الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي

األستاذ االمساعد الدكتور ضياء محيد دهش
املوسوي

التخصص العام والدقيق
الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

اللغة العربية  /لغة وحنو
dhyaa.almusawi@yahoo.com

رسالة املاجستري  /الدرس النحوي يف تفسري
القامسي  ...واطروحة الدكتوراه  /التداخل املعريف
بني النحو والعلوم الدينية واملنطق

عنوان البحوث العلمية املنشورة

1ـ هات وهلم بين األسمية والفعلية  /مجلة
دراسات في التاريخ واآلثار ع/11 /
0212م
0ـ الخالف النحوي في إعراب المؤول
بالمصدر مجلة العلوم اإلسالمية ع02 /
0211م
3ـ الترخيم بين النحاة والفقهاء مجلة اآلداب
ع 61/لسنة 1330هـ 0211م
5ـ الترجيح بين النحاة واألصوليين مجلة
األستاذ ع 161 /لسنة 0211م ـ 1333هـ
1ـ األداة بين النحاة والمناطقة مجلة اآلداب
ع 15 113/أيلول 0215م 1331

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
كتب الشكر والتقدير

من الوزيرعدد  2من رئيس اجلامعةعدد  2من عميد
كلية الرتبية للبنات عدد 6من عميد كلية النربية
االداب عدد 4

املناصب اإلدارية اليت تقلدها

مقرر الدراسات العليا و مقرر الدراسات األولية

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية والفرق االستشارية
)5 ( العدد اإلمجالي
)6 ( العدد اإلمجالي

العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا
العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات
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