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أسلوبية التجاور البالغي في القرآن (( رسالة الدكتوراه : عنوان

 ((الكريم

دددددددددد ددددددددددالملعلدددددددددد لالن ل ةل الَّ ددددددددددالالحمددددددددددالملن لالصدددددددددد لم  ل ال   مدددددددددد  ل اقلاألَّدددددددددد  لال  
دددددلعددددد  لالبددددد نيللذيل ددددداق ثلنحمدددددالللصددددد لم  لال دددددصدددددالمب  لنب تدددددقلبددددد لمن  لال دددددن م ل ج 
 لهمللَّددددددد ن  ل  دددددددحأبلدددددددالالبل ددددددد   ل لأ  لمددددددد ن ل  دددددددمددددددد،لال لدددددددم ل مح مدددددددالاأل هلج اتدددددددأ ل

ل ل أ دددددح بقلال دددددنلالم ددددد م   هن  بددددد  لال  ددددد  دددددلمل َّدددددلمل بددددد نللعلددددد ل  لب تدددددقلال  ل
ل  .ل ل  ملالا لنهجهملإ ل َّ نلعل لل م لتأَّ لبأَّ تهمل اقتاىلبها هم

دددد لبصددددا  ل  لعدددد  للالبدددد نيتلبددددقلثب ددددل عجدددد  هل ت  ملددددقمدددد  لب  لخ دددد  لالمن نددددمل نأم 
ددددددد لالح ددددددد مل سلب لب نددددددد تل الدددددددذ نالن دددددددل ل هددددددداىلبها دددددددق()بدددددددملمحمدددددددال ل ددددددد االالن ل ج 

قل  أن دددددل  لم تدددددقلنفددددداذيلاللت   ل البحدددددنلال ددددد لاملالمتددددد ال دددددنا لالمَّدددددتم م ل هددددد لحبددددد
ذيل  لمددددددد لملال دددددددالحلدددددددلن ددددددداناَّدددددددالالمن هل ضددددددد لالا لن  ددددددد حمددددددد للشددددددد، لالشددددددد  م للدددددددقلت

دددددن لنهددددد لمددددد لالأل  لاندددددم ل َّددددد  لذا نتدددددم ل جددددد  ل دددددملذهندددددملأ لنا ل   ملللمدددددن  لبددددد،لال  
قددددددال ددددددملتددددددملت جدددددد لتدددددد خملالحددددددذنل الا لقلال لأعب ئددددددلضددددددخ ما  نددددددتلأحَّدددددد لال ددددددن م ل

دددددددالن للبدددددددااتلن ف لل ددددددد صلالمن ندددددددملالش دددددددالدددددددن لل لمددددددد،ص مدددددددالت ل من دددددددال اقال األغبدددددددالال  
دددددددالح َّدددددددت ذله لاألتدددددددمل ددددددد  ل شدددددددا ل ةل الص  مدددددددالال لمددددددد ل المددددددد  لص  ل تبصدددددددثلاألم م دددددددالال  

    دددداللصلالمن نددددمملالددددن لألددددبلالبحددددثل ددددل  لالحمدددداانمل ددددملألعبددددالالدددد ا الالددددا ت نلإ دددد ا
مدددددد لع مددددددملعلدددددد لاناَّددددددته لحتدددددد لح نددددددتلالفن ددددددال بدددددد  لبن ددددددقلاألمدددددد لعلدددددد ل ددددددال

لتللددددددقلمدددددد لأشدددددد نلبددددددقلعلددددددم لذ ددددددنلح نمدددددد للم مددددددم للددددددا ت نل  ضدددددد لعبدددددد الالت لَّددددددت ذلااأل
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ذيلب لم ضددددددد  لال دددددددلاَّدددددددت ذيلالت م مدددددددم للنمحمددددددداانمل ف جدددددددأالإ ددددددد اللالدددددددا ت نلاَّدددددددت ذي
ظدددددددنيللم ددددددد ل لحدددددددا ثل المهددددددد الالن لل م دددددددنلصلالمن ندددددددملالاناَّدددددددالالدددددددن لانفدددددددت لعلددددددد ل

جددددددددددد  ن(ل  صدددددددددددنفلبدددددددددددددل)الت لال دددددددددددن ملصلالمن ندددددددددددملهمل دددددددددددملنَّدددددددددددملااللدددددددددددالالدددددددددددن لَّددددددددددد  ل
(Juxtapositionل ددددددددددددددنب ل)دددددددددددددد  لاألبددددددددددددددبصالق تددددددددددددددقل ن  ب ددددددددددددددال ت ال الت لَّدددددددددددددد ل  لال  

 دددددددملجددددددد  نلذيل بحدددددددثلالت لالص مددددددد لال دددددددل(اَّدددددددل ب  لاأل)ال ددددددد  لم ددددددد ل للدددددددذل الل دددددددا الا ل
لصلالمن نملال ن م. اهنلال  منال ملالن لالظ لل شفلع عالقالأَّ ل به للل

 تفَّدددددددد نلل المددددددددن  لال ددددددددن ملأ لهدددددددد انل م ددددددددالهددددددددملناَّددددددددالعلدددددددد لأاعتمدددددددداتلالا لل
عددددد لحمددددد ئقلغددددد امدلالتن  ددددد  ل الجدددددا  ل دددددملإعدددددنا ل ال شددددد فلل نددددد  نحن دددددنل الت لالت ل

ح  دددددال أثدددددنهل دددددملاألا اتلالن لتجددددد  نل ن حدددددالأل ضدددددال لعددددد أخدددددنىلل تف َّددددد نالمدددددن   ل
شددددددصن الالت جدددددد  نل لل إ مدددددد  لبنددددددتلجدددددد اال دددددد اقلالن جدددددد نلللب حثددددددالَّددددددمالن لعددددددنا ل لاإل

للل.حمالحَّ  لال ب ايللب حثلح انلألاألَّل بمل ملنهجملالبالغال الَّ ص ا ة
 حددددددددال ددددددددملمنهجهدددددددد ل خ ددددددددالتأل فهدددددددد لعلدددددددد لأهددددددددملمف  دددددددد ل نلاأللاَّددددددددتنات

دددددددأَّدددددددل ب الالالالم ئمدددددددالعلددددددد لاألَّدددددددل ب  ل  دددددددمللاللم الدددددددا لل ن  بدددددددم الت لل  تمتجددددددد  نلال  
ذيلال ددددددداألَّددددددد ل  لجددددددد  نللددددددد لح  ددددددد لجمددددددد،لعالقددددددد تلتال احدددددددا ةللل  ددددددد  لإل دددددددااآل

الفنددددددم ل لصلددددددمللجددددددأتلإلدددددد لل ت دددددد  نه ل   دددددداه  ت لل  اثب تهدددددد ل اللدددددداالا ل ف دددددد لعدددددد ل
االنتم ئ ددددددال ددددددملاخت دددددد نيلليَّدددددد ل  لالمتجدددددد  ن ةل ددددددملضددددددم لَّدددددد  قلاآل دددددد تلال ن مددددددال

ل.ال تمل ق،لعل ه لاالخت  ن
نتهددددددتلبخ تمددددددا لالتمه ددددددا لثددددددم لببمتل  دددددد  لَّ ددددددلثالثددددددالمدددددد ناَّددددددالالا للت  نددددددت

ل البح ث.ل َّ ئ  الن لل  المناج،ل َّم  لالم  ان تصن فلبأ
نظ ددددددنلالت ل ن حددددددالاأل  ددددددقلح  لددددددتلل(مفهدددددد ملالتجدددددد  ن)مه ددددددالالت ل دددددد  لعندددددد ا لل

لعندددددددقلتدددددددمل ناتشددددددد ناتلال لصن فددددددد تل اإلالت لالت صدددددددن بلعلدددددد ل لجددددددد  نلإلدددددد لم ددددددد ل لالت ل
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منددددددمل مح  لددددددالال شددددددفلَّلَّدددددد لال  ل ثددددددالعلدددددد ل  ددددددقلالت ل ددددددملالم دددددد انلالما مددددددال الحا
ل.ااخ  الت لل ج  ن الت لل  نانع لالصالقالب  لالت ل

دددددلالتجددددد  نأَّدددددل ب ال)الف ددددد لاأل  لبصنددددد ا ل  ددددد  لللللل انمَّدددددملعلددددد للال دددددذيل( تمال  
لاهدددددددتم لل دددددددنانلالمتجددددددد  ن الت ل لمنهددددددد للاناَّدددددددال لاألالمبحدددددددثلصلخدددددددل ثالثدددددددالمب حدددددددث

اناَّدددددددالبل لدددددددثلالث لالمبحدددددددثللمندددددددع لل الجنددددددد سلالمتجددددددد  نلاناَّدددددددابل  نملث ددددددداالمبحدددددددثل
لالف  لالالمتج  ن ة.

ددددددددلالتجدددددددد  نالَّددددددددل ب  لأ) نملبصندددددددد ا لالث ددددددددل  دددددددد  لالف دددددددد  ل(من  بددددددددن مل الت لال  
دددددددددداناَّددددددددددال  لعدددددددددد لاألل شددددددددددفل  اشددددددددددتم لعلدددددددددد لأنبصددددددددددالمب حددددددددددث الن   لالبندددددددددد لال  

 لددددددددثل تندددددددد   لالث لل نملباناَّددددددددالالت مددددددددا مل الت ددددددددأخ نلالمتجدددددددد  نالمتجدددددددد  ن ة ل عنددددددددملالث دددددددد
اناَّددددددددالبحددددددددثلالن ابدددددددد،لصلالم ل خدددددددد   ددددددددالالمتجدددددددد  ن ةفددددددددمل الت لالحددددددددذفل الن للاناَّددددددددال

ل.الب  لاألَّ ل  لال  ل
احتددددد ىلعلددددد للإذلالدددددا اللم(لالتجددددد  نأَّدددددل ب  ال)لبصنددددد ا  لدددددثلالف ددددد لالث لل  ددددد  ل

المجددددددددددددد  لل نم ل انسلالث ددددددددددددالت شددددددددددددب قلالمتجددددددددددددد  نلتنددددددددددددد   لاأل  ل أنبصددددددددددددالمب حددددددددددددث
ابدددددد،لباناَّددددددال ل عنددددددملالن لاالَّددددددتص ن ةلالمتجدددددد  ن ةل لددددددثلباناَّددددددالاخددددددتصلالث ل ل لالمتجدددددد  ن

ل.ال ن  الالمتج  ن ة
ب لشددددد نل  شددددد نلالنددددد سلالل شددددد نلاملأتمدددددامل ان القددددد  لمددددد لقددددد  لمددددد لالللللللل

ل جدددددد لال ددددددذيل  نددددددتلنع  تددددددقلال ن مددددددال عن  تددددددقلالصظ مددددددال  الثندددددد  لإلدددددد لالبدددددد نيلعدددددد  
حدددددثل لددددد اللت َّددددد نلاملتصددددد ل ل  ضدددددلقل ددددد حبالالفضددددد لاألعظدددددمل دددددملاتمددددد ملهدددددذالالب

ل  دددددد  لب ددددد نتقلالنه ئ ددددددا ل مددددد ل تمدددددداملالب حدددددثل ب لشدددددد نللمددددد ل ددددد  للهددددددذالالبحدددددثلأ  
( لل الَّددددد م ال دددددناملإلددددد لاَّددددد تذتقل االمتنددددد  ل األَّدددددت ذلالا ت ن)  ضددددد لعبددددد الالتم مددددددم 

نشدددددد ا ل شدددددد نيل للقا مددددددقالمشددددددنفلعلدددددد لهددددددذهلاأل ن حدددددداللمدددددد ل لثندددددد ئممدددددد لن دددددد ل ا 
الالحمددددددددداانم( ل األَّدددددددددت ذلالدددددددددا ت ن)علملمتصددددددددد لالصب ددددددددداي( لليَّدددددددددت ذلالدددددددددا ت ن)إ  
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لدددددد ل دددددد لمدددددد لأَّدددددد ت ن الا همل ددددددملانجدددددد  لهددددددذالالبحددددددث ل)محمددددددالعبددددددالالنَّدددددد  ( ل ا 
تجشددددددم اللال ددددددذ   الشدددددد نلم  دددددد  لإلدددددد لأَّدددددد تذتملال ددددددنامللجنددددددالالمن قشددددددالالمدددددد قن  ل

 مشددددد ققل اجتهدددددا ال دددددملإبدددددنا لهن ددددد تلالاناَّدددددالباقدددددال تفحدددددصل جددددد اهملعنددددد  لالَّدددددفنل
لعنملخ نلم لج ىلاَّت ذا لع لتلم ذه.ص ل لتامل

ت  ل أل اَّت فنل نمل ل اَّتهايلبن نل ل نلاَّتص  لبن للللالحمال لللالش للاللهمل  
لل ل الخ أ ل أل ذلب اَّ،لنحمتللم ل ال ال  لإل ل ل أع ذلبللم لال  ل ألم للبصململأ  

لَّص همل ملالح   ةلالا لهذال أ   لم لاألخَّن  لأعم ال لال ل   حَّب  لأن همللن  ذ  لض  
 . الَّااالالت   قلتص ل ل حَّن  ل نص   ل م لام

 

 الوظائف التي شغلها: 

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2004 - 2003 كلية التربية الرياضية مدير االدارة 1

 2006 – 2004 الرياضية التربية كلية مدير التسجيل 2

 2014 - 2012 اضيةالري التربية كلية مدير التسجيل 3

  - 2018 الرياضية التربية كلية على شعبة التسجيلمشرف  4
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 الجامعات او المعاهد التي قام بالتدريس فيها 

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها 

 

  المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها 

 

 على الرسائل واالطاريح  األشراف 

 

  المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها 

 المالحظات الى –الفترة من  الجهة ) الجامعة / الكلية / المعهد ( ت

  2021 -2002 كلية التربية الرياضية  /جامعة ديالى   1

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 العلوم النظرية كلية التربية الرياضية  جامعة ديالى 1
الحرية 

 والديموقراطية
2004 

 2003 حقوق االنسان العلوم النظرية اضيةكلية التربية الري جامعة ديالى 2

 2002 اللغة العربية العلوم النظرية كلية التربية الرياضية جامعة ديالى 3

 
4 

 2002 الثقافة العلوم النظرية كلية التربية الرياضية جامعة ديالى

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

1      

 السنة الدراسية القسم الكلية الجامعة ت

    ديالى 1

 عنوان  الرسالة
 االطروحة   أو

 

 كلية التربية الرياضية / دهوك المؤتمر الدولي االول جامعة العنوان 
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 ت التي شارك بها والتي اقامها الدورا

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2019 -          دهوك 1
  العنوان 

 

 ت
 
 

   

2           -  
 ه(297)الصورة الذهنية في شعر جنيد البغدادي  العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –  ) بحث

 

 السنة الدراسية

المؤتمر الدولي الثالث   3
 جامعة طهران 

 2020 -         لغة عربية

 نظرة في تراث االدب الصوفي العنوان 

 

 ت
 

 مكان االنعقاد
 

 نوع المشاركة القسم
 حضور (  –) بحث  

 

 السنة الدراسية

 2008 -         العلوم النظرية جامعة ديالى 4

 ت
 

 دورة طرائق التدريس الحديثة  عنوان الدورة 

1 

 29/1/2018 جامعة ديالى  مكان االنعقاد

 ت
 

 االتجاهات الحديثة في التدريب الرياضي  عنوان الدورة 

2 

 14/4/2019 جامعة ديالى   مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 لتدريس الفعالدورة مهارات لطرائق ا

3 

النقابة العامة للمدربين /مؤسسة العراق للثقافة والتنمية  مكان االنعقاد

 العراقيين 
10/6/2020 

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة مهارات وطرائق التدريس و صالحية التدريس 

4 

 10/6/2020 النقابة العامة للمدربين  /مؤسسة العراق للثقافة والتنمية  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة كفاءة الحاسوب 

5 

 23/10/2019 جامعة ديالى  مكان االنعقاد
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 2017-2018 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 

  تطوير  أوالمشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع
 التعليم

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 

1 

جمالية ذكر اسم الرسول محمد )ص( في 

 القران الكريم  

مجلة كلية التربية للعلوم 

 االنسانية جامعة ديالى 

2013 

 

2 

 شاعر الحب االلهي سمنون المحب 

 -دراسة ادبية  -

مجلة كلية التربية االساسية 

 جامعة المستنصرية  

2014 

 

3 

مجلة ديالى للبحوث  اسلوبية التجاور البالغي 

 انية االنس

2018 

 

4 

االسلوبية التجاورية للتكرار في بعض شواهد 

 القران الكريم

مجلة ديالى للبحوث 

 االنسانية

2018 

  ( المجالت العالمية ومجلةimpact factors التي قام بالنشر فيها ) 
  اسم المجلة ت

  عنوان البحث

   الدولة / 

 

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة سالمة اللغة العربية 

6 

 19/4/2017 جامعة ديالى  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة سالمة اللغة العربية  

7 

 2020 جامعة ديالى  مكان االنعقاد

 ت
 

 عنوان الدورة 
 دورة تدريبية خطة التربية على حقوق االنسان 

8 

 24/4/2011 جامعة ديالى  مكان االنعقاد
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 2017-2018 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 عضوية الهيئات العلمية والمحلية والدولية 

 ت
  اسم الهيئة

 

 

 السنة مازال عضواً / انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلي         دولية

 

   

 

 نش   تلح  ل  ه لعل ل)لج ائ ل/لشه ااتلتما ن ال/للأ لإبااع ت
ل ت لش ن(

  ت

  النشاط أو اإلبداعنوع 

1 

 االبداع في واجب وحدة االدارة اإلبداع أوعنوان النشاط  

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2005 عمادة كلية التربية الرياضية  

  ت

  النشاط أو اإلبداعنوع 
2 

 االبداع في واجب وحدة التسجيل اإلبداععنوان النشاط او  

 
 صل عليهما ح

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2006 عمادة كلية التربية الرياضية  

   ت
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 أو النشاطنوع اإلبداع  3

 االبداع في واجب وحدة االدارة عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2005 عمادة كلية التربية الرياضية  

  ت

 محاضرات نوع اإلبداع  أو النشاط

4 

 اخراج الدرس بالمستوى العلمي المطلوب عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 السنة الجهة المانحة

 2004 عمادة كلية التربية الرياضية  

  ت

 لجنة امتحانية نوع اإلبداع  أو النشاط

5 

  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2004 عمادة كلية التربية الرياضية  

  ت

 لجنة امتحانية نوع اإلبداع  أو النشاط

6 

  ععنوان النشاط أو اإلبدا 
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 2017-2018 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (

 الجهة المانحة

 

 السنة

 

 2011 عمادة كلية التربية الرياضية  

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط
7 

 الحرص بالمسؤلية عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 نةالس

 

 2012 عمادة كلية التربية الرياضية  

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط

8 

 لية والحرص بالمسؤ عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 السنة الجهة المانحة

 2013 عمادة كلية التربية الرياضية  

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط

9 

 انجاز عمل  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 )جائزة / شهادة تقديرية / كتاب شكر (
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2013 عمادة كلية التربية الرياضية   
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 2017-2018 –جامعة ديالى  -كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  –السيرة الذاتية 

  ت

  نوع اإلبداع  أو النشاط

10 

 المسؤوليةعلى الحرص  عنوان النشاط او اإلبداع 

 
 ما حصل عليه

 شهادة تقديرية / كتاب شكر ()جائزة / 
 الجهة المانحة

 السنة

 

 2013 عمادة كلية التربية الرياضية  

 التأليف والترجمة 

 

 

 اللغات التي يجيدها 

 العربية.  1

2  . 

3  . 

 المجتمع مساهمات في خدمة 

 (.مرات 2عضوا لجنة اختبارات ) -1

 مرة (. 1عضوا لجنة جرد الموجودات ) -2

  .عضوا لجنة تنزيل وتدقيق الدرجات الماجستير -3

 مرات ( . 6عضوا لجنة امتحانية ) -4

 ( . مرة  1رئيس لجنة امتحانية  ) -5

 مرة (. 1عضوا لجنة صيانة ) -6

 رئيس لجنة غيابات ) مرة واحدة ( . -7

 لبة  ) مرة واحدة (رئيس لجنة هويات الط -8

 مرات (. 3عضوا لجنة تحقيقية )  -9

 مرة (. 1عضوا لجنة تنظيم القاعات االمتحانية )  -10

 (. اتمر 2عضوا لجنة اختبارات ) -11

  عنوان الكتاب ت

  اسم دار النشر 
 

 غير منهجي –منهجي          / عدد الطبعات سنة النشر/ 
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 مرة (. 1عضوا لجنة جرد الموجودات ) -12

 مرات (. 2عضوا لجنة امنية )  -13

 

  أخرىنشاطات 
 ( .22تقويم رسائل ماجستير عدد ) .1

 (.2) تقويم اطروحة دكتوراه عدد .2

 .2018من قبل مكتب السيد رئيس مجلس النواب العراقي في كتاب شكر وتقدير  .3

 (.3كتب شكر وتقدير من قبل السيد رئيس جامعة ديالى عدد ) .4

 (14كتب شكر وتقدير من قبل عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة عدد ) .5

 

 

 


