عريفة حفل ( في احتفالية وحدة شؤون المرأة  19

 12/4/2225الدكتورة ايمان الحلو بتاريخ  كلية التربية للبناتلتكريم عميد 

 26/2/2225ا بتاريخ ـ حضور ورشة عمل حول موقع ابن سين 42

ـ المشاركة بمحاضرة )حول التجديد في القصيدة النثرية (في الندوة  42

التي اقامها قسم اللغة العربية حول التجديد في اللغة واألدب ( بتاريخ 

2/1/2226 

المشاركة كرئيسة جلسة لندوة )االشاعة داء خفي يعبث في نسيج  -42

 6/4/2226المجتمعات (،بتاريخ 

اللجنة التحضيرية للندوة العلمية ) المرأة في الفكر االنساني في  -41

 2227/ 8/1السيدة زينب انموذجا ( ،بتاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 من أهم الرسائل التي قومتها لغويا :

)االثار المترتبة على النمو الحضري في مدينة النجف( بتاريخ   -2

9/9/2221 

 25/9/2221رات سائله( بتاريخ  )تحضير مركبات ازوكليو -2

)تحضير وتشخيص مشتقات مختلفة من للكومارين ودراسة  -1

 28/22/2221سائل(-غاز-سلوكها بتقنية كرموتوغرافيا

)التطورات السياسية في انجلترا في عهد ماري تيودور( بتاريخ  -4

22/22/2221 

)دراسة مقارنة للتأثير الحامي للكبد بين الكوبر سيتين ومستخلص  -5

بة في ذكور الجرذان المسممه برباعي كلوريد الكاربون( الحل

 22/22/2221بتاريخ 

)االسلوب المتباين وأثره في تنمية أهم القدرات الحركية وتعلم  -6

بعض المهارات االساسية على بساط الحركات االرضية من 

 27/5/2221الجمناستك الفني للطالبات( بتاريخ 

بداللة بعض المؤشرات  )التنبؤ بمستوى االستشارة االنفعالية -7

الوظيفية ومستوى بعض الهرمونات لدى العبي كرة السلة( بتاريخ 

28/5/2221 

)اعتماد عامل التصادم لحساب قدرة االيقاف لبعض المركبات(  -8

 26/2/2224بتاريخ 



)اعتماد التصادمات القريبة والبعيدة لحساب قدرة االيقاف لبعض  -9

 24/1/2224المركبات العضوية( بتاريخ 

المائي  Abereraتأثير تراكيز مختلفة من مستخلص نبات الصبار ) -22

لدى فروح اللحم(  tenella eminaوالكحولي في خمج طفيلي 

 22/4/2224بتاريخ 

دراسة تاريخية (  –)الشيخ عبد الحسين االميني وجهوده الفكرية  -22

 8/5/2224بتاريخ 

تيكية )تأثير استخدام وسيلة مساعدة في بعض المتغيرات الكنيما-22

متر حواجز  222والنفسية وتعلم خطوة تعدية الحاجز وانجازعدو 

 21/6/2225للطالبات ( بتاريخ 

خالل IR )دراسة العوامل المؤثرة على انتقال البيانات بواسطة -21

 7/22/2225االلياف البصرية ( بتاريخ 

)دراسة االشكال االرضية في منطقة الحجارة ضمن محافظة  -24

 24/2/2226لى النشاط البشري (بتاريخ النجف واثرها ع

)تحليل العالقات المكانية للحالة الزواجية في محافظة بابل للمدة  -25

  7/2226/ 21( بتاريخ  2225- 2997من 

)تأثير اسلوب التعليم الفعال بتداخل انماط التمرين في تنمية اهم  -26

ائرة القدرات العقلية وتعلم بعض المهارات االساسية بالكرة الط

 2226/ 5/9للطالب ( بتاريخ 

)سلطة القاضي التقديرية للشهادة وفق أحكام القانون والقضاء (  - 27

 2226/ 22/  22، بتاريخ 

)دراسة عالقة بين اضطربات الغدة الدرقية ومتالزمة تكيس  – 28

 2227/ 9/ 22المبايض ( ، بتاريخ 



ازو اوكزيم  )تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية الحيوية لليكاند -29

 2227/ 9/ 25اميدازول جديد وبعض معقداته ( ،بتاريخ 

)االجهاد الذهني وعالقته بالطالقة النفسية وبعض المتغيرات - 22

/  22متر للشباب ( ، بتاريخ 222الفسيولوجية واالنجاز لالعبي عدو 

9/2227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البحوث والدراسات التي قومتها علميا :

صالح جوال الــ طعمة شاعرا وناقدا ( للطالب رسالة الدكتوراه ) -2

 28/8/2224علي عباس سليمان بتاريخ 

بحث ) نكهة الكلمات ، قراءة في شعر )محمد جمال الدين ( بتاريخ -2

29/9/2224 

 2992رسالة الدكتوراه )تقنيات التجريب في القصة العراقية للمدة -1

 2225/ 2/ 29( للطالب عبد الرزاق جبار سلمان بتاريخ 2222حتى 

 22/1/2225مرشحة كمقوم علمي لقسم اللغة العربية ،بتاريخ -4



مقومة بحوث ترقية علمية ،من جامعة كربالء ،كلية التربية للعلوم -5

 21/7/2225االنسانية  ،بتاريخ 

مقومة بحوث علمية للمؤتمر الدولي الثاني لقسم اللغة العربية /كليه -6

 ومنها :، 2225/ 22/ 9-8التربية للبنات 

 السلم الحجاجي في الخطبة الصغرى لفاطمة الزهراء )ع(-

 العتبات النصية في المجموعة القصيصة )السطوع (لمحمود يعقوب -

 توظيف الطبيعة في بناء الصورة البيانية في شعر اعمى التطيلي-

 القناع في مذكرات الملك عجيب بن عجيب للشاعر صالح عبد الصبور-

 لرواية التفاعلية رواية )مخيم المواركة (اختياراالفعل القراني في ا-

 المرأة شاهدا شعريا في شرح ابن عقيل  -

 جذور المنهج التفاعلي في الخطاب القرآني -

 تجليات المكان في شعر الشاعر احمد الدجيلي -

 تمثالت الهوية في الرواية العراقية النسوية-

 النواسي والغزال قراءة في ضوء االدب المقارن مابين-

 الهوية العراقية في المهجر بين الواقع والتخيل السردي-

 تفريع وافتراض االوزان عند العراقيين المعاصرين-

 شعرية االشارة الشخصية مقاربة تداولية -

 قراءة في خصائص التعبير القرآني وسماته البالغية -

 المجاز في علم االصوليين-

 الشريف المرتضى وجهوده في نقد النقد-

 تمثالت الماء في القصيدة السيابية معادال موضوعيا-



 تقنية االيقاع العروضي في شعر بلند الحيدري-

 مالمح النقد االجتماعي عند يحيى الغزال-

 تجليات الواقع السياسي في شعر مصطفى جمال الدين-

 المرآة والحب في شعر هادي الحمداني -

 النهرودالالته الرمزية في مجموعة )نهر ذو لحية بيضاء( -

 قراءة في مفهوم البديع والبالغين العرب القدماء-

 عينية ابن زريق البغدادي دراسة فنية-

تقويم بحث من مجلة كلية التربية للعلوم االنسانية  عنوانه )موازنة  -7

بد في قصص الحيوان لالطفال بين صالح محمد علي وعبد الحميد ع

 2226/  22/  21المقصود )النص القرآني انموذجا ( بتاريخ 

تقويم بحث من مجلة ميسان للدراسات االكاديمية  عنوانه )البنى  -8

السردية في الشعر العراقي الحديث الشعر التسعيني انموذجا ( ، 

 2227/  9/ 21بتاريخ 

دث في تقويم بحث من مجلة ميسان للدراسات االكاديمية  )بنية الح – 9

الرواية العربية الجديدة روايتا) مراثي االيام ( و )رأس الحسين (، بتاريخ 

24 /22  /2227 

تقويم بحث من مجلة كلية التربية للعلوم االنسانية  عنوانه ) تحقيق  -22

 22قصيدة ذخيرة االيمان للشيخ علي بن يونس البيضاوني ( بتاريخ 

/22/2227 

الدولي الثالث  لقسم اللغة العربية  مقومة بحوث علمية للمؤتمر- 22

 ،ومنها :2227/ 4/ 22- 29/كليه التربية للبنات 

 البناء السردي في رواية ) درب الزعفران ( -

 قضية الهوية في رواية ) مذكرات امرأة غير واقعية ( -



 التعالق النصي في قصيدة )خطاب االمير بدر بن شاكر ( -

بين حسان والنابغة في الرسالة المصاحبة في المحاججة النقدية  -

 ضوء النظرية التدوالية 

 مظاهر أدب المقاومة في شعر عدنان الصائغ  -

االثر القرأني في خطاب االمام السجاد )ع( دراسة في ضوء الية  -

 التناص

 الزمن السردي في رواية ) ساللم الصحو ( -

شفرة العنوان في النص الروائي ، دراسة مقاربة بين نصين  -

 عربي وكردي

 الذاكرة في رواية )سيدات زحل (للطيفة الدليمي سردية -

 الجواهري من سيكولوجية الشخصية الى سيمياء االلقاببب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبيؼخ انكٕفخ/ كهٛخ انزشثٛخ نهجُبد / لغى انهغخ انؼشثٛخ

 انغٛشح انزارٛخ: 

 االٍى : ٔفبء ػجل االيٛو ْبك٘ ػهٙ انظبفٙ

 1797انًٕانٛل: انُغف / 

 انؼُٕاٌ : انُغف االشوف / ؽٙ انًؼهًٍٛ 

 19113119711انًٕثبٚم : 

  wafaa.alsafi@uokufa.edu.iqانجوٚل االنكزؤَٙ :

 انغٛشح انؼهًٛخ: 

 رلهَٚٛخ فٙ لَى انهغخ انؼوثٛخ / كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد / عبيؼخ انكٕفخ

 يلهً  انهمت انؼهًٙ :

 21/7/3112 ربسٚخ انحظٕل ػهٗ انهمت انؼهًٙ:

 12/2/3119 ربسٚخ انزؼٍٛٛ :

 : انهغخ انؼوثٛخ االخزظبص انؼبو

 : انجالغخ ٔانُمل ٔانُضو االٍاليٙ  االخزظبص انذلٛك

 :انشٓبدح

ؽبطهخ ػهٗ شٓبكح انجكبنٕهًٕٚ فٙ انهغخ انؼوثٛخ ٔآكاثٓب / كهٛخ  -1

 3111انزوثٛخ نهجُبد / عبيؼخ انكٕفخ / انؼواق 

انؼوثٛخ ٔآكاثٓب / كهٛخ ؽبطهخ ػهٗ شٓبكح انًبعَزٛو فٙ انهغخ   -3

 3112انزوثٛخ نهجُبد / عبيؼخ انكٕفخ  / انؼواق 

ؽبطهخ ػهٗ شٓبكح انلكزٕهاِ فٙ انهغخ انؼوثٛخ ٔآكاثٓب / كهٛخ االكاة  -2

 3112 / عبيؼخ انكٕفخ / انؼواق

 



 انذٔساد انزٙ شبسكذ فٛٓب :

/  اعزٛبى كٔهح ؽوائك انزلهٌٚ ػهٗ ٔفك انكزبة م٘ انؼلك د د -1

 .17/11/3119فٙ  12112

فٙ  2219ػهٗ ٔفك انكزبة م٘ انؼلك   icdlاعزٛبى كٔهح  -3

19/2/3111. 

فٙ  21317ػهٗ ٔفك انكزبة م٘ انؼلك ط أ/ ic3اعزٛبى كٔهح  -2

31/11/3111. 

فٙ  11/11121اعزٛبى كٔهرٙ  انزٕفم ػهٗ ٔفك انكزبة م٘ انؼلك  -1

فٙ  297، ٔػهٗ ٔفك انكزبة م٘ انؼلك  7/7/3111

12/11/3111 . 

اعزٛبى ايزؾبٌ كفبءح ؽبٍٕة ػهٗ ٔفك انكزبة م٘ انؼلك ػ أ/  -7

 9/2/3112فٙ 11912

 :   المنشورة البحوث

 

-الناجً فلحً كاظم عبدهللا زٌنب د.م ,"الرحمن سورة فً اإلستعارٌة الصور جمالٌة" •

ٌَّة مجلَّة الصافً, هادي األمٌر عبد وفاء.د ٌَّة كل ٌَّة, للعلوم. للبنات الترب ٌَّة اإلِنسان ٌَّة كل  للبنات الترب

 .م3999 الكوفة, جامعة ــ

 حاكم. د.أ ,"المعانً علم ضوء فً دراسة -البالغة نهج فً والنهً األمر بٌن الجهاد"  •

 الكوفة, جامعة ــ اآلداب كلٌة/ العربٌة اللغة مجلة الصافً, األمٌر عبد وفاء م.م-الكرٌطً حبٌب

 .م3997

 عبد وفاء م.م-الكرٌطً حبٌب حاكم. د.أ ,"البالغة نهج فً التشبٌهٌة الجهاد صور"   •

 .م3997 الكوفة, جامعة ــ اآلداب كلٌة/ العربٌة اللغة مجلة الصافً, األمٌر

 

ٌَّة مجلَّة" العراقً الشارع فً التجاري االعالن فً االشهار سٌمٌائٌة" • ٌَّة كل . للبنات الترب

ٌَّة, للعلوم ٌَّة اإلِنسان ٌَّة كل  .3996 الكوفة, جامعة ــ للبنات الترب



 انَٛوح انؼهًٛخ:

 االٍى انوثبػٙ ٔانهمت: ىُٚت ػهٙ كبظى يؾًل انًؾُخ 

 Zainab201143@yahoo.comانجوٚل االنكزؤَٙ: 

 انشٓبكح انؾبطم ػهٛٓب :ككزٕهاِ 

 3119ٍُخ انؾظٕل ػهٛٓب :

 31/1/3117ربهٚـ انزؼٍٛ :

 انهمت انؾبنٙ : اٍزبم يَبػل 

 2/11/3111ٚـ انؾظٕل ػهّٛ:ربه

 ػُٕاٌ اؽؤؽخ انلكزٕهاِ 

 )انشؼوٚخ انؼوثٛخ فٙ ػٕء يؼبٚٛو انُمل انؼوثٙ انملٚى ؽزٗ َٓبٚخ انموٌ انَبثغ انٓغو٘ (.

 3119عبيؼخ االَجبه /كهٛخ انزوثٛخ ٍُخ 

 

 اْى انًؤرًواد ٔانُلٔاد :

 2/1/3112-3يؤرًو انغٕكح انضبنش انن٘ الٛى فٙ هئبٍخ عبيؼخ انكٕفخ فٙ  -1

 انهغُخ انزؾؼٛوٚخ.11/2/3112َلٔح لَى انهغخ انؼوثٛخ فٙ االكة انَُٕ٘ فٙ  -3

 13/7/3112َلٔح لَى انهغخ انؼوثٛخ فٙ رَٛٛو انُؾٕ فٙ  -2

 .3112َلٔح انجٛذ انضمبفٙ انًمبو فٙ كهٛخ انزوثٛخ نهجُبد ثًُبٍجخ ػٛل االو فٙ اماه  -1

 9/1/3117ؽٕل انًَوػ انؼوالٙ فٙ  -7

 11/3117/ 7 – 1انضبَٙ نهغخ انؼوثٛخ يٍ  انًؤرًو انلٔنٙ -2

 3119/ 1/  31 – 17انًؤرًو انلٔنٙ انضبنش نهغخ انؼوثٛخ يٍ  -9

 

 اْى انًٕاك انزٙ لًذ ثزلهَٚٓب : 

 ػوثٛخ ػبيخ .-1

 انؼؤع ٔانمبفٛخ .-3

 انُمل انملٚى .-2

 انزؼجٛو ٔاالَشبء.-1

 انُمل االكثٙ انؾلٚش. -7

 

 انجؾٕس انًُشٕهح :   

 و . 3111افؼبل انكالو فٙ انُض انًَوؽٙ ، يغهخ كهٛخ انزوثٛخ نهؼهٕو االََبَٛخ ،  -1

ػزجبد انُض فٙ هٔاٚخ انييٍ انؾلٚل٘ نهكبرت ػجل انٓبك٘ أؽًل انفوؽٍٕٙ ، يغهخ  -3

 و . 3112انهغخ انؼوثٛخ ٔآكاثٓب ، كهٛخ اٜكاة / عبيؼخ انكٕفخ 

 

 اْى انوٍبئم انغبيؼٛخ انزٙ لٕيزٓب نغٕٚب.

 هٍبنخ يبعَزٛو ػُٕآَب .

رًوُٚبد نزطٕٚو اْى انملهاد انقبطخ ٔفمب نهًَبفبد انًَزٓلفخ ٔربصٛوْب فٙ ثؼغ  -1

انًزغٛواد انجبٕٚ يٛكبَٛكٛخ ٔاالكهان انجظو٘ ٔاالَغبى نويبح انموص انُبشئٍٛ فٙ 

33/2/3111 

 هٍبنخ يبعَزٛو ػُٕآَب . -3

ضالصٛخ ػلكٚب ثبٍزقلاو لبػلح اشزمبق لٕاػل يوكجخ نؾَبة انزكبيالد انضُبئٛخ ٔان

ًٍجٌَٕ ػُليب ٚكٌٕ اػزالل انًكبيم فٙ غٛو اؽلٖ َٓبٚزٙ يُطمخ انزكبيم ٔرؾٍَٛ 

 و33/7/3111فٙ  نانُزبئظ ثبٍزقلاو ؽوٚمخ      هٔ يجو



هٍبنخ يبعَزٛو ػُٕآَب ) كهاٍخ روكٛي ثؼغ انؼُبطو انًؼلَٛخ انضمٛهخ فٙ كم يٍ  -2

 و 12/7/3117( فٙ  انؾًبو انًُينٙ ٔانلٔكح انشوٚطٛخ

 و 11/7/3112و فٙ 1771-1711انُزبط انزبهٚقٙ فٙ انًغالد انُغفٛخ  -1

رمُٛخ اٍزقالص َمطخ انغًٛخ نفظم ٔاغُبء انكٕثهذ ٔانوطبص ٔانؾلٚل ... فٙ  -7

 و . 32/11/3112

كهاٍخ ٍهٕن انجهٕهاد انَبئهخ نجؼغ يوكجبد االَٛالل يؾؼوح علٚلا فٙ  -2

 و . 31/7/3119

 

 َشبؽبد أفوٖ : 

 . 11انزمٕٚى انؼهًٙ نجؾٕس يؤرًو انهغخ انؼوثٛخ انلٔنٙ انضبنش ػلك -1

انزمٕٚى انؼهًٙ نجؾش )يٕاىَخ فٙ لظض انؾٕٛاٌ نألؽفبل ثٍٛ طالػ يؾًل ػهٙ  -3

 و .3112/ 32/11ٔػجل انؾًٛل ػجل انًمظٕك )انُض انموآَٙ إًَٕمعب(( فٙ 

 نغبٌ اٍزالل هٍبنخ يبعَزٛو .  -2

 (. 7س رقوط انًوؽهخ انواثؼخ ػلك )االشواف ػهٗ ثؾٕ -1 

 ( . 9االشواف ػهٗ انًطجمبد فٙ كافم انًؾبفظخ ػلك ) -7

 

 انهغبٌ انلائًخ ٔانًؤلزخ : 

 نغُخ يزبثؼخ ثؾٕس انزقوط . -1

 نغُخ انغٛبثبد.  -3

 نغُخ اٍزمجبل انؼٕٛف فٙ يؤرًو انهغخ انؼوثٛخ انضبنش .  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عبدهللا كاظم فلحً "الناجً"المدرس الدكتور زٌنب   
 جامعة الكوفة كلٌة التربٌة للبنات
ٌَّة   تدرٌسٌة فً قسم اللُّغة العرب

04850891890الخلوي:  
 البرٌد األلكترونً:

   zenib20@yahoo.com  

 
ة للبنات ــ  حاصل على شهادة البكلورٌوس ٌَّ ة الترب ٌَّ فً اللُّغة العربٌة وآدابها/ كل

ة وآدابها/  ٌَّ جامعة الكوفة ــ العراق، حاصل على شهادة الماجستٌر فً اللُّغة العرب
ٌَّة  ٌَّة اآلداب ــ جامعة الكوفة ــ االعراق، حاصل على شهادة فلسفة فً الل ًّغة العرب كل

ة اآلداب ــ جامعة الك ٌَّ وفة، العراق.وآدابها ــ كل  
 

ة:ــ ٌَّ  اإلهتمامات البحث
 

ٌَّة. 5 راسات القرآن ــ الدِّ  
ٌَّة.0 راسات البالغ ــ الدِّ  
ــ سٌرة المرأة وأَدبها.3  

 
 البحوث المنشورة

 
ــ م.د زٌنب عبدهللا كاظم فلحً الناجً، أ.د خلٌل عبد السادة إبراهٌم الهالل، " 5

ْـ( ", يغهخ انهغخ 321انُغبء الثٍ طٛفٕس)دأُعهٕة انكُبٚخ ػٍ طفخ فٙ كزبة ثالغبد 

 و.3125انؼشثٛخ/ كهٛخ اٜداة ــ عبيؼخ انكٕفخ, 

                                    م.د زٌنب عبدهللا كاظم فلحً الناجً، أ.د خلٌل عبد السادة إبراهٌم الهالل،ــ 3

اٜكاة/كهَّٛخ يغهخ  ْـ( ",321طٛفٕس)دالثٍ " أٍُهٕة انزشجّٛ انًوٍم فٙ كزبة ثالغبد انَُبء 

 و.3125ــ عبيؼخ انكٕفخ, اٜكاة 

 ,وفاء عبد األمٌر هادي الصافًزٌنب عبدهللا كاظم فلحً الناجً، وم.د م.د ــ 2

ٌَّة للبنات. للعلوم الصور اإلستعارٌة فً سورة الرحمن ٌةجمال" ٌَّة الترب ", مجلَّة كل

ٌَّة  ٌَّة الترب ة, كل ٌَّ  م.3999للبنات ــ جامعة الكوفة, اإلِنسان

 ــ رسالة ماجستٌر: خطب سٌدات البٌت العلوي حتى نهاٌة القرن األول الهجري ـــ دراسة موضوعٌة فنٌة ـــ .ـ 5

 

 ـــ اطروحة الدكتوراه: أسالٌب البٌان فً كتاب بالغات النساء البن طٌفور. 9

 ٌن المحكمة.ــ التشبٌه فً سورة الرحمن, بحث منشور فً مجلة المب7

mailto:zenib20@yahoo.com


 ــ البٌان فً سورة الرحمن, خطً. 6

 ـــ خطبة السٌدة الزهراء ) علٌها السالم( فً نساء المهاجرٌن واألنصار ــ دراسة وتوثٌق ــ . 9

 ــ داللة البعد اإلجتماعً فً خطب السٌدة الزهراء "علٌها السالم". 1

 ــ قراءة فً سٌرة وخطاب المرأة فً النهضة الحسٌنٌة. 99

 مقال منشور فً مجالت معتمدة فً نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن. 69ـــ أكثر من  99

سيميائيَّة المكان في رواية  زٌنب عبدهللا كاظم فلحً الناجً، "م.د ــ أ.د إٌمان السلطانً , و 12

 م.4102"، مجمة كمية التربية لمبنات، جامعة الكوفة، " المتوسط" لعبد الرَّحمن منيف

 

                                   /////////////////////////////// 

Teacher . Dr: Zainab Abdullah Kadhim Falhi AL-Naji 

Ministry of Higher Education & Scientific Research 

University of Kufa/College of faculty of  Education for girl 

Department of the Arabic Language 

 

Tel: + 964 (0) 7810845842 
 
 
He holds a bachelor's degree in Arabic Language and 
Literature / Girls College of Education University of Kufa, 
Iraq, holds a master's degree in Arabic and Literature / 
Faculty of Arts, University of Kufa races language, he holds 
a philosophy in Arabic Language and Literature Faculty of 
Arts, University of Kufa certificate, Iraq. 
 
Research Interests: 
1 Koranic studies. 
2 Rhetorical Studies. 
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Prof. Dr. Khaleel Abdul Sada  
 
Method of metonymy for the recipe in the book of reports of 

women to the son of Tayfur (d. 280 AH), "Journal of Arabic 

Language / Faculty of Arts, University of Kufa, 2 

 
 .Teacher Dr Zainab Abdullah Kadhim Falhi AL-Naji  ،  Prof ـــ2

Dr. Khaleel Abdul Sada 
"Sender analogy method in the book of reports of women 
to the son of Tayfur (d. 280 AH)," Journal of Arts / Faculty 
of Arts, University of Kufa, 2014. 

 

3ــ   Teacher Dr   Zainab Abdullah Kadhim Falhi AL-Naji   ،  
Wafa Abdul Amir Hadi Al-Safi. ( Alastarah aesthetic images in Ar-

Rahman)2015. 

4 . Master's thesis tagged: Women speeches upper house until the end 

of the first century AH objective study of art. 

5 . Doctoral dissertation topic which type it is now: the statement in 

the book of techniques for women communications Tayfur son. 

analogy in Surat Al-Rahman, research published in the journal 

described the court.6.  

 7 . statement in Surat Al-Rahman, linear. 

  8 . sermon Ms. Zahra (peace be upon her) in women immigrants and 

supporters studying and documenting. 

denote the social dimension in sermons Ms. Zahra "peace".9  . 

read in the biography and women's speech in Husseiniya 

Renaissance.50  

  11 . I have more than 70 articles published in magazines based in the 
Iraqi Journalists Syndicate. 

 
 



 السم : منى جابر مجبل حسٌن ا

 الجنسٌة :عراقٌة 

 اللقب العلمً : استاذ مساعد 

 الشهادة : دكتوراه 

 فلسفة اللغة العربٌة  : االختصاص العام

 االختصاص الدقٌق : النقد االدبً الحدٌث 

استاذ مساعد فً تخصص النقد االدبً الحدٌث والفكر النقدي ,حاصلة على شهادة الدكتوراه من 

جامعة بغداد فً االدب العربً الحدٌث ونقده ,شاركت فً مؤتمرات دولٌة ومحلٌة فً مجال 

التخصص الدقٌق فضال عن الدراسات الفكرٌة وندوات الجودة واالداء الجامعً وكذلك االرشاد 

كان اخرها مؤتمر اللغة العربٌة فً جامعة شاه علم فً مالٌزٌا ومؤتمر العربٌة وتداخل التربوي و

ومؤتمر النقد االدبً والعلوم  3996الحقول المعرفٌة فً كلٌة االداب جامعة القاهرة فً اذار 

 .االنسانٌة فً جامعة سٌدي محمد بن عبد هللا السادس بفاس فً المغرب 

 :الت العلمٌة المحكمة ومنها نشرت بحوثا متعددة فً المج

 .ـ فكرنا المعاصر بٌن العولمة والنكوص الى العالمٌة1

 ـ المنجز النقدي العربً / قراءة فً المرتكزات الفكرٌة والثقافٌة 3

 .ـ القصٌدة الرقمٌة بٌن التنافذ المعرفً والتبٌئة االدبٌة3

 .التركٌبٌة واثرها فً التشكل البٌانً ,قراءة تطبٌقٌة فً نصوص مختارة  ـ االبنٌة4 

 .ـ نكهة الكلمات /قراءة فً شعر مهند جمال الدٌن 5

 .ـ العنوان ودالاالته فً شعر صالح الظالمً 6

 .ـ المرأ ة فً الفكر العربً المعاصر بٌن المرتكز والمتحول7

 .لٌات التطبٌق السٌرة العلمٌة للتدرٌسٌة ـ المناهج النصٌة بٌن المحدد المنهجً وا8 

الشهادات بكالورٌوس فلسفة اللغة العربٌة وادابها ماجستٌرلغة عربٌة /كلٌة اآلداب / جامعة الكوفة 

 . 3999عن الرسالة الموسومة )شعر محمد سعٌد الحبوبً /دراسة فنٌة ( عام 

رشد / جامعة بغداد عن االطروحة الموسومة دكتوراه فلسفة اللغة العربٌة وآدابها /كلٌة التربٌة /ابن 

 .3999)شعر شعراء جمعٌة الرابطة األدبٌة فً النجف األشرف /دراسة فنٌة (عام 

  : الخبرات العلمٌة 

 ( الخبرة فً مجال االختصاص العام )اللغة العربٌة ..1



  النقد االدبً الحدٌث واالدب العربً)الخبرة فً مجال االختصاص الدقٌق .3

  الخبرة فً الدراسات القرآنٌة و الفكرٌة المعاصرة .3

 . الخبرة فً قضاٌا المرأة.4

  .الخبرة فً أنظمة الجودة واالعتماد الجامعً لعضوٌة مجلس إدارة الجودة  .5  

 الخبرة فً اإلرشاد التربوي لعضوٌة مجلس اإلرشاد التربوي فً جامعة الكوفة.  6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عبد الصاحب جعفر راضًالمدرس اقبال 

 

 

 

 

 

 

 

 

العربٌة وآدابها/ كلٌة التربٌة للبنات/ حاصلة على شهادة البكالورٌوس فً اللغة 

جامعة الكوفة/ النجف , العراق, حاصلة على شهادة الماجستٌر فً اللغة والنحو/ 

 كلٌة التربٌة للبنات/ جامعة الكوفة/ النجف , العراق .

 

 االهتمامات البحثٌة

 اللغة والنحو -5

 البحوث المنشورة:

الندى وبل الصدى اقبال عبد الصاحب جعفر ))شواهد كتاب شرح قطر  -9

دراسة منهجٌة(( , جمهورٌة العراق محافظة النجف األشرف , جامعة 

 (1.3579الكوفة , كلٌة الفقه )

اقبال عبد الصاحب جعفر ))دراسة اآلراء النحوٌة والمصطلحات فً كتاب  -3

شرح قطر الندى وبل الصدى(( , مجلة كلٌة االسالمٌة الجامعة , مجلة 

ن الكلٌة االسالمٌة الجامعة / النجف األشرف علمٌة فصلٌة محكمة تصدر ع

 . 19م . صندوق البرٌد :3991-هـ 9539. السنة الثالثة 

 

 التدرٌسٌة اقبال عبد الصاحب جعفر 

 جامعة الكوفة \تدرٌسٌة فً كلٌة التربٌة للبنات 

-9116فً قسم اللغة العربٌة فً الكلٌة المذكورة فً عام   اكملت دراسة البكلورٌوس     

9119 

 جامعة الكوفة/ كلٌة التربٌة للبنات

 تدرٌسٌة فً كلٌة التربٌة للبنات

 قسم اللغة العربٌة

 محافظة النجف االشرف _ جمهورٌة العراق

 07800732136خلوي: 

 iqbala.jafaar@uokufa.edu.iq البرٌد االلكترونً:

 



وكان عنوان الرسالة كتب  3999اما دراسة الماجستٌر فقد اكملت متطلباتها عام 

حروف المعانً حتى القرن الثامن الهجري     دراسة منهجٌة ومارست التدرٌس بلقب 

 لتدرٌس فً الكلٌة ومازلت امارس ا 3999الى سنة  3999مدرس مساعد الى سنة 

درستها فهً النحو والصرف للصف االول والثانً والثالث للدراسة اما المواد التً 

الصباحٌة والمسائٌة وبعدها استقر التدرٌس على الدراسة الصباحٌة ,ودرست مادة 

 الصرف ,وتحلٌل النص للمرحلة الثانٌة ,فضال عن تدرٌس العربٌة العامة لسنوات .

عملت فٌها فهً لجنة الغٌابات على مدى سنوات الخدمة ,ولجنة الجدول اما اللجان التً 

 , ولجنة االرشاد التربوي ,ولجنة التدقٌق اللغوي فً عمادة الكلٌة .

 كما عملت مقوما لغوٌا للرسائل الجامعٌة فً اختصاصات مختلفة .

و اما بحوث التخرج فكان لها من اشرافً النصٌب االوفر ,فكل سنة ثالثة بحوث ا

 اربعة.

اما بحوث الترقٌة المنشورة التً كان على اثرها ان تغٌر لقبً من مدرس مساعد الى 

 لقب مدرس فهما :

 )شواهد كتاب شرح قطر الندى وبل الصدى دراسة منهجٌة (.

فكان من الواضح انه من الكتب البارزة البن هشام االنصاري ,فهو كتاب مقدم لقراء 

كتب ابن هشام  خصوصا لما ٌحوٌه من تنوع فً  النحو العربً عموما ,ولدارسً

عرض موضوعاته التً تشمل اللغة ,واكثر ما ٌجذب الدارس لكتب ابن هشام صفتها 

بالشمولٌة من النواحً جمٌعها فً المادة المعروضة ,وفً الترتٌب المنطقً ,وفً وفرة 

 شواهده .

كتاب شرح قطر الندى  اما البحث الثانً فهو )دراسة االراء النحوٌة والمصطلحات فً

وبل الصدى (.فتبٌن من االراء الواردة والعلماء الذٌن اخذ بارائهم ,وفصل القول فٌها 

بٌن القبول والرفض على اسس قوٌمة قامت علٌها لغتنا ,وكانت تلك االراء لعلماء 

كثٌرٌن ,فٌقبل بهذا الراي ,او ٌرفض ذاك ,وهناك اراء ذكرها من دون ان ٌعلق علٌها 

او قبوال .وكان ذكره الراء البصرٌٌن اكثر من الكوفٌٌن بقلٌل ,مع قبوله بارائهم رفضا 

 ,وكذا الحال بالنسبة للمصطلحات ,فذكر البصرٌة دون اهمال للمصطلحات الكوفٌة .

 

 

 

 

 

 

 

 



Abdulsahib  

 

 

 

 

 

 

 

Complete Bachelor’s study in the department of Arabic 

Language at the college of education of girls – University of 

kufa / Iraq. 

Master in the Arabic Language and grammar   at the college of 

education of girls – University of kufa / Iraq. 

Research interest 

1- Language and Grammar 

 

Publications:- 

1- Iqbal Jaffar Abdulsahib (( Tombstone book explain Qatar 

dewbel Echo methodology)) 

2- Iqbal Jaffar Abdulsahib ((the study of grammar and terminology 

of views in the book explain Qatar dewbel Echo)). 

www.isalmicunver.com. 

   Teaching  iqbal jafar abdul-sahib 

Teaching in the college of education for girls \university of kufa 

  Completed bachelors study in the department of Arabic language at the 

college mentioned in the year 1997-1998 

The master  study has completed its requirements in 2001 and was the  

title of my letter (written meanings of the characters until the eighth 

century methodology)study. 

University of Kufa 

Faculty of Education for girl 

Iraq - Najaf 

Tel: 07800732136 

Email: iqbala.jafaar@uokufa.edu.iq 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


