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 :   الشهادات

  جامعة  التربية كلية من وآدابها  العربي ة اللغة في البكالوريوس شهادة على تحصلــ 1

 .  1981_1982 عام بغداد

( اللغة علم)  تخصص  وآدابها،  العربيُة اللغة في الماجستير شهادة على تحص لــ   2

ـ ب   الموسومة رسالته عن م1987 عام( جدا    جيُد) بدرجة بغداد جامعة اآلداب كلية من

 دراسة) الجوهري   صحاح على والصلة  والذيل التكملة كتابه في الصاغان ي)

 (   معجمية

 

 :   التدريسات

  من  اإلسالمية والتربية  العربية اللغة لمادتي الثانوية المدارس في ا  سمدر   عمل -1

 .    م1987 -1981 عام

  -1991  عام من العربية اللغة قسم ،  الكوفة جامعة - اآلداب بكلية أستاذا   عمل-2

 .   مساعد  مدرس  بدرجة م 1993

  وبعد.  م1992 عام السابق النظام قبل من تعسفيا عزال الجامعة من  ُعزل-3

 .   م1993 عام العراق خارج السفر إلى اضطر كثيرة اعتقاالت

ة)   صنعاء بجامعة  التربية بكلية أستاذا عمل - 4   العربية اللغة  بقسم اليمن في( حج 

    عام من والبالغة  اللغوية والتدريبات اللغة وعلم اللغة وفقه والصرف  النحو  لمواد

 .    مدرس بدرجة م 1996ــ  1993



ة )  التربية بكلية واإلسالمية   العربية للدراسات الدبلوم لقسم رئيسا عمل -5  (   حج 

 .سنتين مدة صنعاء بجامعة

  العربية اللغة قسم( اليمن )  ذمار جامعة  -(  رداع)  التربية بكلية أستاذا   عمل -6

  تدريس وطرائق اللغة وفقه والبالغة  اللغة وعلم والصرف النحو  لمواد القرآن وعلوم

س بدرجة  م1998  ـــ 1996 عام من العربية اللغة  .   مدر 

  العربية اللغة قسم ـ ليبيا في أبريل  من السابع جامعة - اآلداب بكلية أستاذا عمل - 7

  م 2001  - 1998 عام من والمعاجم  واألصوات والصرف  النحو  لمواد وآدابها

 .   مساعد  أستاذ بدرجة

  اللغة قسم الفاتح جامعة ثم الجفارة جامعة  -( السواني)  اآلداب بكلية أستاذا   عمل - 8

  والداللة اللغة وعلم اللغة وفقه  الكتابة وأصول والصرف  النحو  لمواد وآدابها  العربية

 .   مشارك أستاذ بدرجة  م2005-2002 عام من   واألصوات  والمعاجم

 . م2007-2005 من المتحدة أفريقيا بجامعة العربية اللغة لقسم رئيسا عمل - 9

  الماجستير  طلبة العليا للدراسات البحث  ومنهج اللسانيات مادتي   بتدريس قام -  10

 م 2005  -  2003 من السابع بجامعة العليا والدراسات البحوث مركز في

  وأصول البحث  منهج لمادتي الفريد العقد بجامعة العليا للدراسات أستاذا   عمل - 11

 .  م 2003 عام الكتابة

  أبريل من السابع جامعة العليا والدراسات  البحوث مركز في أستاذا   عمل -  12

  المعاجم ، اللسانيات  ، الداللة علم ،  األصوات علم ، صرفيةال  قضاياال مواد    لتدريس

 على طلبة الماجستير  .م2008 -2006 من

 أم جامعة وفي  ليبيا في العليا الدراسات  طالب  من  كبير عدد على أشرف -  13

 في والدكتوراه  الماجستير طالب من  كبيرا عددا وناقش السودان في درمان

    الليبية الجامعات

 .   م 2009 عام( أستاذ)  درجة على حصل -  14

  2009 - 2006 من  الزاوية في المعلمين بكلية العربية اللغة بقسم أستاذا   عمل -  15

 .   اللغة وعلم  والمعاجم والصرف  النحو  مواد لتدريس  م

  علم)  مادة تدريس إليه( مصراته) في أكتوبر من السابع جامعة أسندت -  16

 .    م  2010 عام الماجستير طلبة على( الداللة

  الماجستير  طالب  على( النص لسانيات)  مادة  تدريس إليه سبها جامعة أسندت -  17

   م2011 عام



( أستاذ) بدرجة ( المرج )  والعلوم  اآلداب كلية  ، بنغازي بجامعة أستاذا   عمل -  18

 عام من  اللغة وفقه القديمة  العربية واللهجات واألصوات والصرف  النحو  لمواد

 الجامعة .  من استقالته  قدم وبانتهاء العام الدراسي . م 2016 - 2012

   م .  2017/  3/  23ــ رجع إلى العراق بتاريخ  19

 

 :    فاتالمؤل  

 في منشورة  وبحوث ،  الطبع ينتظر مخطوط وبعضها مطبوعة كثيرة فاتمؤل   لي

  والعربية الليبية الصحف فى منشورة  ومقاالت  والليبية  العربية العلمية المجالت

 .    واألجنبية

 

 :   المطبوعة الكتب  ـ لا و  أ

 .  الكريم القرآن ضوء في النحوية األساليب - 1

 (.   مشترك) الصرف علم - 2

 (.   األول  الجزء)  الكريم القرأن ضوء في الصرفية القضايا - 3

 ( .   الثاني الجزء)  الكريم القرآن ضوء في الصرفية القضايا - 4

 (  الثالث الجزء)  الكريم القرآن ضوء في الصرفية القضايا - 5

 .    العربية المعاجم - 6

 .   الداللة علم في الوجيز - 7

 .   اللغة علم في  فصول - 8

 .    والمحدثين القدماء بين األصوات علم - 9

 ( .   الكتابة أصول)   اللغوية التطبيقات - 10

   اللغة فقه في مباحث - 11

 .   الحديث اللغة وعلم القدامى بين الصرف علم - 12

 .    الصحيحة الكتابة  إلى المرشد - 13

 .    الصحيح اإلعراب تتعلم  كيف - 14

 .    اللغوي التصحيح على إضاءات - 15



 ( .   مشترك)  اللسانيات في - 16

 .    والمعجم  والحديث القرأن ضوء  في لغوية مباحث - 17

 .   النحاة مع وقفات - 18

 (   داللية نحوية دراسة) الكريم القرآن ضوء في العربي النحو  أساليب - 19

 .  العامة العربية اللغة في الوجيز - 20

    والنقد واألدب اللغة في مقاالت - 21

     اإلسالمي التأريخ في ومواقف وقفات - 22

 دروس في فقه اللغة .  -23

 ( مخطوط ) الداللة علم في الفيصل -24

 دراسة)   الجوهري صحاح على والصلة والذيل  التكملة كتابه في الصاغاني - 25

 (   مخطوط( )معجمية

 (   مخطوط ) الفراهيدي أحمد بن للخليل العين  كتاب فهرس - 26

 (  مخطوط)   المرتضى أمالي في والداللية والنحوية الصرفية الجهود - 27

 

 :   المنشورة البحوث

  ،  أبريل من السابع جامعة مجلة.  للصاغاني الفاخر واللباب الزاخر العباب - 1

 .  م 2002 - الرابع العدد

  م 1997 عام  السعودية القافلة مجلة  ، العسقالني  حجر ابن  عند اللغوية الجهود - 2

 .   2002 األول  العدد ، أبريل  من السابع جامعة -  اآلداب كلية ومجلة

 الرابع العدد دراسات، مجلة الكريم، والقرآن النحاة بين والذم المدح أسلوب -3

 .  م1999

 .    م 2002 الثامن العدد ، دراسات مجلة  ، الكريم القرآن في الصرفية الداللة - 4

 العدد.  الفريد  العقد جامعة مجلة(  المنهج  في دراسة) للرازي الصحاح مختار - 5

ل  .  األو 

 .    2000 الخامس العدد دراسات مجلة ،  العربية في التنغيم ـ  6 

 الحادي  العدد.  دراسات مجلة( المنهج  في قراءة) منظور  البن العرب لسان - 7

 .    م 2002 ، عشر



    2000 ،  الخامس العدد ، دراسات مجلة ،   العربية في التنغيم - 8

  جامعة اآلداب كلية مجلة  ،( مقارنة دراسة)   اللغوي البحث فى الذالقة أصوات - 9

    م1995 عشر الثامن العدد ، صنعاء

  اإلسالمية  الدعوة كلية مجلة ، اللغة وواقع النحاة بين الشريف النبوي الحديث - 10

 .   م 1999 ، عشر السادس  العدد ،  طرابلس

  ،  طرابلس.   اإلسالمية  الدعوة كلية  مجلة ، اللغوي الواقع ضوء في االشتغال - 11

   م 2003 ، العشرون العدد

 الحادي العدد ، طرابلس اإلسالمية الدعوة كلية ، الجوار على الخفض - 12

 .  م2004.  والعشرون

   م1998 ، السعودية  عالمات مجلة ،  العربية اللغة في النبر - 13

  طرابلس.   األربعة الفصول مجلة.  حديثة  عمودية لقصيدة أسلوبي تحليل - 14

    م1999 ،  والسبعون الثالث العدد

  العدد أبريل من السابع جامعة مجلة  ، وقالون  حفص قراءتي بين البقرة سورة - 15

 .   م 2007 السادس

  ،  الليبي اللغوي المجمع مجلة  ، الكريم والقرآن النحاة  بين التأبيدي النفي - 16

 .    م 2007 -  الخامس العدد طرابلس

   م1996 ،  اليمنية الثورة صحيفة ، والشعر اإلسالم وقضية المقالح - 17

 .  م1997 السعودية القافلة مجلة ،   الجرجاني القاهر عبد عند  المعنى مفهوم - 18

 بطرابلس  اإلسالمية والدعوة  اليمنية  الثورة صحيفتا ، والتضاد   األضداد - 19

 .  م2000و 1996

    م 1996 اليمنية  الثورة  ، اللغة علم ضوء  في االختصاص - 20

   م 1996  اليمنية الثورة ، الكريم والقرأن الصرفيين  بين وإخوان إخوة - 21

  اليماني الشاعر  لقصيدة تحليل  ، اللغوي  التحليل ضوء في الطوفان بعد  نوح - 22

 .    م 1997 لندن - العربية القدس.  المقالح العزيز عبد الدكتور

 .   م  1996 اليمنية الثورة ،  والمحدثين الخليل بين الصوتي المقطع - 23

 العراقي للكاتب قصيرة لقصة تحليل ،  اللغوي التحليل ضوء فى( كشكانو )  - 24

 .    م 1996 ، لندن - القدس صحيفة ، فرنسا فى المقيم ياسين  جبار

 . م1996 لندن - القدس صحيفة ،  المحدثين للشعراء وقناع رمز   اليمن وضاح - 25



   اليمنية  الثورة .  العالق جعفر علي   الدكتور شعر في قراءة شاعرا ، العالق - 26

 . م1997

 .   م 1997 األردنية الفينيق ،  وسوسير الجاحظ  بين المعنى مفهوم - 27

    م 1996 األردنية الفينيق ، عياش يحيى صعود في الربيعي الرزاق عبد - 28

   م1996 ،  اليمنية الثورة ، والداللة المصادر - 29

   م  1997 ، اليمنية االثورة ، والبالغيين النحاة بين  الشعرية الضرورة -30

    م 1996 ،   اليمنية الثورة ، وداللتها السالمة الجموع - 31

    م  1998 ،  اليمنية الثورة ،  والحديث القديم بين اللغة فقه مناهج - 32

    م 1996 اليمنية الثورة ،  النحت - 33

 .   م1998،  اليمنية الثورة ،( ومنهجا واقعا) الصوتية  الدراسات -34

 .  1996 ،  اليمنية الثورة ، والمصطلح العلة أصوات - 35

   م 1997 اليمنية الثورة ، والمخزومي السامرائي بين  النحوية المدارس - 36

   م 1996 اليمنية الثورة ،  وداللتها  الجموع - 37

 .   م  1996 اليمنية الثورة ، والداللة  اللغويين بين( فعيل )  صيغة - 38

    م 1998  اليمنية  الثورة ، اللغوي البحث في  الحلق أصوات - 39

    م 1997  ، اليمنية الثورة ،  العربية عالم يجن    ابن - 40

 .  م 1997 ،  السعودية القافلة مجلة  ، القرطاجني حازم عند  المعنى مفهوم - 41

   م 1996 ،  اليمنية الثورة ،  والتنغيم االستفهام - 42

    م 1996 اليمنية  الثورة ،  اللغويين عند  المعنى مفهوم - 43

 . م2000   طرابلس  ـ اإلسالمية الدعوة ، الكريم القرآن في الصوتي الجرس - 44

 . م2000  ،   طرابلس  ، اإلسالمية الدعوة ،  الشاطىء بنت عند البياني التفسير - 45

    م2000  ، اإلسالمية الدعوة ، القرآني القصص من - 46

   ، طرابلس  ، اإلسالمية الدعوة ،   اإلسالمي الفكر في والعلم اإلنسان جدلية - 47

    م2000

 م 2000  ، طرابلس ،  اإلسالمية الدعوة ، قرآنيا  الصبر داللة - 48



 .    م 2000  ، اإلسالمية الدعوة ، القرآني القصص من - 49

   ،  طرابلس  -  اإلسالمية الدعوة ، اإلسالمية العقيدة ضوء في الشعري المسار - 50

 م 2000

 .   م 2000 ،  اإلسالمية الدعوة ، إسالميا( الحسبة) مصطلح تأصيل - 51

 .    م 2000  ، اإلسالمية الدعوة ، القرآني اإلعجاز من -52

  2000 ، اإلسالمية  الدعوة ، المسلمين عند الجغرافية والدراسات  االستشراق - 53

  م

    م 1996  ،  األردنية الفينيق صحيفة ، الحديث اللغة علم ضوء في االستعارة - 54

 م  1997 ،  اليمنية  الثورة ، أسلوبية دراسة  ، العاديات سورة - 55

  أنموذجا   خماج القاسم أبو  الشاعر ، المعاصر الليبي الشعر في أسلوبية  ظواهر - 56

 .  م2013 ،  سبها بجامعة  اآلداب كلية مجلة ،

 :    المنشورة المقالت

 إلى 1995  عام من والنقد  واألدب والنحو اللغة في منشورة مقالة  مئة من  أكثر كتب

ورجع إلى الكتابة بعد  .   والخليجية والليبية اليمنية العربية الصحف في م 2002 عام

م في صحيفة المراقب العراقي ثم  صحيفة   2018عودته إلى العراق فكتب من 

   الرأي العراقي . ومجلة اآلداب والفنون  

 عن فيها  ثتحد  2010 -2009 عام الليبية البديل قناة في  تلفازية مقابالت له ـ 

 .   والمحدثين القدماء الشعراء بعض وعن  تراثية  لغوية شخصيات
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