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 (CVالسيرة الذاتية)                                                             
 العبيدي طه شداد حمد رمضان:  االســم              

 
 اوال : معلومات عامة

 .الـعـنــوان:1 
  دابكلية اآل  –نبار العمل : جامعة ال 
 :أستاذ مساعدة العلمية: الدرج                      اللغة العربية التخصص 
  :عنوان البريدي 
 :07815340635 نقال 
 يالبريد االكترون tahaalheety77@gmail.com. 

 .معلومات شخصية  :2
 ةالجنـسية : عراقي                                 هيت مكان الــوالدة :    
 ....................عراقي...جواز سفر:                       20/3/1977 خ الوالدة : تاريــ   
                             3 عدد الطفال :        متزوج                     الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1999-1998 العراق جامعة النبار البكالوريوس
 21/4/2002 العراق جامعة النبار   يرالماجست

 23/8/2007 العراق الجامعة المستنصرية الدكتوراه
 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  - 29/12/2002 كلية اآلداب تدريسي
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 اللغة العربية 2018-2004 النحو
 اللغة العربية 2018-2010 قرآنيتحليل نص 

 اللغة العربية 2016-2015 كتاب قديم
 العربية اللغة 2004 مكتبة

 اللغة العربية 2017-2003 عربية عامة
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 اللغة العربية 2014-2013 دراسات نحوية
 اللغة العربية 2014-2013 التعبير القرآني

 اللغة العربية 2018-2017 البحث اللغوي عند العرب
   
   
   
   
   
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 2الماجستير: رسائل   
 
 
 .تقييم البحوث: 4

   4البحوث المقيمة:    
 
 بحوث  4
 . االهتمامات البحثية : 5
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 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :
طبيعة  تمرتاريخ المؤ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

المشار 
 كة

 كلية اآلداب -جامعة النبار السليقة والبالغة تقودان إلى براعم الفصحى
2015 

محاضر 
في يوم 

 الضاد
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

فش في كتابيهما زيادة الباء عند الفراء والخ
 معاني القرآن

كلية مجلة جامعة النبار، 
 التربية

منشور 
 مشترك

2006 

نزع الخافض بين الداللة النحوية والتعبير 
 القرآني

 كلية التربيةمجلة جامعة تكريت، 
 2011 منشور منفرد

اللغات واللهجات في كتاب الفائق في غريب 
 هـ(538الحديث للزمخشري )ت 

كلية مجلة جامعة النبار، 
 التربية

منشور 
 2011 مشترك

الجذران )قنط( و)يئس( بين التأصيل اللغوي 
 والتعبير القرآني

منشور  ، بغدادالعلوم االسالميةمجلة 
 2013 مشترك

، مجلة كلية المعارف الجامعة جماليات البيان القرآني في سورة البلد
 النبار

منشور 
 2014 مشترك

 2014منشور  مجلة العلوم االسالمية، بغدادإسلوب االشتغال  تقديم االسم المشغول عنه في
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 مشترك في القرآن الكريم من النحو إلى التعبير القرآني
بين التأصيل اللغوي والتوظيف « عزم»الجذر 
 القرآني

مجلة دراسات الديان في بيت 
 الحكمة )بغداد(

 2014 منشور منفرد

)أي( االستفهامية في العربية ودالالتها في 
 القرآن الكريم

مجلة جامعة النبار للغات 
 واآلداب

منشور 
 مشترك

2014 

مجلة جامعة النبار للغات  إيثار الفعال في سورتي النبياء والحج
 واآلداب

منشور 
 مشترك

2014 

سلسلة أبحاث جامعية محكمة ،  الثر المعجمي في التوظيف القرآني
راسات عربية وإسالمية، مصر، د

 جامعة القاهرة
 2016 منشور منفرد

والفرَّاء  سيبويه عند «الكالِم وجه  » مصطلح  
 (وداللة   وتقعيد   تنظير  )

جامعة سامراء، مجلة سر من 
 2016 منشور منفرد رأى

فات عطف  نحوية دراسة) الكريم القرآن في الصِ 
 (داللية

مجلة الجامعة العراقية العلمية، 
مركز البحوث والدراسات 

 االسالمية
 2016 منشور منفرد

لنحو والداللة في زيادة الباء عند العكبري في 
 كتابه التبيان في إعراب القرآن

مجلة جامعة النبار للغات 
 2016 منشور منفرد واآلداب

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

)ت  ي في مؤلفات السيوطيعلل التعبير القرآن
 هـ(911

، وموزعون  دار دجلة ناشرون 
 م2017-هـ1438 الردن -عمان

االشتغال في النحو العربي وتطبيقاته ودالالته 
 في القرآن الكريم

، وموزعون  دار دجلة ناشرون 
 م2017-هـ1438 الردن -عمان

نزع الخافض بين الداللة النحوية والتعبير 
 القرآني

، وموزعون  ون دار دجلة ناشر 
 م2017-هـ1438 الردن -عمان

عزم( )قنط و)و )الجذور اللغوية)يئسجمالية 
في القرآن الكريم مع دراسة بيانية في سورة 

 البلد

، وموزعون  دار دجلة ناشرون 
 م2017-هـ1438 الردن -عمان

، وموزعون  دار دجلة ناشرون  الثر المعجمي في التوظيف القرآني
 م2017-هـ1438 الردن -عمان
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 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 لجنة اإلرشاد التربوي   لجنة تدقيقة 
ممثل الكلية ومشرف على  

 2015المسابقة القرآنية في 
 لجان امتحانية

 لجان استالل  
 لجنة مجانية القسم  
 بة القسملجنة مكت  
   
   
   

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

 2017و  2016 جامعة النبار دورة الخطاء اللغوية في المهارات التدريسية
   
    

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة سم الدورةا

 2004 جامعة النبار دورة التأهيل التربوي 
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 2017-2016 جامعة النبار الخطاء اللغوية في المخاطبات الرسمية
 2017-2016 جامعة النبار السموم وأثرها على البيئة
 2018-2017 جامعة النبار مهارات التدريس الجامعي

   
   
   
   
   

 
 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 
 

 
 المهارات العامة. 3
 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
    
    
    
    
    
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 .(أصيلمعجم ودراسة وت)لهجة مدينة هيت  كتابات عامة
  قراءات عامة
  أنشطة أخرى 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
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                                                                               ..................................                التوقيـع :

 
                                      2017/    11/     25   :التاريخ 

 

  تطبيقات الحاسوب
  اللغــــات الجنبية

 ومتابعة  ونشر بحث ودراسة الهــوايـــــــــــات


