
 ــة اآلدابيـرة العلميــة لتدريسيي كليـــالس

 األستاذ االمساعد الدكتور ضياء محيد دهش  االسـم واللقب العلمي

 املوسوي 

 اللغة العربية / لغة وحنو                 التخصص العام والدقيق

  اإلليكرتونيالربيـد 
dhyaa.almusawi@yahoo.com     

رسالة املاجستري / الدرس النحوي يف تفسري  عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

القامسي ... واطروحة الدكتوراه / التداخل املعريف 

 بني النحو والعلوم الدينية واملنطق 

ـ هات وهلم بين األسمية والفعلية / مجلة 1 عنوان البحوث العلمية املنشورة
/ 11دراسات في التاريخ واآلثار ع/ 

 م 0212
ـ الخالف النحوي في إعراب المؤول 0

 02بالمصدر مجلة العلوم اإلسالمية ع/ 
 م  0211

ـ الترخيم بين النحاة والفقهاء مجلة اآلداب 3
 م 0211هـ 1330لسنة 61ع /

ـ الترجيح بين النحاة واألصوليين مجلة 5
 هـ  1333م ـ 0211لسنة  161األستاذ ع/ 

ـ األداة بين النحاة والمناطقة مجلة اآلداب 1
  1331م 0215أيلول  15 113ع/

 

  عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

من عميد  2من رئيس اجلامعةعدد  2من الوزيرعدد  كتب الشكر والتقدير

من عميد كلية النربية  6لبنات عددكلية الرتبية ل

  4االداب  عدد 

 مقرر الدراسات العليا و مقرر الدراسات األولية  اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 
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  ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية والفرق االستشارية

 ( 5اإلمجالي   )  العدد     العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

 ( 6العدد اإلمجالي )  العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

 

 

O.M. Dr.dhyaa Hamid Dahash 
AlMusawi 

  

Name and academic Title 

Arabic language / languages and 

Grammar 

 

Specialization (Major & Minor) 

dhyaa.almusawi@yahoo.com     Email 

Master /Grammatical lesson in 

alـqasemy interpretion called ( mahsen al 

taweel and doctoral thesis /  cognitive 

interrelation among grmmar religious 

sciences and logic  

 

 

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 

1 Hat and haluma between the nominal and 

actual / Journal of Studies in History and 

Archaeology GS / 16/2010 m 

2 controversy grammar in expressing interpreter 

source Journal of Islamic Science AS / 272 011 

m 

3 syncopation between grammarians and jurists 

Arts Magazine GS / 96 for the year 1432 2011 

5 shootout between grammarians and 

fundamentalists magazine Professor AS / 196 

for the year 2011, 1433 AH 

6 tool among grammarians and Logicians 

magazine Arts p / 113 September 15, 2015 1436 

 

Titles of Published Research  
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Titles of Published Books (Authored &Translated 

Books) 

Minister of number 2 of 2 Rector of the Dean of the 

Faculty of Education for Girls Number 6 of the Dean of 

the Faculty of Arts Alnrbah number 4 

 

Letters of Appreciation & Recognition. 

Graduate course and rapporteur 

preliminary studies 

 

Professional Experience 

 Membership (Journals, Scientific committees, etc.) 

5 Total Number of Supervised Graduate Students.  

6 
Total Number of Graduate Examining Committees. 

 

 

 


