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  مساعد استاذ:  العلمً اللقب ــــ

   .العراق ، الموصل ، 7311:  موالٌد ــ

 .  الموصل جامعة/  التربٌة كلٌة/ 5002 ، قدٌم نقد/  عربٌة لغة:  ماجستٌر ــ

 . الموصل جامعة/  اآلداب كلٌة/  5075 حدٌث، نقد: دكتوراه ــــــ

  خارجٌا ومحاضرا ، الموصل اإلدارٌة التقنٌة الكلٌة ، الشمالٌة التقنٌة الجامعة فً تدرٌسً  ، ــــ

 . سابقا الموصل جامعة األساسٌة التربٌة كلٌة فً

 سابقا.5003 ــ 5001  الموصل االدارٌة التقنٌة الكلٌة ، االلكترونٌة االدارة قسم مقرر ـــ

 .سابقا 5072 ــ 5075  الموصل االدارٌة التقنٌة الكلٌة فً  االدارٌة الشعبة مسؤول ــــ

 5072 ــ 5072 الموصل/  اإلدارٌة التقنٌة الكلٌة فً العامة والعالقات اإلعالم وحدة مسؤول ــــ

 . سابقا

 .  سابقا الموصل/  اإلدارٌة التقنٌة الكلٌة عن تصدر تقنٌة ٌنابٌع مجلة تحرٌر مدٌر ـــــ

 الفلسفٌة بالدراسات تعنى محكمة سنوٌة نصف مجلة التدوٌن مجلة فً مشارك محرر و عضو ـــ

 5وهران جامعة االنساق مخبر عن تصدر والترجمة والمعلومات واالجتماعٌة االنسانٌة والعلوم

 . الجزائر

 الدٌمقراطً المركز عن تصدر ،  والفنٌة واللغوٌة الثقافٌة الدراسات مجلة فً وخبٌر عضو ــــ

 ألمانٌا -برلٌن ،  والسٌاسٌة واالقتصادٌة االستراتٌجٌة للدراسات العربً

صى



 اللغة مختبر علٌه ٌشرف الذي الباحث رسالة الدولً المشروع فعالٌات فً تحكٌم لجنة عضو ـــ
 الشعبٌة الدٌمقراطٌة الجزائرٌة الجمهورٌة ــ غلٌزان ــ زبانة احمد الجامعً المركز ، والتواصل

. 

 المركز فرع عن تصدر ، محكمة علمٌة مجلة ، والفكرٌة االدبٌة للدراسات جٌل مجلة فً خبٌر ـــ

 .  5072 طرابلس ــ لبنان فً

 ذاته الوقت فً وهو اإلنسانٌة، للدراسات وتنوٌر نقد لمركز التأسٌسٌة األكادٌمٌة فً عضو ــ
 عملٌات فً ٌشارك أنه كما ، المركز عن الصادرة وتنوٌر نقد مجلة تحرٌر هٌئة فً عضو

 نشاطات فً ممٌزا دورا وٌمارس. الكوٌت دولة ، البحوث على واالشراف والكتابة التحرٌر

 .5072 ، البحثٌة المشارٌع بعض على وٌشرف المركز

 القومً المركز عن تصدر ، االبحاث ونشر للعلوم العربٌة المجلة فً وخبٌر تحكٌم عضو ـــ

 . 5073 ، فلسطٌن ، غزة ، للبحوث

 ، الموصل جامعة ، االساسٌة التربٌة كلٌة ، االساسٌة التربٌة كلٌة مجلة فً وخبٌر محكم ــ

5073 . 

 . 5050 ، واسط جامعة التربٌة كلٌة مجلة فً وخبٌر محكم ـــ

 الجزائرٌة المنصة على ، الجزائر الشلف جامعة  ، الوظٌفٌة اللغة مجلة  فً وخبٌر عضو ـــ

Scientific Journal platform (ASJP)  ، 5073 . 

 واالبحاث للدراسات المٌادٌن مؤسسة ، المقارنة للدراسات المٌادٌن مجلة تحرٌر رئٌس ـــ

 . 5073 ، الجزائر ــ وهران ، والنشر

 اللغة نظرٌة مخبر ، محكمة دولٌة سنوٌة نصف مجلة ، اسلوبٌات مجلة فً وخبٌر عضو ــ

 .   5050 ، الجزائر ، الشلف علً بو بن حسٌبة جامعة ، الوظٌفٌة

 و البحوث مخبر ٌصدرها محكمة، أكادٌمٌة دولٌة مجلة فكرية افاق مجلة فً وخبٌر عضو  ـــ

 لٌابس جٌاللً جامعة.  االجتماعٌة و االنسانٌة العلوم كلٌة.  الجزائر فً االسالمً الفكر دراسات

 .0202 ، الجزائر -بلعباس سٌدي-

 تصدر ، الوصول مفتوحة دولية مجلة وهي واالدب اللغة في اشكاالت مجلة في وخبير عضو ــ

 ، تمنغست في الجامعي المركز ينشرها ،( ديسمبر - سبتمبر - مايو - فبراير) السنة في مرات أربع

 . 0202 ، الجزائر ، أدبي انتقاد األدب؛ اللغات؛: التالية المواضيع على المجلة تركز. الجزائر

 للدراسات مكرسة سنوية علمية مجلة الفلسفية المناهج  مقاربات ، فلسفية مجلة في وخبير عضو ــ

 عبد جامعة) اإلنسانية والعلوم الفلسفة مختبر يحررها ، الترجمة ودراسات الفلسفية والبحوث

 وتغطي. مرموقة علمية استشارية لجنة إشراف تحت ،( الجزائر ، مستغانم - باديس بن الحميد

 الدينية والدراسات الفلسفية النصوص وترجمة العلوم وفلسفة والتاريخ الفلسفة مجاالت المجلة

 . 0202 الجزائر ، السينمائي والتصوير واللغويات

 محكمة دولية فصلية الكترونية عربية مجلة ، الهند هالل مجلة في االستشارية الهيئة في عضوا ـــ

 . 0202 ، الهند ، الغربية بنغال بردوان جامعة باكات االل هير كلية ،



 . االمارات ، العربية للغة الدولي االتحاد في عضو ــ

 ، برٌطانٌة ، ،لندن السالم اجل من االبداع رابطة فً  اإلدارٌة والهٌئة والتثقٌف التوعٌة عضو ــ

5072. 

 .العراق فً والكتاب لألدباء العام االتحاد عضو ــ

 (.المانٌا ، برلٌن) الحر للتفكٌر رشد ابن مؤسسة فً عضو ــ

 . العراق فرع ـــ للمبدعٌن الدولً االتحاد فً عضو ـــــ

 .   االنساب علم وتوثٌق للتارٌخ العراقٌة الرابطة فً عضو ـــ

 5072، العراق العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة فً العلم ٌوم فً مؤلف كتاب بأفضل فائز ـــ

 . النسوي الخطاب فً األنثوي اإلبداع سلطة كتاب عن ،

 ألنه المتمٌز؛ األستاذ بوصفه 5072 العالً التعلٌم ،وزارة  التقنً التعلٌم هٌئة ٌوم فً مكرما ـــ

 . كثٌرة وكتب بحوث نشر فً ساهم

 .  5071 ــ 5072 ، زاٌد الشٌخ لجائزة  ، الجزائر ، االختالف منشورات  قبل من مرشح ــ

 . 5073 ، الجواهري بدرع العراق فً والكتاب لألدباء العام االتحاد قبل من مكرم ــــ

 ، الطلبة وشؤون ، ،والمشترٌات والعلمٌة االمتحانٌة، منها كثٌرة لجان ورئٌس عضو ـــ

 .وترقٌات

 . وعربٌة عراقٌة ومجالت صحف فً أدبٌة مقاالت له ــــــــــــ
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 االهتواهاث البحثيت والعلويت

 :( المنشورة الكتب) منشورا كتابا  اربعٌن من اكثر لدي   ــــ
 ، عمان ، والتوزٌع للنشر غٌداء دار ، القدٌم العربً النقدي الخطاب فً البالغٌة المعاٌٌر ــــ7

 . 5075 ، األردن
 . 5075 ، األردن عمان ، غٌداء دار ، النسوي الخطاب فً األنثوي اإلبداع سلطة ــــ5
 مؤسسة ، مؤلفٌن مجموعة مع مشترك كتاب ، والنقدي اللغوي البحث فً التداولٌة ــــ2

 . 5072 ، لندن ، السٌاب
 للنشر غٌداء دار ، العزاوي فاضل شعر فً قراءة مشروع ، وتطبٌق مقاربة التأوٌلٌة ـــ2

 . 5072، والتوزٌع
 .5072 األردن، ، عمان ، غٌداء دار ، القدٌم العربً النقدي الخطاب فً اإلقصائٌة اللفظة ـــ2
 غٌداء دار ،" المرجعٌات ، التأوٌل ، السرد ، المعرفة ، السلطة" واالستغراب االستشراق ــــ2
 .  5072األردن، عمان، ،
 ، واالنطولوجٌا االبستومولوجٌا، ، التارٌخٌة األصول ، الغربً التأوٌل ورائٌة ما ـــ1

 .5072الرباط، ، األمان دار ـ، لبنان ضفاف، منشورات الجزائر، ، االختالف منشورات
 . 5072 ، األردن ، الحامد دار ، العربٌة الدراما قصٌدة فً المتلقً استجابة ـــ2
 .5072 األردن، ،  الحامد دار ، الثقافة ولعبة الكتابة إستراتٌجٌة والالنص النص مابعدٌات ــ3

 ، األردن ، غٌداء دار مؤلفٌن، مجموعة مع مشترك كتاب ، اإلبداعً الخطاب مراٌا ـــ70
5072 . 

 ، الحامد دار ، األدبً المتخٌل مقاربة فً الثقافً النقد إستراتٌجٌة ، والهامش السلطة ــ 77
  .5072 ، األردن

 ، الصغٌرة الموسوعة ، اٌروسٌة أٌقونة السرد ، السعٌد البٌت مملكة افرودٌزٌات ـــ 75
  . 5072 ، العراق الثقافة وزارة
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 األردن، ، اربد ، الحدٌث الكتب عالم ، والساحر القبعة ، االدبً والنص النقدٌة المناهج ــ 72
5072 . 

 دار الجزائر، ، االختالف منشورات ، التواصلً العقل مشروعٌة ، النقدٌة الهٌرمٌنوطٌقٌا ـ 72
 ، بٌروت ، ضفاف منشورات ، تونس ، بٌروت ، والتوزٌع للنشر كلمة ، الرباط ، األمان
5072 ، . 

 األردن ، غٌداء دار ،  والمحادثة التأوٌل ، األطفال قصص فً التداولٌة االستجابة ـ 72
،5072  . 

 األردن ، غٌداء ، والتكنٌك اإلستراتٌجٌة ، األطفال قصص فً البصرٌة الصورة سٌمٌائٌة ـ 72
5072. 

 البصائر دار ، الحامد دار ،. الجسد ، الحلم ، المفارقة ، العربً الشعر فً الحداثة ـــ 71
 . 5072 األردن،

 ، األردن البصائر دار ، الحامد دار ،.  ، الحدٌث السردي المتخٌل فً نقدٌة مقاربات ــ7 2
5072 . 

 الكتب عالم والمفاهٌم، واألصول النظرٌة فً مقاربة ، االدبً للنص المعرفً النقد ــ 73
 . 5071 األردن، ، اربد ، الحدٌث

 . 5071 ، االردن ، غٌداء دار ، الكرٌم القرآن فً الحرب أدوات تداولٌة ــ 50
 .5071 ، االردن ، غٌداء دار ، العربٌة للشعرٌة والفلسفٌة المعرفٌة األصول ــ 57
 ، غٌداء دار ، التارٌخ ، السٌاق ، النسق ، والغربً العربً الفكر فً البالغة سٌاسة  ــ 55

 .  5071 ، االردن
 األردن، ، اربد ، الحدٌث الكتب عالم ، الغربٌة الهرمٌنوطٌقا فً التفكٌك قراءة إساءة ــ 52

5073 . 
 .5071 ، االردن ، غٌداء دار ، والدٌنً الفكري ، االسالمً التراث فً دراسات ـ 52
 الكتب عالم ، المٌكانو لعبة ، وتطبٌق مقاربة ، الحداثة مناهج ، الحدٌثة النقدٌة النظرٌة ــ 52

 .،5072 ، األردن ، اربد ، الحدٌث
 ،  الفنجان قارئ ، وتطبٌق مقاربة ، الحداثة بعد ما مناهج ، الحدٌثة النقدٌة النظرٌة ــ 52
  ،5072 ، األردن ، اربد ، الحدٌث الكتب عالم
 ، الحدٌث الكتب عالم ، النرد لعبة ، الحداثة بعد مابعد مناهج ، الحدٌثة النقدٌة النظرٌة ــ 51
 . 5072  األردن، ، اربد
 المنتدى ، مؤتمر بحوث ضمن ، مشترك كتاب ،  بها الناطقٌن لغٌر العربٌة اللغة تعلم ـ 52

 .  بلجٌكا ــــ للوسطٌة األوربً
 ، مشترك كتاب ، والداللة والرؤٌة البنٌة فً قراءات ، الشعري القاسم نضال عالم ــ 53

 . 5072 ، بٌروت ، ضفاف منشورات
 ، االردن ، والتوزٌع للنشر جرٌر دار ، مشترك كتاب ، اإللكترونٌة األعمال أخالقٌات ــ 20

5072  . 
 العربٌة االمارات ، الشارقة ، الثقافة وزارة. جمالً منظور من  الجمالً الثقافً النقد ــ 27

 .5073، المتحدة
 .5073 ، االردن ،  الحدٌث الكتب عالم ، القرآن ومعجزة المعلقات ـ 25
 الكتب عالم ، كمال الال واستراتٌجٌة الكمال لعبة ، العربً الشعر فً الحداثة و التجرٌب ــ 22

 .5073 ، االردن ، الحدٌث
 5073 ، االردن ، الحدٌث الكتب عالم ، االدبً المتخٌل فً وتطبٌق مقاربة الهرمٌنوطٌقا ــ 22



ٌ ة سؤال ــ 22  ، االردن ،  الحدٌث الكتب عالم واالستغراب، االستشراق ، واالختالف اآلخرو
5073. 

 كتاب ، الوز لهزوان(  مؤجل معرض)  ثالثٌة فً ، الحداثة بعد ما سرد هرمٌنوطٌقا ــ 22
 .  5073 ، دمشق ، والنشر للطباعة كنتنة دار ، عبٌد صابر محمد الدكتور مع مشترك

 ، السالم عبد لفاتح( السماء نحو تصعد قطارات)  فً قراءة ، ة القصٌر القصة حداثة ــ 21
 . 5050 ، بٌروت ، للعلوم العربٌة الدار ، مشترك كتاب

 ، نون دار ، مشترك ، والتعبٌر التشكٌل تقانات فً نقدٌة قراءة ، الروائً السرد حركٌة ــ 22
 . 5050 ، العراق ، 7ط
 :   اإلصدار قٌد  كتب ــــ
 . الشعوب حٌاة فً والضوء العتمة فٌومٌنولوجٌا  الظالم تارٌخ.   ــ 7
 .  التكنولوجً الخٌال ارغانون ، العلمً العقل هرمٌنوطٌقا   ــ 5
 . الغربٌة الهرمٌنوطٌقا فً للمعرفة الرابع البعد السردٌة ــ 2
  ، بوردٌو عند االجتماعً الفكر فً االستطٌقً المجال ــ 2
 . الثقافً النقد ومشروعٌة السائلة االستطٌقا ــ 2
  :  والندوات والمؤتمرات البحوث ـــــ

 ، التربٌة ،كلٌة والعلم التربٌة ،مجلة القدٌمة النقدٌة اإلحكام فً واإلٌجاز االختصار معٌار ــــ7
 . 5002  ، 72 ،مج الموصل جامعة

 جامعة ، التربٌة كلٌة ، والعلم التربٌة مجلة ، القدٌمة النقدٌة اإلحكام فً الجمال ألفاظ ــــ5
 . 5001 ، 2 ع ، 72 مج ، الموصل

 بشرى للشاعرة(  واألسوار أنا)  قصٌدة فً ،قراءة اإلرادة ونهوض الكٌنونة استكشاف ــــ2
 . 5002 ، 7،ع 72 مج ، تكرٌت جامعة مجلة ، البستانً

 ،(  واألسوار أنا)  قصٌدة فً قراءة ، والثرٌا المتن بٌن التواصل ،جدلٌة العنوان شعرٌة ــــــ2
 . 5002 ، 55ع ، الموصل جامعة ، موصلٌة دراسات مجلة

 . 5003 ، 70،ع 72 مج ، تكرٌت جامعة مجلة ، القدٌمة النقدٌة اإلحكام فً القبح ألفاظ ــــ2
 آداب مجلة ، الشعري المتن فً قراءة ، الجبوري معد للشاعر"  أخٌر لقاء"  قصٌدة ـــــ2

 . 5003 ، 22ع ، الموصل جامعة ، اآلداب كلٌة ، الرافدٌن
 ، 2ع ، 75مج ، األساسٌة التربٌة كلٌة أبحاث مجلة المالئكة، نازك شعر فً الحلم ظاهراتٌة ـ1

5072  . 
 ، قار ذي جامعة ، اآلداب كلٌة ، قار ذي آداب مجلة ، أدونٌس شعر فً الدرامٌة المفارقة ــ2

5072 . 
 .5072 ، تكرٌت جامعة مجلة ، العزاوي فاضل شعر فً الدرامٌة الشخصٌة ــ3

 ، عبٌد صابر محمد للشاعر العرش أخبار آخر قصٌدة فً الثقافٌة القراءة إستراتٌجٌة ــ70
 . 5072 ، واسط جامعة ، واسط مجلة

 مجلة ، الموصل مدٌنة فً مٌدانٌة دراسة ، االقلٌات حماٌة فً المجتمعٌة المسؤولٌة ـ 77
 . 5072 ، بغداد جامعة ، اآلداب كلٌة ، اآلداب

 ، للدراسات المٌادٌن مجلة ، الهرمٌنوطٌقً النقدي الخطاب فً التفكٌك قراءة اساءة ــ 75
 . 5073/  7/ 2 ، الجزائر

 ، 23ع ، قار ذي جامعة ، االساسٌة للعلوم التربٌة كلٌة ، لسانٌة قضٌة المعرفٌة الوظٌفة ــ 72
5  /2  /5073 . 

 ، الكوٌت جامعة ، وطفة اسعد علً. د مع مشترك ،بحث الغربً الفكر فً التفكٌك نقد ــ 72



 ، برلٌن ــ المانٌا ، العربً الدٌمقراطً المركز ، والفنٌة واللغوٌة الثقافٌة الدراسات مجلة
5073 . 

 ، صالح حامد احمد.  م.م مع مشترك بحث ، الحاسوب انظمة فً  (bit)البت فلسفة ـ 72
 التربٌة كلٌة ابحاث مجلة ،  الموصل االدارٌة التقنٌة الكلٌة/ الشمالٌة التقنٌة الجامعة
 .   5073 ، 272 ع ، الموصل جامعة ، االساسٌة

 سٌفو مجٌد شاكر للشاعر   ، ولسانها األولى األسماء ضوء  ابجدٌة تفكٌك استراتٌجٌة ــ 72
 كلٌة ، الموصل جامعة ، طٌب محمد رٌم. د ،و الحٌانً خضٌر خلٌف محمود. د ، مشترك بحث

 . العربٌة اللغة قسم ، اآلداب
 الجامعة ، العراقٌة الجامعة بولص،مجلة سركون شعر فً وانزٌاحه الجسد تجلٌات  ـــ ــ 71

 . 5073 ، 222 ، العدد ، العراق ، العراقٌة
 المعطً عبد أحمد للشاعر ( فارغة لٌلة حلم)   ثنائٌة فً التأوٌالت صراع استراتٌجٌة   ــ 72

 مجلد ، 2 ،ع فلسطٌن ، للبحوث القومً المركز ، االبحاث ونشر للعلوم العربٌة المجلة ،.حجاز
2، 5073 . 

 الجدٌد أودٌسٌوس قصٌدة فً  قراءة  ، المتحركة الرمال جغرافٌة فً المتاهة سفِر  ــ73
 -عنابة - مختار باجً جامعة ،  غشٌر صالح سامٌة. د مع مشترك بحث ، القاسم نضال للشاعر
 .      5073 نوفمبر ، 21 ع ، السادس العام ، والفكرٌة االدبٌة للدراسات جٌل مجلة ، الجزائر

 كلٌة مجلة ، مشترك بحث ، القرناطً عبدهللا االمٌر مذكرات فً االعتراف اتٌقا ـــ ــ 50
  ، 5050/  2/  51 تارٌخ ، 512 ع ، واسط جامعة ، االنسانٌة للعلوم  التربٌة

 2 مجلد ، الجزائر ، التدوٌن مجلة ، االسالمً الخطاب فً الفعل الى النص من العدالة ـــ ـ 57
 .  5050 ، 7ع ،
  دروٌش لمحمود ) اإلٌقاع ٌختارنً ( قصٌدة فً االسلوبٌة للقراءة خرٌطة النسق تكرار ــ 55 
 الجزائر الشلف بوعلً بن حسٌبة جامعة ، اسلوبٌات مجلة ، الحٌانً خضٌر خلٌف محمود .د ،
ً   الل غة نظرٌة مخبر -  . 5050 ، 7ع ، 7،مج الوظٌف

 التربٌة كلٌة ، اللغات بحوث مجلة ، الحدٌث النقدي الخطاب فً المعرفً النقد اشكالٌة ــ 52
  ، تكرٌت جامعة ، للبنات

 مجلة ، الخٌاط ابراهٌم للشاعر البرتقال جمهورٌة قصٌدة فً والٌوتوبٌا السلطة جدلٌة ــ52
 . 5057 ، 5ع ــ بسكرة ــ خٌضر محمد جامعة ، رؤى

 والعلوم االداب فً القادسٌة مجلة ، االسالم صدر شعر فً للفحولة القٌمً االنقالب ــ52
 . 5050 ، التربٌة كلٌة ، القادسٌة جامعة ، التربوٌة

 المغرب(  المجاز ذو)  مجلة ، كانط ضد تفكٌكٌة قراءة ، الجمالً للوعً المعرفٌة االزمة ــ 52
 . 5057 ، 5ع ،

 ، رأى من سر مجلة ،  دروٌش محمود للشاعر للغٌاب قل قصٌدة فً الداللً االقتضاء ــ 51
 .5050 ، تكرٌت جامعة ،  ، سامراء جامعة ، التربٌة كلٌة
 دولٌة، محكمة مجلة الوظٌفٌة اللغة مجلة ، القٌس امرئ معلقة فً المتلقً استجابة ــ 52

 . 5050 ، 5ع ، 1 مجلد ، الجزائر ، الشلف بوعلً بن حسٌبة جامعة
 محكمة مجلة الوظٌفٌة اللغة مجلة ، الهذلً ذؤٌب لبً عٌنٌة فً التلقً استراتٌجٌة ــ 53

 . 5057 ، 2ع ، 1 مجلد ، الجزائر ، الشلف بوعلً بن حسٌبة جامعة دولٌة،
 دولٌة، محكمة مجلة الوظٌفٌة اللغة مجلة ، والتارٌخ والسٌاق النسق ضوء فً البالغة ــ 20

 . 5050 ،5ع ، 2 مج ، الجزائر ، الشلف بوعلً بن حسٌبة جامعة
 ، 5 مجلد ، 5 ع ، موازٌن مجلة ، للحالج اقتلونً قصٌدة فً والفناء االثر تفكٌكٌة ــ 27



 . 5050 ، الجزائر ، الشلف جامعة ، 5050
 دنقل امل للشاعر ، االخٌرة سبارتكوس كلمات قصٌدة ، للفداء االسطوري االنبعاث ــ 25

 ع ، 5 مجلد ، الجزائر ، الشلف جامعة ، االجنبٌة اللغات كلٌة ، اللغات مهد مجلة ، انموذجا
 . الجزائر ، 5050

 المحلٌة واللهجة النحوي االنتهاك بٌن االجتماعً التواصل مواقع فً التواصلٌة الفجوة ــ 22
 ، الجزائر ، 7 وهران جامعة ، الكالم ومعالجة اللهجات مختبر ، محكمة دورٌة ، الكلم مجلة ،

 . 5050 ، دٌسمبر ، 2 المجلد
 سنوٌة نصف مجلة اسلوبٌات مجلة ، الكرٌم القران فً للفقه البالغً التوجٌه اثر ــ 22

 . 5050 ، 5العدد ، 7 المجلد ، الجزائر ، الشلف بوعلً بن حسٌبة جامعة ، ، محكمة
 ، المقارنة للدراسات المٌادٌن مجلة ، الصوفً النص فً والبقاء المحو استراتٌجٌة ــ ــ 22

 5050 ، 7العدد ، 7 المجلد ، الجزائر ، االنسانٌة والعلوم االجتماعٌة للدراسات المٌادٌن مركز
. 

 جامعة ، الوظٌفٌة اللغة ،مخبر االدب وبدائع اللغة طالئع  مجلة ، الجمالً الثقافً النقد ـــ22
 . 5050 ، 5العدد ، 7 المجلد ، الجزائر ، الشلف بوعلً بن حسٌبة

ٌ ة مقاربة ـــ21 ورة سٌمٌولوج ٌ ة للص  ٌنما فً اإلشهار  البئر لفٌلم اإلشهاري الملصق" ، الس 
ابة. مختار باجً جامعة غشٌر سامٌة.د مع مشترك ،بحث "أنموذًجا  .الجزائر . عن 

 للبنات التربٌة كلٌة ، اللغات بحوث مجلة ، الفٌل سورة فً والدفاع الهجوم ادوات بالغة ــ 22
 .  5050 ، تكرٌت جامعة ،

 : النشر قٌد بحوث
 انموذجا الرمادي الضفدع قصة المحاكاة فضاء فً الهامش ـــ7
 الحجاج كاظم قصٌدة فً االلون تجلٌات ـــ ــ5
  المصطلح وحداثة المفهوم تارٌخٌة التداولٌة ــ2
 . انموذجا االول الخسوف رواٌة السردي المتخٌل ابعاد تشكٌل فً ودوره الفضاء سحر ــ2ـ

 . الثقافة مٌثولوجٌا الجمال ــ2
 ( بوك الفٌس)  االجتماعً التواصل مواقع فً الرقمٌة الفكرٌة الحقوق ـــ2
ٌ ة ــ1 ٌ ة الهو  لسعدي "وحقائب مدن" متخٌل فً تأوٌلٌة قراءة :اآلخروٌة وحضور السرد

 المالح
 انموذجا النسٌان خرائط رواٌة ، المفسرة الجماعة ومرجعٌات المقصود المتلقً تفاعل ــ2
 العبسً عنترة معلقة فً الثقافً المقروء فهم استراتٌجٌة ــ3

    انموذجا(   الهواء قامة)  قصٌدة سٌفو مجٌد شاكر شعر فً والبصر العمى شعرٌة ــ70
 : المؤتمرات ــــ
 جامعة ، اآلداب ، االستشراق مؤتمر ، االستشراقً الخطاب فً والمعرفة السلطة ــــ7

 . 5003 ، الموصل
 . 5003 ، الموصل جامعة اآلداب كلٌة ، الفلسفة قسم فً ندوة المجتمع، فلسفة السفسطة ــــ5
 للقصة ندوة أحمد، عمار( مرواتان) فً البٌبون زهرة أسطورة فً االنثروبولوجً السرد ـــــ2
 . 5003 ، نٌنوى محافظة ، الموصل مدٌنة فً
 . 5070 ، اآلداب كلٌة ، االستغراب مؤتمر ، استغرابً ملمح عاٌدة أوبرا ـــــ2
 التقنٌة الكلٌة المجتمع، وتنمٌة  واإلدارة التقنٌة ندوة فً جلسة مقرر بوصفً مشاركا ـــ2ـ

 . 5077 الموصل، اإلدارٌة
 ، التربٌة كلٌة مؤتمر ، أنموذجا اٌكو امبرتو الحداثة بعد ما سرد فً االستشراقً المتخٌل ــــ2



 .  5072 ، المستنصرٌة جامعة
 ،  العراقٌة الحضارة فً السرٌان دور ندوة ، وحقائب مدن قصص فً السردٌة الهوٌة ــ1

 . 5072 ، العراق ، أربٌل ، عٌنكاوه
 ابن التربٌة كلٌة مؤتمر ، النقدٌة واالبستمولوجٌا ، الدٌنٌة االٌدٌولوجٌا بٌن الهرمٌنوطٌقا ـــ2

 . 5072 ، بغداد جامعة ، االنسانٌة للعلوم رشد
 جامعة ، واآلداب للعلوم الثانً الدولً المؤتمر ، المقدس النص فً الرموز هرمٌنوطٌقا ــــ3

 . 5072 ، المتحدة المملكة/ مورٌس جون لٌفربول جامعة ، بابل
 مٌدانٌة دراسة ، مشترك بحث الدٌنً، العنف من المرأة حماٌة فً المجتمعٌة المسؤولٌة ـــ70
 الفٌصل مركز ، المجتمعٌة للمسؤولٌة الثالث العلمً الدولً المؤتمر ، الموصل مدٌنة فً

 .  قطر ، 5072 ، المجتمعٌة للمسؤولٌة
)  ، المحكم الدولً المؤتمر ، الشمال الى الهجرة موسم رواٌة فً الكولونٌالٌة بعد ما ـ77

 ارٌام مركز ،(  للتخصصات عابرة مقاربات ، والدراسة للبحث ومجاال موضوعا الصحراء
 .  5073 ، اسطنبول ، تركٌا فً المنعقد ، االردن والدراسات للبحوث االردنً

 االول السنوي القرانً العلمً المؤتمر ، االعتزالً العقل فً العدالة هٌرمٌنوطٌقا ــ ــ 75
 ــ 52 ، القران علون قسم ، رشد ابن كلٌة ، بغداد جامعة ، المعاصرة القرآنٌة للدراسات

5050 . 
 الدولً المؤتمر ، الموت مقابل فً العدمٌة مشروعٌة الجائحة، للحداثة اعالن كورونا ـــ ــ 72

 مخبر ، االدبً حس تنمٌة فً كورونا جائحة عن الناجم االجتماعً التباعد اثر:  االفتراضً
 . 5050 ، الجزائر ، الشلف جامعة ، والفنون االداب كلٌة ، الوظٌفٌة اللغة نظرٌة

 الدولً المؤتمر ، بولص سٌركون للشاعر رحالت هناك قصٌدة فً الخالص سٌمٌائٌة ــ 72
  ، 5050 ، تركٌا ، انطالٌا فً الثقافٌة والدراسات للغات عشر الثانً

 
 

 الجىائس و األبتكاراث

 عنىاى اإلنجاز او األبتكار الجهت الوانحت
فبئس ثأفضل كتبة هؤلف في يوم العلن في وزارح التعلين العبلي والجحج العلوي العراق  

،3102  ، 

ثوصفه األستبذ الوتويس؛ ألنه  3102هكرهب في يوم هيئخ التعلين التقني  ،وزارح التعلين العبلي 

 سبهن في نشر ثحوث وكتت كثيرح .

 

 3102ثدرع الجواهري ،  العراقاالتحبد العبم لألدثبء والكتبة في هكرم هن قجل 

 .  3102ــ  3102ــ هرشح هن قجل  هنشوراد االختالف ، الجسائر ،  لجبئسح الشيخ زايد ، 

 

 

 

 :العنوان

  الحٌانً خضٌر خلٌف محمود. د

 العراق/  الشمالٌة التقنٌة الجامعة



 emaf_1979@yahoo.com    : اإللكترونً البرٌد

 mahmood_khleef@ntu.edu.iq:  الثانً االلكترونً البرٌد
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