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عنوان رسالة املاجستري 

 وأطروحة الدكتوراه

 888) ت  في شواهد البديع ، لناصر الدين بن قُرقُماسالماجستير : زهر الربيع 

 . دراسة وتحقيق  هـ( 

الدكتوراه : التوجيه البالغي في ) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في 

 هـ (  689القرآن ( لزكريا االنصاري ) ت 

عنوان البحوث العلمية 

 املنشورة

  ، علم المعاني في كتاب ) البالغة والتطبيق ( للدكتور أحمد مطلوب         

جامعة  /ابن رشد  –) تنبيهات وإضاءات ( ، مجلة االستاذ ، كلية التربية 

 م ( . 8212 -هـ 1341بغداد ،  ) 

  ، الدقائق البالغية في أطول اآليات القرآنية ، مجلة كلية التربية األساسية

 م . 8211  بغداد ،  /صرية الجامعة المستن

  بالغة االستفهام في ) سورة مريم ( قراءة تتجدّد ، مجلة اآلداب ، جامعة

 م . 8218بغداد ،  

  ) بحث منشور ضمن وقائع مؤتمر فلول علم المعاني ) واقع أم ادّعاء ،

  م .  8219مركز لندن للبحوث واالستشارات االجتماعية المقام في عمان 
 

املؤلفة عنوان الكتب 

 واملرتمجة

  تحت مجهر البالغة ) فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن ( لزكريا

 م 8219االردن ، –هـ ( ، داركنوز المعرفة / عمان  689االنصاري ) ت 

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

 م  8212االردن ،  –. دار كنوز المعرفة / عمان  وتحقيق دراسة



 كتب الشكر والتقدير

  كتاب شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

  كتاب شكر من رئيس جامعة بغداد 

  ( : 18كتب شكر من عمداء الكليات ، عدد ) 

  ( 3كتب شكر من جهات علمية اخرى ، عدد ) 

اليت  اإلداريةاملناصب 

 تقلدها

/ 

ذكر العضوية يف هيئات 

اجملالت العلمية حترير 

 والفرق االستشارية

/ 

العدد اإلمجالي لإلشراف 

 على طلبة الدراسات العليا

 ( ثالثة طالب 4)

 طالبا دكتوراه / طالبة ماجستير

العدد اإلمجالي للمشاركة 

 يف املناقشات

 ( عشر مشاركات12) 

 ( ست للدكتوراه9)

 ( اربع للماجستير3) 

 

 



  Dr. Assistant Professor wasan Saleh Hussein Mohammed  

Name and 

academic Title 

Arabic Language / Rhetoric 

Specialization 

(Major & Minor) 

Dr.wasansalah@gmail.com 

Email 

- Master: Spring Blossom evidence in Budaiya, Nasir al-Din ibn 
Kerkmas (d. 882 AH). A study and investigation 

- Ph.D: steering rhetoric in the (open-Rahman disclose what 
confused in the Qur'an) to Zakaria Al-Ansari (d. 926 AH) 

Titles of MA thesis 

& Ph.D 

dissertation 

- Semantics in the book (Rhetoric and Practice), Dr. Ahmad 
required, (and illuminations alerts), a professor magazine, 
College of Education - Ibn Rushd / Baghdad University, (1431 - 

2010.) 

- rhetorical minutes longer in the Quranic verses, Journal of 
College of Basic Education, Al-Mustansiriya University / 
Baghdad, 2011. 

- eloquence in question (Maryam) Read replenished, Journal of 
Arts, University of Baghdad, 2012. 

- remnants of semantics (fact or claim), research published in 
the Proceedings of the London Centre for Social Research and 
Consulting Conference primarily in Amman 2016. 

Titles of Published 

Research  

- 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 • 
 

Titles of Published 

Books (Authored 

&Translated 

Books) 



-- Spring Blossom evidence in Budaiya, Nasir al-Din ibn 
Kerkmas (d. 882 AH). Study and investigation. Dar treasures of 
knowledge / Amman - Jordan.2017 

- A letter of appreciation from the Minister of Higher Education 
and Scientific Research 

 - letter of thanks from the president of the University of 
Baghdad 

( written thanks from the deans, number: (12)- 

 (written thanks from other scientific bodies, the number (4)-  

Letters of 

Appreciation & 

Recognition. 

/ 

Professional 

Experience 

/ 

Membership 

(Journals, 

Scientific 

committees, etc.) 

(3 )Three students 

PhD students / MA student 

Total Number of 

Supervised 

Graduate 

Students.  

(10 )ten posts 

6) )six Ph.D. 

(4 )four of the Master 

Total Number of 

Graduate 

Examining 

Committees. 



 

 

 


