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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 خليل الحياني الهيتي ليث قهير عبد هللا :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  اللغة العربيةكلية االداب / قسم ..ـ  االنبارالعمل : جامعة 

  :استاذ.... الدرجة العلمية:          نحو والصرفال...التخصص.  

 :العنوان البريدي   
 07902695208/    نقال                  

 يالبريد االكترون : drlagh17@gmail.coom 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                      هيت االنبار / والدة :ــمكان ال   
 A11429513 جواز سفر:                      م1970/ 9/  6خ الوالدة :  ــتاري   

                                   7  عدد األطفال :                             متزوج الحالة االجتماعية :  
 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 

 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
 م11/4/1994 العراق راالنبا البكالوريوس
 م1997 العراق االنبار الماجستير 

 م2004 العراق بغداد هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:   

هـ( 951ميزان األدب في لسان العرب لمحمد بن عرب شاه اإلسفراييني)ت                                          
                                                     اسم معروف الهيتيدراسة وتحقيق بإشراف األستاذ الدكتور محمد ج

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  
 
 

 التأويل النحوي عند ابن هشام األنصاري بإشراف األستاذ الدكتور طه محسن                            
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
المهام  الفترة الزمنية

 الرئيسية
  إلى من

  م2016 م2011 كلية اآلداب مقرر لجنة الترقيات العلمية 
  مستمر م2016 كلية اآلداب رئيس لجنة التارقيات العلمية

 
 
 
 

 
 

 شعار اجلامعة 
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص /السنةالفصل اسم المادة
 النحو  مستمر- 2007 شرح ابن عقيل المرحلة الرابعة

                            2015 -2013 المدارس النحوية
 النحو

   
 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2

             الفصل اسم المادة
 التخصص

 نحو االول الدراسات النحوية
 نحو االول  حوالمسائل الخالفية في الن

   
 االشراف على رسائل الماجستير. 3

   :والدكتوراه
المباحث اللغوية في كتاب الجواهر المضية  -1 

على المقدمة الجزرية للفضالي للطالب محمد 
 م30/10/2014صباح نوقشت بتاريخ 

العلة النحوية عند ابن عصفور للطالب عالء  -2 
 م23/4/2013أحمد صبار نوقشت بتاريخ 

التعبير القرآني في السور المبدوءة بـ)يأيها -3
 الذين آمنوا...( لم تناقش بعد

     
 تقييم البحوث:. 4

إلى المخاطبة ومن  العدول من الغائبة .1
 المخاطبة إلى الغائبة في القران الكريم

الحال في كتاب رياض  .2
الصالحين لإلمام 

 هـ(676النووي)ت

 )لعل( في العربية. .3

 بية.حروف الجواب في العر  .4
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 دراسة نحوية -لوال-لوما-لو .5
 . االهتمامات البحثية : 5
 المسائل النحوية والصرفية -1
 الخالف النحوي  - 2
 تحقيق المخطوطات -3
 

خامسا : المؤتمرات المتخصصة 
 : والندوات العلمية

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المشاركة

 مشترك م2013  األنبارجامعة  العلوم اإلنسانية المؤتمر العلمي األول لكليات 
كلية العلوم –جامعة االنبار   المؤتمر العلمي الثاني

 مشترك م2013 اإلسالمية

    
    
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

بحوث مجّلة ال  الّتوجيهات الّنحوّية في إعراب ألفاظ األذان الّشرعّية
  والدراسات اإلسالمّية،

العدد  في منشور
 2008 الخامس عشر

التجريد في إعراب كلمة الّتوحيد لماّل علي القاري، 
 دراسة وتحقيق

مجّلة البحوث 
 والدراسات اإلسالمّية،

العدد  في منشور
 2009 الّسادس عشر

القراءات القرآنّية بين الّذكر والحذف في سورة 
 الكهف، دراسة نحوية

لة جامعة األنبار مج
 للعلوم اإلنسانّية

العدد  في منشور
 م2009 األّول

مجّلة جامعة األنبار  )حيث( في الّلغة العربّية 
 لّلغات واآلداب

العدد  منشور في
 م2010 األول

مواهب الّرحمن شرح غاية البيان، لمحّمد المتوّلي 
 ه( دراسة وتحقيق1131المتوّفى سنة)

في وقائع المؤتمر 
العلمّي األّول لكلّيات 
العلوم اإلنسانّية في 

 جامعة األنبار

 م2011 منشور
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الّدرر الحسان في حّل مشكالت قوله تعالى )ءاآلن(، 
 ه(1130لعلي بن محسن الّصعيدّي المتوّفى سنة )

 دراسة وتحقيق

في مجّلة كلّية دار 
 جامعة القاهرة-العلوم

في العدد  منشور
 م2011 61

فتوى في مسألة الّضاد لعلي بن محسن الّصعيدّي، 
 ه(، دراسة وتحقيق1130المتوّفى سنة)

وقائع المؤتمر العلمّي 
الّثاني  في كلّية 
 منشور  العلوم اإلسالمّية

 م2012
 
 
 
 
 

شرح األمثلة المختلفة في الّتصريف، لمصطفى بن 
دراسة  ه(،969شعبان الّسرورّي المتوّفى سنة )

 وتحقيق
 

ة المشكاة للعلوم مجلّ 
اإلنسانّية 

جامعة -واالجتماعّية
العلوم اإلسالمّية 

 األردن-العالمّية

منشور في العدد 
 م2014 األول

منشور في مجّلة  الّتفصيل للّتوجيهات اّلتي ال يحمل عليها الّتنزيل
جامعة األنبار للغات 

 واآلداب

العدد الخامس 
 رعش

 م2014

م األنصارّي الّتأويل الّصرفّي عند ابن هشا
 ه(761)ت

مجّلة جامعة األنبار 

 ، لّلغات واآلداب
العدد  منشور في

 الّسادس عشر
 م2015

مجلة آفاق الثقافة  النقول في توجيه القراءة بين الفاعل والمفعول
 والتراث

 م2016 قبول نشر

مجلة آفاق الثقافة  أقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل
 والتراث

 م2016 قبول نشر

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

مطبعة الحضارة للنشر  التأويل النحوي عند ابن هشام النصاري 
 1ط -مصر –

 م2011

 -دار نور نشر التفصيل للتوجيهات التي ال يحمل عليها التنزيل
 م2017 1ط -ألمانيا
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 :تاسعا : عضوية اللجان 
على مستوى  ى الجامعةعلى مستو 

 الكلية
على مستوى 

 القسم
رئيس لجنة اإلرشاد  

 التربوي في الكلية
لجنة عملية رسم 
السياسات العلمية 
ووضع المقترحات 

التي تخص 
مناهج الدراسة 

  م2011
لجنة التحقيقات  

المشكلة من قبل 
 السيد العميد

اللجنة العلمية 
 م2012

هيئة التبادل الثقافي  
اآلداب في بين كلية 

جامعة األنبار 
 والكليات األخرى 

اللجنة 
 م 2017العلمية

الندوة العلمية في  
 2013الكلية

 

الندوة العلمية في  
 2014الكلية 

 

   

  1 
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 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

  ةكلية اآلداب قسم اللغة العربي 
جامعة األنبار مركز طرائق  

  التدريس والتعليم المستمر

   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 م2011-م2010 مركز الحاسبات جامعة األنبار
 م2011-م2010 اإلرشاد التربوي   جامعة األنبار
 م2017-م2016 العربية قسم اللغة كلية اآلداب جامعة األنبار
 م2018-م2017 طرائق التدريس والتعليم المستمر جامعة األنبار

   
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب طاــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
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                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــييالتوقالتوق

  

                                     2017/ 11/ 20      ::التاريخ التاريخ 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة       تطبيقات الحاسوب

 --------     ات األجنبيةــــاللغ

  المطالعة اتـــــــــــوايــاله


