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ÚÓ‡‹»€a@Ò7é€a@C.V@���€@
N‚NcÔ9b:a@?Óéßa@Ü»ç˛a@‚˝é€a@Üj«@Êb„Ü«@NÖ@

Y@–@QRM@RPQW@ sÌÜzn€a@ÉÌâbm 
 

 

  Ú–Ó√Ï€aÚ–Ó√Ï€a@@ÚÓ€bßaÚÓ€bßaZZ@@@@@@@@العربيةالعربية  اللغةاللغة  قسمقسم  رئيسرئيس  

  kñ‰Ωakñ‰Ωa@@Ô€bßaÔ€bßa@@ZZ@@قسم اللغة العربية/كلية التربية للبنات/جامعة الموصل رئيس  

  ÊbÿflÊbÿfl@@›‡»€a›‡»€a@@Z’ibé€aZ’ibé€a  لية التربية للبنات/جامعة الموصلقسم علوم القرآن/ك  

@êâÜfl@Ü«béfl @êâÜfl @Ü«béfl@ábnçc@ @ábnçc  Ô‡‹»€a@k‘‹€aZ@Ü«béfl@ábnçc 

QXOQORPPV TOXORPQP QROQORPQT  k‘‹€a@Û‹«@fiÏñßa@ÉÌâbm 

���»���flÚ��Ó��ñ��Ç���ë@pb��flÏ���‹ 

ZÚÓé‰¶a @Ü»ç عراقي ą@Üªc@Ü»çc@‚˝é€a@Üj«@Êb„Ü« Z·ç¸a 

 ZÖ˝ÓΩa@Êbÿfl ۹  /۱۲  /۱۹۷۹ ZÖ˝ÓΩa@ÉÌâbm العراق/الموصل

۲ Zıb‰i˛a@ÖÜ« متزوج ÚÓ«b‡nu¸a@Ú€bßa 

۰۰۹٦٤۷۷۰۸۲۰۲۳۱۷ Z—mb:a العراق / الموصل / حي بيسان ZÊaÏ‰»€a 

- Zè◊b–€a facebook.com/dr.adnanalasaad ⁄Ïi@èÓœ @…”ÏΩa
Ô„Î6ÿ€¸a dr.adnanalasaad@yahoo.com ZÔ„Î6ÿ€�a@ÜÌ5€a twitter.com/dradnanalasaad 6ÌÏm 

 
Ωa������Á˚�������€a@p˝���»���‹����‡�����Ó������Ú 

ÙäÅc@paÖbËë ÍaâÏn◊Ö 7néubfl êÏÌâÏ€bÿi ZÒÖbËí€a 

ب/الموصلاآلدا اآلداب/الموصل -  ZÚ»flb¶a اآلداب/الموصل 

- ٤/۸/۲۰۱۰ ۱۳/۱/۲۰۰٥ ۲٥/۹/۲۰۰۲ ZbËÓ‹«@fiÏñßa@ÉÌâbm 

@Z‚b»€a@óñÇn€a العربي األدب

 Z’Ó”Ü€a@óñÇn€a البالغة والنقد
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ÍaâÏn◊Ü€aÎ@7néubΩa@bn€bçâ 

óñÇn€a äÌÜ‘n€a bËÓ‹«@fiÏñßa@ÉÌâbm Ú»flb¶aOÚÓ‹ÿ€a ÊaÏ‰»€a p 

 Q دراسة بالغية-االحتباك في القرآن الكريم اآلداب/الموصل ۱٥/۱/۲۰۰٥ امتياز البالغة
 R سور المفصل دراسة بالغية اآلداب/الموصل ٤/۸/۲۰۱۰ امتياز البالغة

 
 

Ô€bßa@›‡»€a@Êbÿfl@

 Z›‡»€a@Êbÿfl جامعة الموصل / كلية التربية للبنات / قسم اللغة العربية

۱۲/۱۱/۲۰۱۸ µg@Ê a̧Z ۱۸/۱/۲۰۰٦ ZÂfl Ü®a@ÒÜflZÚflQR@Ú‰ç تدريسي ZÚ–Ó√Ï€a 

 
ÚÓ‹‡»€a@pa5®a@

›ñ–€aOÚ‰é€a µg Âfl ›‡»€a@Êbÿfl ›‡»€a@ Ï„ 

 ۲۰۰٦ لحد اآلن الثانية والثالثة
اللغة العربية وقسم  يقسمفي 

علوم القرآن/كلية التربية 
 للبنات/جامعة الموصل

 مدرس البالغة

قسم علوم القرآن/كلية التربية  ۲۰۰۷ ۲۰۱۰ األولى
 مدرس النحو جامعة الموصلللبنات/

قسم علوم القرآن/كلية التربية  ۲۰۰٦ ۲۰۰۸ األولى
 مدرس الصرف للبنات/جامعة الموصل

قسم علوم القرآن/كلية التربية  ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ الرابعة
 مدرس التفسير للبنات/جامعة الموصل

/كلية التربية اللغة العربيةقسم  ۲۰۱۳ ۲۰۱٤ الثانية
 س مادة "تحليل النص القرآني "مدر للبنات/جامعة الموصل

 ۲۰۰۸ ۲۰۱۸ الرابعة
علوم اللغة العربية وقسم قسم 

القرآن/كلية التربية للبنات/جامعة 
 الموصل

 تخرج الاإلشراف على بحوث 
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ÚÌâaÖ�a@kïb‰Ωa 

âÎÜ€a ÒÜΩa kñ‰Ωa p 

 ً /كلية التربية للبنات/جامعة رئيس قسم اللغة العربية  )۲۰۱۸-۲۰۱۷( رئيسا
 ۱ الموصل

 مقرراً 
)۲۰۰٥-۲۰۰٦( 
)۲۰۰٦-۲۰۰۷( 
)۲۰۱۰-۲۰۱۱( 

 ۲ مقرر قسم علوم القرآن/كلية التربية للبنات/جامعة الموصل

 ً  )۲۰۱۲-۲۰۱۱(  رئيسا
)۲۰۱۲-۲۰۱۳( 

رئيس لجنة االستالل والرصانة العلمية للبحوث في قسم 
 ۳ علوم القرآن/كلية التربية للبنات

 ً ضمان الجودة واألداء الجامعي في كلية  مسؤول شعبة )۲۰۱۲-۲۰۱۱( رئيسا
 ٤ التربية للبنات

 ً  ٥ مسؤول وحدة اإلرشاد التربوي في كلية التربية للبنات )۲۰۱۳-۲۰۱۲( رئيسا

 ً  رئيسا
)۲۰۱۰-۲۰۱۱( 
)۲۰۱۱-۲۰۱۲( 
)۲۰۱۲-۲۰۱۳( 

 ٦ مدير مكتبة كلية التربية للبنات االلكترونية .

 ً ي قسم اللغة العربية/كلية التربية رئيس اللجنة العلمية ف ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رئيسا
 ۷ للبنات

 ً /قسم اللغة العربية/كلية التربية رئيس اللجنة االمتحانية ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رئيسا
 ۸ للبنات

 ً لجنة مقابلة وقَبول الطالبات /قسم اللغة العربية/كلية رئيس  ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رئيسا
 ۹ التربية للبنات

 ً مر والسمنار /قسم اللغة لجنة التعليم المسترئيس  ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رئيسا
  العربية/كلية التربية للبنات
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ÚÌâaÖ�a@pa5®a 

âÎÜ€a ÒÜΩa Êbv‹€a p 

 ۱ اللجنة العلمية لقسم علوم القرآن ۲۰۱۳إلى   ۲۰۰٦من  عضواً 

) ۲۰۰۸-۲۰۰۷)(۲۰۰۷-۲۰۰٦( عضواً 
 ۲ لبنات/قسم علوم القرآن/كلية التربية ل اللجنة االمتحانية )۲۰۱۲-۲۰۱۳) (۲۰۱۰-۲۰۱۱(

 ۳ لجنة المشتريات/كلية التربية للبنات ۲۰۰۷-۲۰۰٦ عضواً 

 ً  ٤ لجنة العالقات واإلعالم/كلية التربية للبنات ۲۰۱۷إلى  ۲۰۱۱من نائبا

 ٥ لجنة تدقيق أعمال اللجنة االمتحانية/كلية التربية للبنات ۲۰۰۸-۲۰۰۷ عضواً 

 ٦ لجنة جرد مكتبة الكلية ۲۰۰٦ عضواً 

 ً  ۷ لجنة االستالل والرصانة العلمية للبحوث ۲۰۱۳إلى   ۲۰۱۰من  رئيسا

 ۸ لجنة التحكيم في المسابقة اإلبداعية لحفظ القرآن الكريم ۲۰۱۳إلى  ۲۰۰۷من  عضواً 

 ۹ اللجنة المساندة لمسابقة الفنون اإلبداعية لجامعة الموصل ۲۰۱۳- ۲۰۱۲ عضواً 

 10 ۲۰۱۳لجنة إعداد دليل جامعة الموصل  ۲۰۱۳ عضواً 

 11 /كلية التربية للبناتاللغة العربيةاللجنة االمتحانية/قسم  ۲۰۱٤-۲۰۱۳ عضواً 

 12 /كلية التربية للبناتاللغة العربية/قسم لجنة التعليم المستمر ۲۰۱٤-۲۰۱۳ عضواً 

 13 لجنة إعداد الخطة االستراتيجية لكلية التربية للبنات ۲۰۱٤ عضواً 

لكلية التربية  تحريرية والنتائج لجنة إعداد االختبارات ال ۲۰۱٤ عضواً 
 14 للبنات

 15 اللجنة االمتحانية/قسم اللغة العربية/كلية التربية للبنات ۲۰۱۷-۲۰۱٦ عضواً 

 ً  16 /قسم اللغة العربية/كلية التربية للبناتاللجنة العلمية ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رئيسا

 ً  17 ية للبنات/قسم اللغة العربية/كلية الترباللجنة االمتحانية ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رئيسا

 ً لجنة مقابلة وقَبول الطالبات /قسم اللغة العربية/كلية التربية  ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رئيسا
 18 للبنات

 ً لجنة التعليم المستمر والسمنار /قسم اللغة العربية/كلية  ۲۰۱۸-۲۰۱۷ رئيسا
 19 التربية للبنات
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ÚÓ‡‹»€a@paâÎÜ€a 

ÒâÎÜ€a@ÉÌâbm Ü‹j€a ÚË¶a ÒâÎÜ€a@ ÏôÏfl p 

  .office ۱مجموعة برامج  معهد القمة/المجموعة/ الموصل العراق ۲۰۰٤

  .۲ صيانة الحاسوب وبرمجته معهد القمة/المجموعة/ الموصل العراق ۲۰۰٥

  .۳ طرائق التدريس الجامعي مركز طرائق التدريس/جامعة الموصل العراق ۲۰۰٦

  .٤ تعلم كيف تحج وتعتمر كلية التربية للبنات/جامعة الموصل العراق ۲۰۱۱

آلية إعداد دليل نظام الجودة في جامعة  كلية هندسة االلكترونيك/جامعة الموصل العراق ۲۰۱۱
  .٥ الموصل

  .٦ كيفية اكتساب الطالبات لمهارات الدافعية كلية التربية للبنات/جامعة الموصل العراق ۲۰۱۱

التدريب على استخدام برنامج اإلدارة  كلية الهندسة/جامعة الموصل العراق ۲۰۱۱
  .۷ تعليمية في الحاسبةال

تطبيق وإعداد نظام الجودة من أجل  كلية الهندسة/جامعة الموصل العراق ۲۰۱۲
  .۸ الحصول على شهادة االعتماد

  .۹ الدافعية في التعليم الجامعي كلية التربية للبنات/جامعة الموصل العراق ۲۰۱۲

  .۱۰ فن اإللقاء الناجح كلية التربية للبنات/جامعة الموصل العراق ۲۰۱۲

  .۱۱  طرائق التدريس الجامعي مركز طرائق التدريس/جامعة الموصل العراق ۲۰۱۳

  .۱۲ والبرمجيات الحاسبة االلكترونية مركز الحاسبة/جامعة الموصل العراق ۲۰۱۳

  .۱۳ برنامج اللجنة االمتحانية كلية التربية للبنات/جامعة الموصل العراق ۲۰۱۳
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tb°˛a@Òåv‰Ωa@ÚÓôbΩa@ÒÜΩa@fi˝Å 
‰€apaÎÜ paä∑˚Ωa Ú‡ÿ0a@p˝1a szj€a@ Ï„ 

Q W@ Y Ô€b∫�a@ÖÜ»€a@@@@@@@Zäí«@Ú»jç@°�br@
 
 

@›Óñ–mtb°˛a@ÚÓ‡‹»€a@Òåv‰Ωa@ÚÓôbΩa@ÒÜΩa@fi˝Å 

ÉÌâbn€a Î@Ü‹1aÖÜ»€a äí‰€a@ÚËu szj€a@ÊaÏ‰« p 

 أبحاث كلية التربية األساسية/منشور/ ۲/العدد٤المجلد ۲۰۰۷
 Q حتباك في القران الكريم رؤية بالغية. اال الموصلجامعة 

 آداب الرافدين/منشور في مجلة   ٥٤العدد  ۲۰۰۹
@R االحتراس في القرآن الكريم دراسة بالغية. الموصلجامعة 

مجلة جامعة كركوك للدراسات منشور في  ۲/العدد۸المجلد ۲۰۱۳
 كركوك جامعة االنسانية/

بالغة الخطاب القرآني في قصتي أصحاب 
@S .دراسة تحليلية-هف وصاحب الجنتينالك

التربية  كلية مجلة أبحاث منشور في ٤/العدد۱۲المجلد ۲۰۱۳
 الموصلجامعة /االساسية

بالغة تناسب األلفاظ والمعاني في اآليات 
@T السبع المثاني

ندوة كلية التربية/جامعة الموصل (نصرة  ۲۰۱۳/٤/۲۳ ۲۰۱۳
 دروس وعبر) – --النبي

  --ي الدفاع عن الرسولأساليب القرآن ف
@V دراسة بالغية

المؤتمر العلمي الثالث لكلية الدراسات  ۲۰۱۳/٥/۸-٥ ۲۰۱۳
 القرآنية/جامعة بابل

وأثره في بناء تنوع خطاب الرسول 
دراسة بالغية  --شخصيته الكريمة

 تحليلية
W@

@X طراف في سورة المائدةبالغة تشابه األ مقبول للنشر في مجلة آداب الرافدين/الموصل ۱۲/۲۰۱۳/۱٦ ۲۰۱۳

 –في السور المكية  --سمات نبي الرحمة مقبول للنشر في مؤتمر األوقاف العراقية ۷/۲۰۱۳/۱٥ ۲۰۱۳
@QP دراسة في البنية واألسلوب

 مقبول للنشر في مؤتمر  ۲۹/۷/۲۰۱۳ ۲۰۱۳
 كلية التربية للبنات/جامعة البصرة 

 -بالغة االقتصاد اللغوي في السور الطوال
ً ال @QQ حذف التركيبي أنموذجا

مقبول للنشر في أعمال مؤتمر التواصل  ۸/۱۰/۲۰۱۳ ۲۰۱۳
 اللغوي لكلية التربية للبنات/جامعة الموصل 

محسنات التواصل في سياق سورتي 
ً  –الرحمن والواقعة  @QR التقابل الثالثي أنموذجا

@U التشكيل المجازي في سورة هود بالغة مقبول للنشر في مجلة التربية والعلم/الموصل ۱۲/۱/۲۰۱٤ ۲۰۱٤

مقبول للنشر في أعمال مؤتمر كلية الدراسات  ۲۰۱٤/٤/۱۷ ۲۰۱٤
 القرآنية /جامعة بابل

الخصائص النبوية ودورها في تحقيق 
@QU الوحدة والسلم المجتمعي

منشور في مجلة كلية االسالمية الجامعة/  ۳٥/العدد۲المجلد ۲۰۱٥
 النجف

دبريه دراسة سحر القرآن وأثره على مت
@Y تطبيقية على سورتي المدثر والجن

/ كلية االسالمية الجامعة منشور في مجلة ۳۱/العدد۲المجلد ۲۰۱٥
 النجف

بالغة الحذف التقابلي ودوره في تحقيق 
@QS التماسك النصي
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@›Óñ–mtb°˛a@ÚÓ‡‹»€a@Òåv‰Ωa@ÚÓôbΩa@ÒÜΩa@fi˝Å 

ÉÌâbn€a Î@Ü‹1aÖÜ»€a äí‰€a@ÚËu szj€a@ÊaÏ‰« p 

مقبول للنشر في مشروع موسوعة التفسير  ۲۰۱٥ ۲۰۱٥
 الموضوعي للقرآن الكريم/ السعودية

دراسة  –في القرآن الكريم اليوم اآلخر 
@QT موضوعية

۲۰۱۷ ۲۷/۱۱/۲۰۱۷ 

مؤتمر كلية الخاص ب العدد في منشور
اإللهيات/جامعة مرمرة(األطروحات العلمية 

في الدراسات القرآنية دراسة بين الغرب 
 والعالم اإلسالمي)

اإلعجاز البالغي وأثره في استدامة البحوث 
@QV العلمية القرآنية

د الجمالية للمشبه به في التعبير األبعا - - ۲۰۱۷
@QW أنساق ودالالت -القرآني 

 
 
 

bËn–€c@>€a@knÿ€a@ 

äí‰€a@âaÖ äí‰€a@ÉÌâbmÎ@Êbÿfl lbnÿ€a@ÊaÏ‰« p 
۲۰۱۳األردن/-عمان دار غيداء للطباعة والنشر  ۱ بالغة الحذف التركيبي في القرآن الكريم االحتباك أنموذجاً. 

۲۰۱۳األردن/-انعم دار غيداء للطباعة والنشر ِل   ِدَراَسة تَْحِلْيِليَّة  –اإلعجاز البالغي في ُسَوُر الُمفَصَّ
 ۲ ألسرار المعاني والبيان والبديع

۲۰۱۲العراق/-الموصل مطبعة الديار  
إعداد وتصميم دليل كلية التربية للبنات ، ودليل تدريسيي 

كلية التربية للنبات ، والدليل اإلرشادي لطالبات كلية 
 ربية للبناتالت

۳ 

۲۰۱۳العراق/-الموصل مطبعة الديار عداد وتصميم دليل وحدة التعليم المستمر في كلية التربية إ 
 ٤ للبنات/جامعة الموصل
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ÚÓ‡‹»€a@paÎÜ‰€aÎ@paä∑˚Ωa@›‡»€a@îâÎÎ 

szj€a@ÊaÏ‰«@
@ Ï„

Ú◊âbíΩa 
ÉÌâbn€aÎ@ÊbÿΩa  ÏôÏΩa ÊaÏ‰»€a p 

 عضواً   المؤتمرعضو لجنة  -
 لية التربية للبنات/ك

-۱۳الموصل
۱٤/۱۱/۲۰۱۰ 

-اللغة
 الشريعة

الشريعة اإلسالمية المؤتمر السنوي األول (
 ۱ )واللغة العربية وثقافة االعتدال

عضو اللجنة التحضيرية 
كلية التربية للبنات/جامعة  عضواً  للندوة

المعالجات الشرعية الندوة العلمية السابعة ( الشريعة ۲٦/٤/۲۰۱۲الموصل 
 ۲ )للعقود المصرفية

-  ً قسم ضمان الجودة/جامعة  مشاركا
ورشة عمل (آلية إعداد دليل نظام الجودة  الجودة ٦/۱۰/۲۰۱۱-٥الموصل 

 ۳ في جامعة الموصل)

بالغة التشكيل المجازي في 
ً  سورة هود كلية التربية/جامعة تكريت  باحثا

 اللغة ۲۰۱۳/٤/۲-۳
المؤتمر العلمي الدولي الثامن(جودة 

حوث اإلنسانية طريق االرتقاء واإلبداع الب
 المعرفي)

٤ 

أساليب القرآن في الدفاع عن 
ً  دراسة بالغية  --الرسول كلية التربية/جامعة  باحثا

 ٥ )دروس وعبر – --نصرة النبيندوة ( اللغة ۲۳/٤/۲۰۱۳الموصل 

تنوع خطاب الرسول دراسة 
وأثره في بناء  بالغية تحليلية

 --شخصيته الكريمة
ً ب كلية الدراسات القرآنية/  احثا

المؤتمر العلمي السنوي الثالث(عالمية  اللغة ۸/٥/۲۰۱۳جامعة بابل 
 ٦ األكرم فكراً وسلوكاً)--شخصية الرسول

محسنات التواصل في سياق 
 –سورتي الرحمن والواقعة 
 ً  التقابل الثالثي أنموذجا

 عضواً 
 ً  وباحثا

 /جامعةللبنات كلية التربية
-۲۰الموصل

۲۱/۱۱/۲۰۱۳ 
 اللغة

 المؤتمر العلمي الثاني (الدولي األول) 
(التواصل اللغوي ودوره في الثقافة 

 اإلنسانية)
۷ 

بالغة االقتصاد اللغوي في 
الحذف –السور الطوال

 ً  التركيبي أنموذجا
 ً  باحثا

 /جامعةللبنات كلية التربية
-۲٦البصرة 

۲۷/۱۱/۲۰۱۳ 
وية (الدراسات اللغ العلمي األولالمؤتمر  اللغة

 ۸ واالدبية بين التراث والمعاصرة)

بالغة الحذف التقابلي في 
التعبير القرآني ودوره في 

 تحقيق التماسك النصي
 ً  باحثا

لكلية االسالمية االهلية ا
الجامعة/بابل، 

 م۱۹/۳/۲۰۱٤
المؤتمر العلمي الحادي عشر(لوال القرآن  اللغة

 ۹ لما كانت عربية) 

الخصائص النبوية ودورها 
قيق الوحدة والسلم في تح

 المجتمعي
 باحثا

 كلية الدراسات القرآنية
/جامعة بابل في 

۱۷/٤/۲۰۱٤ 

الدراسات 
 ۱۰ مؤتمر كلية الدراسات القرآنية القرآنية

خطاب الرسول في السورة 
 المكية

باحثا 
 وعضوا

كلية التربية للبنات/جامعة 
 ۲۰۱٤الموصل 

الدراسات 
 اإلسالمية

شتركة بين الندوة العلمية الوطنية الم
األسوة ( الموصل وجامعة تكريتجامعة 

الحسنة في شخصية الرسول ودورها في 
 )ريادة المجتمع

۱۱ 

سحر القرآن وأثره على 
في متدبريه دراسة تطبيقية 
 تلقي القرآن الكريم

الكلية اإلسالمية الجامعة/  باحثا
 ۲۰۱٥النجف

الدراسات 
 القرانية

لكريم (القرآن ا عشر الثالثالمؤتمر العلمي 
 ۱۲ : قراءات في التلقي والتأويل)

 باحثا 
للعلوم  كلية التربية

 اإلنسانية/جامعة ديالى
 ۲۰۱٥/آذار/ ٥-٤

 اللغة
الثامن لكلية التربية  المؤتمر العلمي

 اإلنسانية
 (وحدتنا الوطنية علم وازدهار ورقي)

۱۳ 
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ÚÓ‡‹»€a@paÎÜ‰€aÎ@paä∑˚Ωa@›‡»€a@îâÎÎ 

szj€a@ÊaÏ‰«@
@ Ï„

Ú◊âbíΩa 
ÉÌâbn€aÎ@ÊbÿΩa  ÏôÏΩa ÊaÏ‰»€a p 

 مشاركا -
وحدة المشاهدة والتطبيق 

/جامعة كلية التربية للبنات
 ٦/٥/۲۰۱۷ل الموص

اإلشراف 
 والتطبيق

والتطبيق في  اإلشراف ورشة عمل (آلية
 ۱٤ )المدراس لطالبات الجامعة

اإلعجاز البالغي وأثره في 
استدامة البحوث العلمية 

 القرآنية
 ً  باحثا

كلية اإللهيات/جامعة 
تركيا  -/ إسطنبول مرمرة

۲٦/۱۱/۲۰۱۷ 

الدراسات 
 القرآنية

العلمية في م (األطروحات المؤتمر الدولي 
الدراسات القرآنية دراسة بين الغرب 

 والعالم اإلسالمي)
۱٥ 
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äÿí€a@kn◊ 
·Á7À ÚÓ‹ÿ€a@ÜÓ‡« Ú»flb¶a@èÓˆâN‚@ Ú»flb¶a@èÓˆâ €a@ Ï„lbnÿ@Âfl 

@V @SR Q T @@@@@ZÔ€b∫�a@ÖÜ»€aÊÏ»iâcÎ@Úq˝q 
 
 

äÿí€a@kn◊@›Óñ–m 
ÉÌâbn€a ÖÜ»€a H Ï‰€aI@kjé€a Ú≠bΩa@ÚË¶a p 

 رئيس مجمع اللغة العربية خدمة اللغة العربيةفي  العلمية المميزةالجهود  ۲۰۳۰/۲ ۲۷/۷/۱٤۳۸
 (أ.د.عبد العزيز علي الحربي)

Q 

عميد كلية التربية للبنات  الجهود المبذولة في قسم علوم القران ٥٤۹/۹/۱۰ ۲۰۰٦/۱٤/٦
@R (أ.د.خولة أحمد آل فليح)

@S عميد كلية التربية للبنات س مكتبة الكليةالقيام بأعمال تأسي ٥٥۷/۹/۱۰ ۲۰۰٦/٦/۱۸

@T عميد كلية التربية للبنات القيام بمهام وأعمال اللجنة االمتحانية ٦۳٦/۹/۱۰ ۱۰/۷/۲۰۰٦

@U عميد كلية التربية للبنات اعداد وتنفيذ المسابقة اإلبداعية في الكلية ۹/۱۰/۲۰۰۲ ۲۰۰۸/٤/۲

@V عميد كلية التربية للبنات لكلية والقسمالجهود المبذولة في ا ۹/۱۰/۲۰۷٦ ۲۰۰۸/٤/۸

 األمين العام للمكتبة المركزية التعاون وإهداء مصادر علمية ٤٥۹ ۲۰۰۸/۲٦/٥
 (د.ناصر عبد الرزاق)

W@

@X عميد كلية التربية للبنات القيام بمهام لجنة تدقيق اعمال اللجنة االمتحانية ۹/۱۰/۳۹٥۲ ۲۱/۱۰/۲۰۰۸

@Y عميد كلية التربية للبنات ام بأعمال المؤتمر العلمي األول للكليةالقي ۹/۱۰/۲۹۰۰ ۱/۱۱/۲۰۱۰

اعداد وتنفيذ المسابقة الصيفية في الكلية وتنظيم  ٥٦۸/۸ ۲۳/۱۲/۲۰۱۰
@QP عميد كلية التربية للبنات هـ۱٤۳۲االحتفال بالعام الهجري 

@QQ عميد كلية التربية للبنات ةالجهود المبذولة في أرشفة التوثيق االلكتروني للكلي ٥٦٤/۹/۱۰ ۱/۳/۲۰۱۱

@QR عميد كلية التربية للبنات اعداد وتنفيذ المسابقة الربيعية في الكلية ۹/۱۰/۸۹۳ ۳/۲۰۱۱/۱٦

@QS عميد كلية التربية للبنات الجهود المبذولة في إعداد احتفالية التخرج ۹/۱۰/۱۳۸۱ ۲۰۱۱/٥/۱۲

@QT عميد كلية التربية للبنات االمتحانية القيام بمهام وأعمال اللجنة ۹/۱۰/۱۹۰٦ ۱۹/۷/۲۰۱۱

@QU عميد كلية التربية للبنات الجهود الطيبة المبذولة بالقيام بمهام مقررية القسم ۹/۱۰/۲۳۸٤ ۲۰/۹/۲۰۱۱

@QV عميد كلية التربية للبنات اعداد وتنظيم دورة تعلم كيف تحج وتعتمر ۹/۱۰/۲٥۲۳ ۳/۱۰/۲۰۱۱

@QW عميد كلية التربية للبنات لمبذولة في شعبة ضمان الجودةالجهود ا ۹/۱۰/۲۷۸۲ ۳۰/۱۰/۲۰۱۱

اعداد وتنظيم دورة تعلم (كيفية اكتساب الطالبات  ۹/۱۰/۳۳۱٥ ۸/۱۲/۲۰۱۱
@QX عميد كلية التربية للبنات للدافعية)
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äÿí€a@kn◊@›Óñ–m 
ÉÌâbn€a ÖÜ»€a H Ï‰€aI@kjé€a Ú≠bΩa@ÚË¶a p 

اعداد وتنفيذ المسابقة الصيفية في الكلية وتنظيم  ۹/۱۰/۳٤۲٦ ۱۸/۱۲/۲۰۱۱
@QY عميد كلية التربية للبنات هـ۱٤۳۳االحتفال بالعام الهجري 

@RP م.عميد كلية التربية للبنات اعداد وتنظيم المسابقة اإلبداعية العلمية األولى ۹/۱۰/۸۸۰ ۱/۲۰۱۲/٥

 عميد كلية العلوم اإلسالمية اعداد وانجاح المسابقة العلمية بين الكُليتين ٤٥۹/۹/۳ ۳/۲۰۱۲/۱٤
 (أ.م.د.عبد هللا فتحي الظاهر)

RQ@

@RR عميد كلية التربية للبنات اعداد وطباعة دليل الكلية والتدريسي والطالب ۹/۱۰/۱۰۲۲ ۲۰۱۲/٤/۱۲

@RS عميد كلية التربية للبنات القيام بأعمال الندوة العلمية السابعة للكلية ۹/۱۰/۲۱۱۲ ۲۰۱۲/۱٤/٥

@RT عميد كلية التربية للبنات اعداد دليل التقييم الذاتي ودليل المقاييس النوعية للكلية ۹/۱۰/۲۱۷٤ ۲۰۱۲/٥/۲۲

@RU عميد كلية التربية للبنات االرتقاء بمستوى الكلية إلى المركز األول بالجودة ۹/۱۰/۲٦۹٥ ۱۰/۷/۲۰۱۲

@RV عميد كلية التربية للبنات االرتقاء بمستوى الكلية إلى المركز األول باإلعالم ۹/۱۰/۳۸۸٦ ۱۰/۱۰/۲۰۱۲

@RW عميد كلية التربية للبنات ميزة في القيام بمهام شعبة ضمان الجودةالجهود الم ٤۳٦۰/۹/۱۰ ۱۹/۱۱/۲۰۱۲

@RX عميد كلية التربية للبنات الجهود المبذولة في خدمة الكلية ۹/۱۰/۱٦٦ ۱۰/۱/۲۰۱۳

@RY م.عميد كلية التربية للبنات اعداد وتنظيم المسابقة الربيعية لحفظ القران في الكلية ۹/۱۰/۱۱٦۳ ۲۰۱۳/٤/۱

 األمين العام لمكتبات الجامعة التعاون وإهداء مصادر علمية ۷۱۳ ۲۰۱۳/٤/۱۷
 (محمود جرجيس حسن)

SP@

 عميد كلية اآلداب التعاون وإهداء مصادر علمية ۹/۷۰/۳۳۷۲ ۲۰۱۳/٤/۱۷
 (أ.د. علي كمال الدين الفهادي)

SQ@

 عميد كلية التربية األساسية التعاون وإهداء مصادر علمية ۱٤۳۷ ۲۰۱۳/۲٤/٤
 .معتز يونس ذنون)(أ.د

SR@

@SS مدير مكتبة ابن خلدون التعاون وإهداء مصادر علمية ۷٤۱ ۲۰۱۳/۲٤/٤

@ST عميد كلية التربية للبنات إغناء مكتبة الكلية ۹/۱۰/۱۳٤۳ ۲۰۱۳/۲٥/٤

تثمينا للجهود المبذولة في المشاركة بإلقاء بحث   ۱۱٤۸۹أ/ ۲۰۱۳/٥/۷
 آنية/بابلوالمشاركة في مؤتمر كلية الدراسات القر

 رئيس جامعة بابل
 (أ.د.عادل هادي البغدادي)

SU@

 مساعد رئيس جامعة كركوك التعاون وإهداء مصادر علمية ۷/۱٥/٦۰٤۱ ۲۰۱۳/٥/۲۱
 (د.نجدت كاظم موسى)

SV@
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äÿí€a@kn◊@›Óñ–m 
ÉÌâbn€a ÖÜ»€a H Ï‰€aI@kjé€a Ú≠bΩa@ÚË¶a p 

@SW عميد كلية التربية للبنات إعداد وتنظيم دليل وحدة التعليم المستمر في الكلية ۹/۱۰/۱۹٥۳ ۲۰۱۳/٦/۳

@SX عميد كلية التربية للبنات الجهود المخلصة في خدمة الكلية والقسم ۹/۱۰/۲۱۷٥ ۱/۷/۲۰۱۳

۹/۱۰/۲۰۱۳ ۹/۱۰/
۲۱٦٥۱ 

الجهود المبذولة في التقويم اللغوي واعداد دليل جامعة 
 الموصل

 الموصلرئيس جامعة 
 )أُبي سعيد الديوه جي(أ.د.

SY@

@TP عميد كلية التربية للبنات متحانيةأعمال اللجنة اال فيالجهود المبذولة  ۹/۱۰/۲۱٥ ۱/۲۰۱٤/۱٤

تثمينا للجهود المبذولة في المشاركة بإلقاء بحث   ۱۱٤۸۹ ۲۰۱٤/۲٤/٤
 والمشاركة في مؤتمر كلية الدراسات القرآنية/بابل

 رئيس جامعة بابل
 (أ.د.عادل هادي البغدادي)

TQ@

۸/٥/۲۰۱٦ ٤۳۱ 
تثمينا للجهود المبذولة في المشاركة بإلقاء بحث  

 كلية الدراسات القرآنيةل الرابعمؤتمر الشاركة في والم
 /بابل

الدراسات القرانية/بابلعميد كلية  
 )علي عبدالفتاح الحسناويد.م.(أ.

TR@

۱/٦/۲۰۱٤ ۹/۱۰/
۱۱۷۲٥ 

الجهود المبذولة في إسناد مسابقة الفنون اإلبداعية 
 لجامعة الموصل/لجنة فرز النصوص واألعمال

أُبي (أ.د.الموصلرئيس جامعة 
@TS )سعيد الديوه جي
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ÚÌäÌÜ‘n€a@paÖbËí€a 
b‡Á7À ÚÓ‹ÿ€a@ÜÓ‡« Ú»flb¶a@èÓˆâ szj€a@ Ï„ 

M@ QV@ @U@ ZÔ€b∫�a@ÖÜ»€a@@@@@@RQ@@ÒÖbËë 
 
 

@m@›Óñ–ÚÌäÌÜ‘n€a@paÖbËí€a 
ÉÌâbn€a H Ï‰€aI@kjé€a Ú≠bΩa@ÚË¶a p 

 تثمينا للمشاركة في ورشة عمل ۱۰/۲۰۱۱/٦
 الجودة في جامعة الموصل)(آلية إعداد دليل نظام 

 السيد رئيس جامعة الموصل
 (أ.د. أبي سعيد الديوه جي)

Q 

الجهود المميزة في لجنة التحكيم للمسابقة الصيفية لحفظ القرآن  ۸/۱۲/۲۰۱۱
 ۲۰۱۲-۲۰۱۱الكريم للعام الدراسي 

 عميد كلية التربية للبنات/الموصل
 (أ.د. خولة أحمد آل فليح)

S@

ة الفاعلة في اعداد وانجاح أعمال المسابقة اإلبداعية المشارك ۲۹/۱۲/۲۰۱۱
 األولى التي أقامتها كلية العلوم اإلسالمية

 عميد كلية العلوم اإلسالمية/الموصل
 (أ.م.د.عبد هللا فتحي الظاهر)

R@

الجهود المميزة المبذولة في انجاح الندوة العلمية السابعة للكلية  ۲۰۱۲/۲٦/٤
 د المصرفية)(المعالجات الشرعية للعقو

 عميد كلية التربية للبنات/الموصل
 (أ.د. خولة أحمد آل فليح)

T@

الجهود المميزة في لجنة التحكيم والتنظيم للمسابقة الربيعية لحفظ  ۲۸/۳/۲۰۱۳
 ۲۰۱۳-۲۰۱۲القرآن للعام الدراسي 

 عميد كلية التربية للبنات/الموصل
 (أ.د. خولة أحمد آل فليح)

U@

۳/٤/۲۰۱۳ 
اركة بإلقاء بحث في المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية تثمينا للمش

التربية/جامعة تكريت الموسوم: (جودة البحوث اإلنسانية طريق 
 االرتقاء واالبداع المعرفي)

 عميد كلية التربية/جامعة تكريت
 (أ.د.خالد عبد حربي)

V@

لموصل تثمينا للمشاركة بإلقاء بحث في ندوة كلية التربية/جامعة ا ۲۰۱۳/٤/۲۳
 دروس وعبر) --الموسومة: (نصرة النبي

 عميد كلية التربية/جامعة الموصل
 (د.هاني مال هللا محمود)

W@

۸/٥/۲۰۱۳ 
تثمينا للمشاركة بإلقاء بحث في المؤتمر العلمي السنوي الثالث 

لكلية الدراسات القرآنية في جامعة بابل الموسوم: (عالمية شخصية 
 كاً)فكراً وسلو --الرسول األكرم

 السيد رئيس جامعة بابل
 (أ.د.عادل هادي البغدادي)

X@

تثمينا للجهود المبذولة في إسناد أعمال اللجنة المشرفة وفعاليات  ۲۰۱۳/٥/۹
 لجامعة الموصل والعشرين مسابقة الفنون اإلبداعية الرابعة

 السيد رئيس جامعة الموصل
 (أ.د. أبي سعيد الديوه جي)

Y@

ود المبذولة في المشاركة وانجاح احتفالية يوم الضاد تثمينا للجه ۲۷/۱۰/۲۰۱۳
 التي اقامها قسم اللغة العربية في كلية االداب

 عميد كلية اآلدابالسيد 
 (أ.د. علي كمال الدين الفهادي)

QP@

۲۰-۲۱/۱۱/۲۰۱۳ 
بإلقاء بحث في المؤتمر الدولي األول لكلية التربية تثمينا للمشاركة 

اصل اللغوي ودوره في الثقافة التو( للبنات/جامعة الموصل
 )اإلنسانية

 عميد كلية التربية للبنات/الموصل
 )زاهدة عبد هللا دمحمد. م.(أ.

QQ@

۲۰-۲۱/۱۱/۲۰۱۳ 
للمؤتمر الدولي تثمينا للجهود المبذولة في إعمال اللجنة التحضيرية 

التواصل اللغوي ( األول لكلية التربية للبنات/جامعة الموصل
 )إلنسانيةودوره في الثقافة ا

 عميد كلية التربية للبنات/الموصل
 )زاهدة عبد هللا دمحمد. م.(أ.

QR@

۲۱/۱۱/۲۰۱۳ 
في المؤتمر العلمي األول لكلية التربية تثمينا للمشاركة بإلقاء بحث 

الدراسات اللغوية واألدبية بين التراث ( للبنات/جامعة البصرة
 )والمعاصرة

 البصرةعميد كلية التربية للبنات/
 )أمل عبد الرزاق المنصوريد. .م(أ.

QS@
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كلية الحادي عشر للتثمينا للمشاركة بإلقاء بحث في المؤتمر  ۱۹/۳/۲۰۱٤
 )لوال القران لما كانت عربيةاإلسالمية الجامعة/النجف (

النجف/اإلسالميةكلية العميد   
 )عمار عبد األمير السالمي(أ.م.د. 

QT@

۱۷/٤/۲۰۱٤ 
ء بحث في المؤتمر العلمي السنوي بإلقا الفاعلة تثمينا للمشاركة

البحث لكلية الدراسات القرآنية في جامعة بابل الموسوم: ( الرابع
 )العلمي في ضوء القرآن الكريم سبيل للوحدة اإلسالمية

 السيد رئيس جامعة بابل
 (أ.د.عادل هادي البغدادي)

QU@

۱۳/٥/۲۰۱٤ 
المشتركة بين في الندوة العلمية الوطنيةتثمينا للمشاركة بإلقاء بحث 

األسوة الحسنة في شخصية ( الموصل وجامعة تكريتجامعة 
 )الرسول ودورها في ريادة المجتمع

 عميد كلية التربية للبنات/الموصل
 )زاهدة عبد هللا دمحمد. م.(أ.

QV@

۱۳/٥/۲۰۱٤ 
للجهود المبذولة في إعمال اللجنة التحضيرية للندوة العلمية تثمينا 

األسوة ( الموصل وجامعة تكريتامعة جالوطنية المشتركة بين 
 )الحسنة في شخصية الرسول ودورها في ريادة المجتمع

 عميد كلية التربية للبنات/الموصل
 )زاهدة عبد هللا دمحمد. م.(أ.

QW@

 العليا في إسناد أعمال اللجنة والدور الفاعل تثمينا للجهود المبذولة ۲۰۱٤
 ۲۰۱٤ معة الموصلمسابقة الفنون اإلبداعية لجاعلى المشرفة 

 السيد رئيس جامعة الموصل
 (أ.د. أبي سعيد الديوه جي)

QX@

 لكلية التربيةالمؤتمر العلمي الثامن في تثمينا للمشاركة بإلقاء بحث  ۲۰۱٥/٤/٥
 )وحدتنا الوطنية علم وازدهار ورقياإلنسانية/ديالى (

 ديالى/اإلنسانيةعميد كلية التربية 
 )نصيف جاسم الخفاجيد. م.(أ.

QY@

كلية الثالث عشر لل العلمي تثمينا للمشاركة بإلقاء بحث في المؤتمر ۲۰۱٥/٤/۱۹
 )نحو لغة مشتركة لفهم القران الكريماإلسالمية الجامعة/النجف (

النجف/اإلسالميةكلية العميد   
 )عمار عبد األمير السالمي(أ.م.د. 

RP@

۲۷/۱۱/۲۰۱۷ 
لكلية  يالدولتثمينا للمشاركة بإلقاء بحث في المؤتمر 

(األطروحات العلمية في  اإللهيات/جامعة مرمرة/أسطنبول
 الدراسات القرآنية دراسة بين الغرب والعالم اإلسالمي)

السيد رئيس أكاديمية التفسير في 
@RQ جامعة مرمرة (أ.د. بالل كوكفير)

 

 
 

 

@pb‡ƒ‰ΩaÎ@pbÓ»‡¶a@ÚÌÏö« 

Ú◊âbíΩa@Ú»Ójü ÚÌÏö»€a@ÉÌâbm Úéç˚Ωa@·ça p 

 ۱ رابطة التدريسيين الجامعيين ۲۰۰٦ عضوا

 ۲ نقابة المعلمين العراقيين ۲۰۰٦ عضوا

 ۳  نقابة السادة األشراف ۲۰۱۳ عضوا

  
 
 

ÚÓ‡‹»€a@åˆaÏ¶a@ ÎâÜ€aÎ 
Òåˆb¶a@ÉÌâbm Òåˆb¶a@kjç Òåˆb¶a@ Ï„ Úéç˚Ωa@·ça p 



   

15 

۲۰۱۲ 
الحصول على المرتبة األولى بالجودة على الكليات 

معة الموصل أثناء تسنمي منصب التربوية في جا
 مدير شعبة ضمان الجودة في الكلية.

 ۱ كلية التربية للبنات/جامعة الموصل كأس التميّز واإلبداع

۲۰۱۳ 
لجهود اللجنة التحضيرية وانجاح أعمال لتثمينا 

مؤتمر الكلية الموسوم (التواصل اللغوي ودوره في 
 ۲۱/۱۱/۲۰۱۳- ۲۰الثقافة اإلنسانية) للمدة من 

درع المؤتمر العلمي 
 ۲ كلية التربية للبنات/جامعة الموصل الثاني الدولي األول

۲۰۱۳ 
تثمينا للمشاركة في المؤتمر العلمي األول للكلية 
الموسوم(الدراسات اللغوية واألدبية بين التراث 

 .۲۷/۱۱/۲۰۱۳-۲٦والمعاصرة) للمدة من 

درع المؤتمر العلمي 
 ۳ البصرةة كلية التربية للبنات/جامع األول

۲۰۱٤ 
تثمينا لجهود اللجنة التحضيرية وانجاح أعمال 
الندوة الموسومة (األسوة الحسنة في شخصية 

  ) -ملسو هيلع هللا ىلص-الرسول األكرم

درع الندوة العلمية 
الوطنية المشتركة 

 األولى
 ٤ كلية التربية للبنات/جامعة الموصل
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…‡n1a@ÚflÜÅÎ@ÙäÅ˛a@pbübí‰€a 
¬bí‰€a p 

 ۱ عضو مؤسس لقسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية/كلية التربية للبنات/جامعة الموصل
 ۲ التقويم العلمي للبحوث العلمية .

 ۳ التقويم اللغوي للرسائل الجامعية.
في مسجد  اإلشراف على دورات علمية في متون اللغة والتدريس فيها ، مثل تدريس متن اآلجرومية وشرح ابن عقيل والبالغة

 ٤ المحمود في الموصل مجاناً.

 ٥ تدريس مادة اللغة العربية لطلبة الصف السادس اإلعدادي مجاناً.
 ٦ .وعلى الشبكة العالمية  النشر في مجالت المجتمع المدني العراقي

بكلية التربية للبنات/جامعة  إعداد وتنفيذ دليل المقاييس النوعية والمؤشرات الكمية وفق معايير اتحاد الجامعات العربية الخاص
 ۷ ۲۰۱۲الموصل

 ۸ إعداد كراس اإلرشاد األكاديمي لكلية التربية للبنات /جامعة الموصل.
 ۹ .۲۰۱۲إعداد دليل األخالقيات الجامعية لتدريسيي كلية التربية للبنات/جامعة الموصل 

 ۱۰ . ۲۰۱٤ – ۲۰۱۳الخبير اللغوي لدليل جامعة الموصل 
كيم في المسابقة اإلبداعية لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي في كلية التربية للبنات / قسم علوم القرآن عضو لجنة التح

 ۱۱ .۲۰۱۳منذ تأسيس الكلية إلى  والتربية اإلسالمية

 ۱۲ ۲۰۱٤-۲۰۱۳/ و    ۲۰۱۳-۲۰۱۲ عضو  اللجنة المساندة لمسابقة الفنون اإلبداعية لجامعة الموصل
 

 

œä»ΩaÏÊ 
»€aÊaÏ‰ Ô„Î6ÿ€�a@ÜÌ5€a ·ç¸a p 

 ۱ .د. أحمد فتحي رمضانأ - /قسم اللغة العربية/كلية اآلداب/جامعة الموصل

 ۲ أ.م.د. معن توفيق دحام dr.maandham@yahoo.com /قسم اللغة العربية/كلية التربية للبنات/الموصل
 ۳ أ.م.د. مازن موفق الخيرو mazin_alkhairo@yahoo.com /قسم اللغة العربية/كلية التربية للبنات/الموصل

 
 

 
 

 

 
NÖ@Êb„Ü«@Üªc@‚˝é€a@Üj«@Ü»ç˛a@Ô9b:a@?Óéßa@

@@@O@›ïÏΩa@Ú»flbuOÚÓiä»€a@ÚÃ‹€a@·é”@÷aä»€a@
@øY@@OQR@@ORPQW@’œaÏΩa@‚RQ@O@fiÎ˛a@…ÓiâOQTSY�Á 

 


