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الماجستير  :زهر الربيع في شواهد البديع  ،لناصر الدين بن قُرقُماس ( ت 888
هـ)  .دراسة وتحقيق

الدكتوراه  :التوجيه البالغي في ( فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في
القرآن ) لزكريا االنصاري ( ت  689هـ )
عنوان البحوث العلمية
املنشورة

 علم المعاني في كتاب ( البالغة والتطبيق ) للدكتور أحمد مطلوب ،
( تنبيهات وإضاءات )  ،مجلة االستاذ  ،كلية التربية – ابن رشد  /جامعة
بغداد 1341 ( ،هـ  8212 -م ) .
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مركز لندن للبحوث واالستشارات االجتماعية المقام في عمان  8219م .

عنوان الكتب املؤلفة
واملرتمجة
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دراسة وتحقيق  .دار كنوز المعرفة  /عمان – االردن  8212 ،م

كتب الشكر والتقدير

 كتاب شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي
 كتاب شكر من رئيس جامعة بغداد
 كتب شكر من عمداء الكليات  ،عدد )18 ( :
 كتب شكر من جهات علمية اخرى  ،عدد ( )3

املناصب اإلدارية اليت

/
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العدد اإلمجالي لإلشراف
على طلبة الدراسات العليا
العدد اإلمجالي للمشاركة
يف املناقشات
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- Ph.D: steering rhetoric in the (open-Rahman disclose what
)confused in the Qur'an) to Zakaria Al-Ansari (d. 926 AH
- Semantics in the book (Rhetoric and Practice), Dr. Ahmad
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Research
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- Under the microscope Rhetoric (Rahman open to reveal what
confused in the Qur'an) to Zakaria Al-Ansari (d. 926 AH),
Darquenoz knowledge / Amman - Jordan, 2016 •
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Kerkmas (d. 882 AH). Study and investigation. Dar treasures of
knowledge / Amman - Jordan.2017
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