
 ة اآلدابليك /ـيرة العلمية لتدريسييالس

 . رجاء خلف التكريتيأ. م.د االسـم واللقب العلمي

 اللغة والنحوقسم اللغة العربية/  التخصص العام والدقيق

 Dr.rajaaaltkriti@yahoo.com  اإلليكترونيالبريـد 

النحوية واللغوية في شروح الماجستير/الدراسات رسالة  عنوان رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه

 القصائد المشهورة.

الدكتوراه/الدراسات اللغوية والنحوية في اطروحة 

شروح ديوان المتنبي في القرنيين 

 الرابع والخامس من الهجرة

المعرب واالعجمي في شرح ابن جني ديوان ابو  - عنوان البحوث العلمية المنشورة

، جامعة الطيب المتنبي، مجلة االداب، كلية االداب

 .0202، 39بغداد، العدد

المباحث الصرفية في شرح القصائد السبع الطوال  -

هـ(، مجلة االداب، 903الجاهليات البن االنباري )ت

 .0200، 39كلية االداب، جامعة بغداد، العدد 

)الموجز في  منهج ابن السراج الصرفي في كنتابه -

النحو(، مجلة كلية التربية االساسية، الجامعة 

كانون  03، المجلد 39المستنصرية، ملحق العدد 

 .0200 الثاني

تداخل اللغات في ابواب الفعل عند المحدثين، مجلة  -

، 001االداب، كلية االداب، جامعة بغداد، ملحق العدد

 .0201حزيران  09

في توجيه المعنى في القرينة الحالية الداخلية واثرها  -

تفسير البسيط للواحدي، مجلة االداب، كلية االداب، 

 .0209، 922جامعة بغداد، العدد

قرينة االعراف والعادات والتقاليد واثرها في تفسير  -

البسيط للواحدي، مجلة االداب، كلية االداب، جامعة 

 .0209، 920بغداد، العدد

طوال صيغ جمع التكسير في شرح القاصائد السبع ال -

هـ(، مجلة كلية 903الجاهليات البن االنباري )ت

العلوم االسالمية، كلية العلوم االسالمية، جامعة بغداد، 

 .0201، 141العدد

 

 /  عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة



 وزير 9 - كتب الشكر والتقدير

 رئيس جامعة. 3 -

 العمادة 3 -

مديرية  /وزارة التربية /مديرة مدرسة ابتدائية - التي تقلدها اإلداريةالمناصب 

 .صالح الدين

مديرة مركز محو االمية/ وزارة التربية/ مديرية  -

 صالح الدين.

مدير وحدة التخطيط والمتابعة/كلية التربية  -

 للبنات/جامعة تكريت

ذكر العضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية 

 والفرق االستشارية

/ 

ت العدد اإلجمالي لإلشراف على طلبة الدراسا

 العليا

0 

 00 العدد اإلجمالي للمشاركة في المناقشات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scientific Biography of Professors of the College of Arts 

Assist. Prof. Dr. Rajaa Khalaf AL Tkriti 

 
Name and academic Title 

Arabic language department / Language  

and Grammar   

 

Specialization (Major & Minor) 

Dr.rajaaaltkriti@yahoo.com Email 

- Thesis- Grammatical and linguistic studies 

in the annotations of famous poems. 

- Dissertation-Grammatical and linguistic 

studies in the annotations Al Mutanabi  

Diwan  in the fourth and fifth of Hijra. 

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 

- - Localized and piety in explaining son 

reap Diwan Abu The allegory of the cave, 

Journal of Arts, Faculty of Arts, 

University of Baghdad, Issue 93.2010. 

- - Detectives morphological explain 

poems seven sleepless Gahliat Ibn al-

Anbari (d. 328 AH), Journal of Arts, 

Faculty of Arts, University of Baghdad, 

Issue 95.2011. 

- OS morphological approach son in 

Quintabh (as outlined in), Journal of 

College of Basic Education, Al-

Mustansiriya University, No. 73 

Supplement, Vol January 18, 2012. 

- Overlapping language in the act when the 

doors of the modernists, Journal of Arts, 

Faculty of Arts, University of Baghdad 

0.116, June 15, 2016 Issue extension. 

- The current context and its impact on the 

internal routing meaning in simple Uahda 

interpretation, Journal of Arts, Faculty of 

Arts, University of Baghdad, the number 

300.2015. 

- The presumption of norms, customs and 

traditions and their impact on Uahda 

simple explanation, the Journal of Arts, 

Faculty of Arts, University of Baghdad, 

the number 302.2015. 

 

Titles of Published Research  



- Formulas collection cracker in explaining 

Alqasaid seven sleepless Gahliat Ibn al-

Anbari (d. 328 AH), Journal of the 

Faculty of Islamic Sciences, Faculty of 

Islamic Sciences, the University of 

Baghdad, the number 646.2016. 

/ Titles of Published Books (Authored 

&Translated Books) 

- Five books of thanks  from the  minister 

- Eight books of thank  from the Rector 

- Seven books of thanks  From the dean   

Letters of Appreciation & Recognition. 

- Director of  Elementary school/ministry of 

education/directorate Salaheddin. 

- Director, Center for literacy/ ministry of 

education/directorate Salaheddin. 

- Director of  the planning and follow-up/ 

faculty of education for girls/ University 

Tikrit. 

- The decision of the Department of Arabic/ 

Faculty of education for girls/ University 

Tikrit.  

Professional Experience 

/ Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

3 Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

12 Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


