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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  الهيتي مايل محمد عبد ذياب:  مــاالس              

 
 

 معلومات عامة اوال :
 :وانــنـعـال.1 

  كلية التربية / القائم ـ  االنبارالعمل : جامعة 

  :مدرس لعلمية:الدرجة ا        النحو والصرفالتخصص  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
  :07702504342/  07817945936نقال 

 يالبريد االكترون  :malhity@yahoo.com 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                  العراق بغدادوالدة : ــمكان ال   
 G 2554082جواز سفر:                     م 1967خ الوالدة :  ــتاري   

                                   4عدد األطفال :                         متزوج الحالة االجتماعية :  
 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 

 الحصول عليها تاريخ دولةــال عةــالجام درجةــال
 م 1996 العراق العراقية البكالوريوس
 م 1998 العراق بغداد الماجستير 
 م 2013 ليبيا طرابلس الدكتوراه

  ان رسالة الماجستيرعنو: 

 الكريم ضمير الفصل في القرآن                                       
..................................................................................................................... 

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا : 

 كيب على المعاني عند الغرناطي في كتابه ماللك التأويلدالالت االبنية والترا
............................................................................................................... 

 هيئة التدريس

 شعار اجلامعة 
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية اآلداب والعلوم  عضو هيئة تدريس
بني وليد/ جامعة 

 المرقب)الخمس(/ ليبيا

 التدريس م 2002 م 1998

 التدريس م 2005 م 2002 ليبيابني وليد/  جامعة عضو هيئة تدريس
 اللجان االمتحانية

كلية اآلداب بني وليد/  عضو هيئة تدريس
 / ليبيا مصراتهجامعة 

 التدريس م 2010 م 2005
 اللجان االمتحانية
 اللجان العلمية

القائم  –كلية التربية  تدريسي)محاضر(
 جامعة االنبار

 التدريس م 2011 م 2011

 نشرةعضو تحرير 
 الجودة واالعتماد

داب بني وليد/ كلية اآل
 جامعة مصراته / ليبيا

 التحرير م 2010 م 2008
 المراجعة اللغوية

عضو تحرير صحيفة 
 الوادي

كلية اآلداب بني وليد/ 
 جامعة مصراته / ليبيا

 التحرير م 2010 م 2009
 المراجعة اللغوية

القائم  –كلية التربية  تدريسي
 جامعة االنبار

 التدريس مستمر م 2011
 البحث

 اللجان عضوية
القائم  –كلية التربية  مقرر قسم اللغة العربية

 جامعة االنبار
 االمور االدارية للقسم مستمر م 2015

القائم  –كلية التربية  امين مجلس الكلية
 جامعة االنبار

االمور االدارية  م 2016 م 2015
 لمجلس الكلية

القائم  –كلية التربية  ممثل التدريسيين
 جامعة االنبار

 تمثيل التدريسيين مستمر م 2016

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
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الثانية  -المرحلة األولى  النحو
 الرابعة - الثالثة

 اللغة العربية

الثانية  -المرحلة األولى  النحو
 ثالثةال

 الدراسات االسالمية

 - الثاني -الفصل االول النحو
 الخامس -الرابع -الثالث

 الدراسات االسالمية

 اللغة العربية الثانية -المرحلة األولى  الصرف

 االعالم المرحلة االولى النحو والصرف
 الدراسات االسالمية الثانية -المرحلة األولى  الصرف
 اللغة العربية الثالث الثاني -الفصل االول الصرف
 الدراسات االسالمية الثاني الثالث -الفصل االول الصرف

 اللغة العربية الثانية -المرحلة األولى  التدريبات اللغوية
 اللغة العربية الثانيةالمرحلة  التعبير القرآني

 اللغة العربية المرحلة الثالثة بالغة لغة القرآن
 اللغة العربية ثالثةالمرحلة ال بالغة لغة القرآن

 العربية اللغة المرحلة الثالثة يالقرآن النص تحليل
 اللغة العربية الرابعة -الثالثة -الثانية  الدراسات القرآنية
 الدراسات االسالمية الرابعة -الثالثة -الثانية  الدراسات القرآنية

 اللغة العربية المرحلة الثانية القرآنية تعلوم القرآن والقراءا
 اللغة العربية العامة

 
 الثانية –المرحلة األولى 

 والنظام الفصلي
جميع االقسام االنسانية والعلمية 

 التطبيقية
 اللغة العربية المرحلة الثالثة مناهج البحث في اللغة

 اللغة العربية المرحلة الرابعة المدارس النحوية
 اللغة العربية المرحلة الرابعة اللغة فقه

 علوم القرآن المرحلة الرابعة رآنيالنحو الق

 : في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:3
      
 .تقييم البحوث: 4
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 ه لغويًا    ورسائل الماجستير واطاريح الدكتورا ) التخرج والترقية (تقييم عشرات البحوث -

 . االهتمامات البحثية : 5
 كتابة ما يزيد عن خمسة عشر بحثًا بعضها منشور واالخر مقبول للنشر والبقية مخطوطة.    -
 كتابة بعض المقاالت البحثية في مجال اللغة العربية واعجاز لغة القران منشورة في بعض الصحف  -

 االكاديمية.   
 منشورة في بعض الصحف ن الجودة واالعتماد في الجامعاتفي مجال ضما بعض المقاالت البحثيةكتابة  -
 . االكاديمية  

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

االشتراك في المؤتمر العلمي الثالث 
 للجامعة اإلسالمية

 غدادب –الجامعة اإلسالمية 
 باحث م  1994

 االشتراك في المؤتمر العلمي الثقافي
 . لكلية االداب بني وليد

مصراته جامعة  بني وليد كلية اآلداب
 ليبيا -

 محاضر م 2009

كلية االشتراك في المؤتمر العلمي االول ل
 التربية للعلوم االنسانية .

 جامعة االنبار
 باحث م 2011

ثالث ي الاالشتراك في المؤتمر العلم
 لكلية التربية للبنات.

 بغداد –الجامعة االسالمية 
 باحث م 2011

في ندوة االعجاز اللغوي في  االشتراك
 ن الكريمالقرآ

 يةقسم اللغة العربية كلية الترب
 محاضر م 2011 جامعة االنبار القائم

ن في ندوة اللغة العربية والقرآ االشتراك
 الكريم

 ةيقسم اللغة العربية كلية الترب
 محاضر م  2012 جامعة االنبار القائم

السادس  النقدياالشتراك في المؤتمر 
 عشر لجامعة جرش االردنية

كلية االداب جامعة قسم اللغة العربية 
 باحث م  2013 جرش االردن

الخامس  الدولياالشتراك في المؤتمر 
 لكلية االداب جامعة الزيتونة االردنية

كلية االداب جامعة قسم اللغة العربية 
 باحث م  2015 يةاالردن الزيتونة

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

مركز الملك  مجلة الدراسات اللغوية الوظيفة السياقية لضمير الفصل
 فيصل للدراسات / السعودية

 م2002 منشور

المـعجم العربي بين البدايات وتبلور 
 معـجميةالـمناهج ال

 مجلة الجامعة األسمرية/ ليبيا
 م2007 منشور
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نحو رؤية تكاملية بين اللغة وأنواع 
 اإلعـجاز القرآني ) العلمي أنموذجًا (

 نسانيةمجلة جامعة االنبار للعلوم اإل 
 م 2011 منشور

أبنية الزيادة الفعلية في كتاب مالك 
 هـ(708التأويل للـغرناطي)ت 

 م 2012 منشور يبيال الهدي اإلسالمي /مجلة 

 م 2013 منشور مجلة جامعة ديالى ن الكريمالتوكيد في القرآإيهام 
 م 2012 منشور ليبيا الهدي اإلسالمي /مجلة  اللغة بين اعجازين

فروق األبنية االسمية عند الغرناطي في 
  مالك التأويل

 م 2013 منشور مجلة كلية االداب جامعة تكريت

غرناطي في مالك دالالت المعارف عند ال
 التاويل

 م 2013 مقبول للنشر مجلة مؤتمر جامعة جرش االردنية

معاني االبنية االسمية في كشف 
 المعاني

 م 2015 منشور مجلة فصل الخطاب الجزائرية

المتشابه  أثر القراءات القرآنية في مؤلفات
 نماذج من المستوى البنيوي  اللفظي

 م 2015 منشور مجلة الجامعة العراقية

التعدد اللغوي في تحليل النص القرآني في 
 علم المتشابه اللفظي

مجلة مؤتمر التعددية الثقافية في 
 م 2015 منشور اللغة واالدب جامعة الزيتونة االردنية

أثر التقديم القرآني على المعنى في تفسير 
 درج الدرر المنسوب لعبد القاهر الجرجاني

مجلة جامعة طيبة للعلوم واالداب 
 م 2015 مقبول للنشر السعودية النسانيةا

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 مقرر لجنة ضمان الجودة لكلية االداب 
 جامعة مصراته ليبيا بني وليد

 

 للغة العربيةمقرر قسم ا
 بني وليد  كلية االداب

 ليبيا / جامعة مصراته
         عضو اللجنة االمتحانية العليا 

 بني وليد  االداب) الكونترول ( لكلية 
 ليبيا / جامعة مصراته

 واالعتماد منسق الجودة
كلية  لقسم اللغة العربية

جامعة  بني وليد  االداب
 ليبيا / مصراته

ت لقسم عضو لجنة اللغويا  
اللغة العربية كلية االداب 
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بني وليد جامعة مصراته 
 ليبيا

عضو اللجان االمتحانية   
لقسم اللغة العربية في كلية 

جامعة  بني وليد  االداب
 ليبيا / مصراته

عضو اللجان االمتحانية   
لقسم الدراسات االسالمية في 

 بني وليد  االدابكلية 
 ليبيا / جامعة مصراته

لجنة الثقافية في رئيس ال  
قسم اللغة العربية كلية 

 التربية القائم
عضو اللجنة العلمية في   

قسم اللغة العربية كلية 
 التربية القائم

 أبحاث التخرجعضو لجنة   
في قسم اللغة العربية كلية 

 التربية القائم
في االستالل عضو لجنة   

قسم اللغة العربية كلية 
 التربية القائم

م اللغة العربية كلية مقرر قس  
 التربية القائم

التربية رئيس اللجنة االمتحانية لكلية  
 االنبارجامعة  القائم 

رئيس اللجنة االمتحانية 
لقسم اللغة العربية في كلية 

 االنبارجامعة  التربية القائم 

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

 م 2011 جامعة األنبار ة التأهيل التربوي دور 
 م 2011 جامعة األنبار  الدورة التاهيلية في الحاسوب

 م  2013 جامعة األنبار االكسل في الحاسوب دورة
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
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                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

                                      2011/  2 /       ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 م 2003 ليبيا العلوم السلوكية/ جامعة بني وليد قسم شهادة شكر وتقدير

 م 2011 العراق كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة االنبار شهادة شكر وتقدير

 م 2011 العراق القائم / جامعة االنبار -كلية التربية  شكر وتقدير

 م 2011 العراق القائم / جامعة االنبار -كلية التربية  شكر وتقدير

 م 2012 العراق القائم / جامعة االنبار -كلية التربية  وتقديرشكر 

  القائم - األستاذ األول على كلية التربية

 في استبيان الطلبة

 –كلية التربية  الجودة فيضمان وحدة 

 / جامعة االنبار القائم
 العراق

 م 2012

 م 2013 العراق رئاسة جامعة االنبار شهادة تقديرية

 م 2013 العراق القائم / جامعة االنبار -التربية  كلية شكر وتقدير

 م 2014 العراق القائم / جامعة االنبار -كلية التربية  شكر وتقدير

 م 2014 العراق القائم / جامعة االنبار -كلية التربية  شكر وتقدير

 م 2014 العراق األنبارالقائم / جامعة  -كلية التربية  شكر وتقدير

 م 2015 العراق األنبارجامعة  رئيس شكر وتقدير

 م 2015 العراق القائم / جامعة األنبار -كلية التربية  شكر وتقدير

 م 2015 العراق القائم / جامعة األنبار -كلية التربية  شكر وتقدير

 م 2016 العراق القائم / جامعة األنبار -كلية التربية  شكر وتقدير

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 في اإلعجاز اللغوي للقرآن الكريم

 قضايا الجودة في التعليم العالي

 نيالقرآفي اإلعجاز  قراءات عامة

 أنشطة أخرى
حاصــل علــى اإلجــازة العلميــة فــي القــراءات القرآنيــة / قــراءة حفــص عــن عاصــم مســندة إلــى 

 صالة والسالم .رسول هللا عليه ال

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 البور بوينت ) جيد ( ( متوسط)  ) جيد جداً ( األكسل الووردالويندوز )  جيد جداً (  تطبيقات الحاسوب

 اللغة االنجليزية ) مقبول ( ات األجنبيةــــاللغ

 الرياضة –لقراءة ا اتـــــــــــوايــاله


