
 جامعة الموصل
 كمية التربية األساسية

 قدم المغة العربية
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 الديرة العممية والذاتية
 أواًل: المعمومات الذخرية: 

  دمحم حدن مرظفى حدن                                  :االسم
                                      6845الحسجانية/  الوالدة:

 : عخاقيةالجندية
 الموصل  -البمد ومدقط الرأس: العراق

 المؤهالت األكاديمية:ثانيًا: 
 الذيادة                                       تاريخ الحرهل عمييا                       

 6867/ 16/5                                    بكالهريهس
                                 12/5/6874ماجدتيخ عمهم إسالمية                        

 م                               6883/ 68/6                          لغة عخبية ماجدتيخ
                                  61/5/1112            لغة عخبية/ بالغة ونقج      دكتهراه 

 ثالثًا: الخبرة األكاديمية والتدريدية:
في الكمية في والتخبية اإلسالمية المغة العخبية  يتجريذ مادة البالغة في قدس -6

 السخاحل األولية.
 تجريذ مادة قزايا بالغية في القدم لسخحمة الجراسات العميا. -1

 ي القدم.تجريذ مادتي عمهم القخآن وأصهل الجين ف -3

 تجريذ مادة العخبية العامة في األقدام غيخ االختراص -3

 رابعًا: الخبرة اإلدارية: 
 1161/ 68/8إلى   1115/-/-، من عجة دشهاتة القدم لتهلي مقخري      

 خامدًا: البحوث العممية )المنذورة وغير المنذورة(:
 )الخبخ واإلنذاء بين السفيهم السشظقي والجاللة المغهية( نذخ في مجمة كمية التخبية -6      

 . 1116نيدان   -( 3( السجمج )1األساسية: العجد )         
  1( تذخين5( السجمج )6)فكخة الشظم بين الحقيقة والهىم( مجمة التخبية األساسية، العجد ) -1    

 تسخ الكمية.عجد خاص بسؤ  1116          



 وقائع -)االحتحاء والتشاص في البالغة العخبية والشقج الحجيث( مجمة جامعة السدتشرخية -2   
 مؤتسخ.        

 )البالغة واألسمهب ججلية األصالة والتغخيب( لّسا يشذخ.)حق نذخ( -3   
   العخبية في جامعة مجمة قدم المغة –فهضى الجشاس في البالغة العخبية  -4  

 بذاور باكدتان )محكسة(
  -وعمهم العخبية مجمة نهن لجراسات التخاث -عمم السعاني بين معاني الشحه ونحه السعاني -5 

  -مرخ -ترجر عن مخكد تحقيق السخظهطات بجامعة قشاة الدهيذ -عمسية دولية محكسة     
 .1168أبخيل  -العجد الثالث     

  6/1( ijla) السجمة العالسية ألكاديسية المغة -السعانيالخبخ واإلنذاء بحث في أسذ عمم  -6
   1168. 

: بحوث منجزة: وبحوث قيد اإلنجاز  
الشظم واألسمهب: قخاءة ججيجة في نظخية اإلعجاز القخآني.  -1  

             2-  الفكخ البالغي عشج ابن خمجون 
االختراص(تخجسة كتاب من المغة الفارسية )خارج  :سادسًا: تأليف كتاب  

 سابعًا: النذاطات التدريبية والتدريدية:
فقو )م في السهصل. ببحث عشهانو: 1111السذاركة في مؤتسخ الذخيعة والقانهن في عام -  

(.السقاصج.. أسذ ثابتة لذخيعة متظهرة       
م في مجيشة السهصل، بهرقة بعشهان: أدب1111السذاركة في ممتقى البخدة الثاني في عام  -  
تحت الهصاية             

-12_ السذاركة في السؤتسخ التأسيدي لبيت الحخية لمجراسات الجيسقخاطية السشعقج في   
تحت عشهان الجيسقخاطية أساس نذهء السجتسع السجني األقهى من الجولة 61/1112/ 13     
ببحث عشهانو: الشظام الدياسي اإلسالمي من الذهرى إلى الجيسقخاطية.     
.4/1116ة في مؤتسخ كمية التخبية األساسية األول السشعقج في السذارك -   
م.1117/ 3السذاركة في مؤتسخ كمية التخبية األساسية الثاني السشعقج في /  -   
21/8/1118-18السذاركة في مؤتسخ كمية التخبية األساسية الثالث السشعقج في -   
لعمهم اإلندانية في السخظهطات في السؤتسخ الجولي العمسي الثالث: قزايا ا السذاركة -   

ججلية التخاث والسعاصخة، في جامعة قشاة الدهيذ -والهثائق والسهروث العخبي واإلسالمي       
م.1168فبخايخ 6-4بسرخ، بتاريخ:         

(تحت شعار )جدخ 1السذاركة في السؤتسخ العمسي الجولي الثاني لمعمهم اإلندانية )بابيخ -  
تخكيا  -التهاصل العمسي( والسشعقج في رحاب جامعة أالنيا عالءالجين كيكهبات الحكهمية     



     .1168/ مارس آذار 26-18بتاريخ    
تجريذ مادة قزايا بالغية في القدم لسخحمة الجراسات العميا: الدراسات العميا   

: إشخاف الجراسات العميا: ثامناً   
.اإلشخاف عمى رسائل ماجدتيخ -       
بحهث التخقية.خبخة عمسية لخسائل ماجدتيخ. و  -       
.رسائل ماجدتيخ، وأطخوحة دكتهراه مشاقذة  -       
: المجان العمسية واإلدارية: تاسعاً   
عزهية لجشة االمتحانات لعجة سشهات. -      
عزهية المجشة التحزيخية لسؤتسخات الكمية. -      
.عزهية المجشة العمسية في الكمية -      
.1167عزهية لجشة الجراسات العميا حاليًا،  -      

الدورات التطويرية:  عاشرًا:  
         دورة في كفاءة الحاسهب. -        طخائق التجريذفي دورة  -     
تعمم بعض المغات مشيا: األردية، والفارسية.  -       

            مخكد الجراسات التخكية من -دورة في تعمم المغة التخكية في جامعة السهصل -     
وأنييتيا بشجاح. 21/61/1111إلى  6/2/1111         

مشيا:   :التذكرات والتقدير الحادي عذر:  
 لمسذاركة بأعسال المجشة 1116/ 62/2بتاريخ: 454شكخ وتقجيخ من العسيج، العجد: -1       

 االمتحانية.        
شيادة تقجيخية من عسادة كمية التخبية األساسية لمجيج العمسي السبحول في أعسال  -1

السؤتسخ العمسي الدشهي األول الحي أقامتو الكمية تحت شعار )البحث األكاديسي مجخل 
 م.1116أيار/  13-12لتظهيخ السعخفة العمسية والتخبهية( لمسجة من 

ة كمية التخبية األساسية لمسذاركة العمسية في أعسال السؤتسخ شيادة تقجيخية من عساد -2
العمسي الثاني الحي أقامتو الكمية بعشهان )األدب اإلسالمي عبخ العرهر( وتحت شعار 

 .1117نيدان/  17-16)نحه رؤية شاممة لألدب اإلسالمي( يهمي 
 التحزيخية ي المجشة لمسذاركة ف 8/61/7416م: شكخ وتقجيخ من رئيذ الجامعة، الخق -3      

 العمسي الثاني لمكمية. لمسؤتسخ          
 شيادة تقجيخية من عسادة كمية التخبية األساسية بجامعة السهصل لمسذاركة في أعسال -4      

 السؤتسخ العمسي الدشهي الثالث الحي أقامتو الكمية تحت شعار )تشهع العمهم مجخل إلى          
 .1118أيمهل/  21-18عخفي( لمسجة من التكامل الس          



الجامعة السدتشرخية لمسذاركة في السؤتسخ  -شيادة تقجيخية من عسادة كمية التخبية -5
 .1161مايذ 5-4العمسي الدابع عذخ لمكمية لمسجة 

لمسذاركة في مؤتسخ  شيادة تقجيخية من جسعية رابظة العمساء في العخاق/ فخع نيشهى   -6
 أيار في السهصل. 1-6الذخيعة والقانهن الحي أقامتو الجسعية لمفتخة من 

شيادة تقجيخية من جسعية رابظة العمساء في العخاق/ فخع نيشهى لمسذاركة في أعسال  -7
)ممتقى البخدة الثاني لألدب اإلسالمي الحي أقامتو الجسعية بالتعاون مع مجيخية 

 12-11السهصل )كميات التخبية واآلداب والسعمسين( لمسجة من أوقاف نيشهى وجامعة 
 م. 1111آب 

 1163/ 1/ 62بتاريخ  584شكخ وتقجيخ من عسيج كمية التخبية األساسية عجد   -8
 لمجيهد السبحولة في المجان االمتحانية.


