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االمثال العربية القدمية / دراسة يف الدكتوراه/ عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

كتابي جممع االمثال للميداني واملستقصى 

يف امثال العرب للزخمشري / دراسة موضوعية 

 . 5002-5002فنية / 

شعر اخلاصة يف العصر العباسي املاجستري/

 8999-8991الثاني / دراسة موضوعية فنية /

 عنوان البحوث العلمية املنشورة
سلطبيعرررينشررر ننرررعلنابررر ناالثرررلناسي  ررر ن -

 اسلوم ن.

 .اس لدناسقصص نش ننعلناب نتمامن -

 

شعر اخلاصة يف العصر العباسي الثاني  - عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 / دراسة موضوعية فنية.

االمثــال العربيــة القدميــة / دراســة يف  -

كتــــابي جممــــع االمثــــال للميــــداني 

يف امثـــــــال العـــــــرب  واملستقصـــــــى

 .للزخمشري / دراسة موضوعية فنية

ــالم       - ــ  الس ــه اعلي ــام ا)س ــورة االم ث

 ومعطياتها العاطفية والثقافية .



نـــــدا اد ال اـــــدقا اال يف القـــــر ن  -

 الكريم .  

التعليم العالي  كتابي شكر وتقدير من وزير كتب الشكر والتقدير

 والبحث العلمي . 

 اجلامعة بغدادرئيس اربع كتب شكر من 

 مثان كتب من عميد كلية االداب جامعة بغداد 

 مقرر جلنة الرتقياد العلمية  اليت تقلدقا اإلداريةاملناصب 

ذكر العضوية يف قيئاد حترير اجملالد العلمية والفرق 

 االستشارية

 سكرتري حترير جملة االداب 

يف اللجنة  يوجد الحتكار بعض االساتذة ال العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراساد العليا

 العلمية يف قسم اللغة العربية  

 3 العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشاد

 

 

 

 

 

 



A.M.D. Salam Ahmed Khalaf 

 
Name and academic Title 

Lap Arab / literature Abbasi / prose 

 
Specialization (Major & Minor) 

salamahmed@coart.uobaghdad.edu.iq Email 

PhD / ancient Arab proverbs / study in 

the book of Proverbs complex field 

investigator in the likes of Arabs Zmkhcri 

/ objective study of technical / 2005-

2006. 

Master's / own hair in the Abbasid second 

/ technical / 1998-1999 objective study 

 

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 

 

The psychological impact of nature  -

Narrative in  -in the poetry of Rumi. 

the poetry of Abu Tammam. 

Titles of Published Research  

- Own hair in the second Abbasid / Era 

technical objective study. 

- Ancient Arabic proverbs / study in the 

book of Proverbs complex field 

investigator in the likes of Arabs Zmkhcri 

/ objective study of art. 

- A revolution of Imam Hussein (peace 

be upon him) and legibility emotional 

and cultural. 

- The calls are not only found in the 

Koran. 

 

Titles of Published Books (Authored 

&Translated Books) 

Written thanks and appreciation from the Minister of 

Higher Education and Scientific Research. 

Four books of thanks from the President of the 

University of Baghdad 

Eight books of the Dean of Faculty of Arts, 

University of Baghdad 

Letters of Appreciation & Recognition. 



 

 

Rapporteur of the Committee on 

Scientific Promotion 

Professional Experience 

 

Secretary editor of Arts 

 

 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

 

No monopoly of some professors in 

the Scientific Committee of the 

Department of Arabic Language 

Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

3 
Total Number of Graduate Examining 

Committees. 

 

 

 


