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 .االسم : بتول عباس نسيم 

 

  . 4191/  1/  41 : تاريخ الميـالد 

 . متزوجة الحالة الزوجية :

 اثنان .    عـــــدد األوالد  :

 مسلمة .  :   الديـــــــــــانة

   . لغة عربية  علم :       صــالتـخـص

 تدريسية .:       ه ــــــالوظيف

    أستاذ مساعد .   الدرجة العلمية :

             كلية اآلداب / جامعة بغداد  :    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

      70172240400:     ف النقالالهات

  Dr.Batool Abbas Naseem @jemil البريد إاللكتروني :

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 



 

 

 

 

 

 

 

 بكالوريوس

 

 2991ـ 2991 الرتبية / ابن رشد  بغداد 

  2997/  2/  21 الرتبية / ابن رشد  بغداد  املاجستري

 الدكتوراه

 

 1002/  1/  11 الرتبية / ابن رشد  بغداد 

    أخرى

 

 

 
 : التدريس الجامعي .نيا ثا 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

   1002ـ  2997  عقد   كلية الريموك اجلامعة   1

  1001ـ  1002 عقد  كلية الفاتح يف املرقب / ليبيا  2

  1002ـ  1001 حماضرة  رتبية/  ابن رشد كلية ال 3

  1002ـ  1001 حماضرة  كلية الرتبية ) دياىل (  4

 1002ـ  1001 حماضرة  كلية اآلداب / بغداد  5

 1002ـ  1002 عقد كلية اآلداب / بغداد   6

 ـ مستمرة  1002 تعيني  كلية اآلداب / بغداد  7

 

 

 دريسها.: المقررات الدراسية التى قمت بتثالثا 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1001ـ  1991 علم النحو / علم اللغة / فقه اللغة / صرف اللغة العربية ) كلية اليرموك(  عقد 1

 1002ـ  1001 علم النحو / علم الصرف / اللغة العربية ) جامعة الفاتح ( 1

 1002ـ  1002 علم الصرف اللغة العربية / تربية/ ديالى 2

 1002ـ  1002 علم الصرف اللغة العربية تربية / ابن رشد 2

 1012ـ ـــ  1002 علم الصرف اللغة العربية 5

 1011 فكر صرفي / ماجستير اللغة العربية 6



 

 

 

 

 

 

 

 1016 قضايا لغوية / دكتوراه اللغة العربية 1

 1012 مناهج البحث العلمي اللغة العربية 2

 1012 عربية عامة ادالتقنيات اإلحيائية / علوم بغد 9

 

 :طاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهااأل) : رابعا  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

الدرس اللهجي عند الدكتور أمحد علم الدين  2

 اجلندي 

 4102 قسم اللغة العربية

 1022 ةقسم اللغة العربي البناء اللغوي يف روايات عبد الرمحن جميد الربيعي  1

 1022 قسم اللغة العربية فعل األمر  آراء احلدثني يف  1

األلفاظ المعجمية ذات الداللة التصويرية ،  2

 لسان العرب أنموذجا

 1022 قسم اللغة العربية

اعتراضات جمال الدين األقسرائي على  2

هـ  777حاشية قطب الدين التحتاني ) ت 

 ( دراسة نحوية وتحقيق

 4107/  7/ 7 يةقسم اللغة العرب

الجهد النحوي عن السيد العاملي في كتاب  1

 شرح شواهد شرح ابن الناظم

 1027 قسم اللغة العربية

شعر الصاحب شرف الدين األنصاري  7

 دراسة لغوية

 1027 قسم اللغة العربية

البحث الصرفي للسيد دمحم بن علي العاملي  8

 في شرح شواهد شرح ابن الناظم

 1027 بية قسم اللغة العر

 

 

التي شارك العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

 فيها.

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

ورشة عمل بعنوان العالمة  1

مصطفى جواد للسالمة اللغة 

 العربية

/  5/  11ـ  11

6112 

وزارة الثقافة / دار الكتب 

 والوثائق

 محاضرات

/  5/  1ـ 7 المؤتمر العلمي األول 6

6112 

كلية اإلمام الكاظم 

 الجامعة

 بحث

الؤتمر العلمي الرابع لكلية  3

التربية / ابن رشد للعلوم 

اإلنسانية ) مقدمات ونتائج 

إلصالح التربية والتعليم في 

/  65ـ  62

 6112نيسان / 

 بحث كلية التربية / ابن رشد

) واقع اللغة العربية في  2

 شبكات التواصل االجتماعي

11  /16  /

6112 

وزارة الثقافة / دار الكتب 

 والوثائق

 محاضرة



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمي السنوي )  5

العلوم اإلنسانية وأثرها في 

 البناء االجتماعي

 16/  11االثنين 

 /6112 

كلية اآلداب / جامعة 

 بغداد

 بحث

مس المؤتمر الحسيني الخا 2

تحت شعار الطف والحشد 

 تنوع أسلوب ووحدة هدف

كلية التربية / ابن 

رشد بالتعاون مع 

 العتبة العباسية

/ نيسان /  31األحد 

6117 

 بحث

ندوة ) التخطيط اللغوي  7

 ومستقبل العربية (

كلية اآلداب / 

بغداد / قسم اللغة 

 العربية

بتاريخ /  5262العدد 

11  /2  /6117 

 مشاركة في أعمال

)مقررة  1الندوة 

 ومناقشة

المؤتمر العلي الخامس )  1

إسهامات التربية والتعليم في 

 بناء اإلنسان وتنمية الفكر

كلية التربية / ابن 

 رشد

 بحث 6117/ آيار /  2ـ 3

المؤتمر العلمي الثالث للغة  1

العربية ) تداخل المساحات 

المعرفية وتطور علوم اللغة 

 واألدب

كلية اآلداب / 

اد / قسم اللعة بغد

 العربية

 61بتاريخ  2611لبعدد 

 /3  /6117 

بحث ومشاركة في 

 أعمال المؤتمر
 

 . االخرى : األنشطة العلمية ادساس 

 خارج الكلية داخل الكلية

  خربات لغوية  

  جلان علمية وثقافية وإدارية 

   خدمة جمتمع 

 العلوم  إسناد تدريس ) جامعة بغداد / 

 

 وعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة : املشرسابعا 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

صيغة استفعل في القرآن الكريم بين  1

 الطلب واالستحكام

مجلة نون 

والقلم  العدد 

 الثاني

1002 

 2002بتاريخ  83العدد  مجلة األستاذ الكناية اللغوية 2

تعارض العلل في صيغة افتعل  8

 وتصريفاتها

 2010بتاريخ 110العدد  مجلة األستاذ

الدراسة األسلوبية وأثرها في فهم  4

 النص القرآني

مجلة اآلداب / 

 بغداد

 2002/  2/ 22بتاريخ  20العدد 

في القرآن أسماء المدن والحواضر  5

 دراسة لغوية /الكريم 

آداب 

 مستنصرية

5 

الدرس الصرفي عند أبي القاسم  6

هـ ( في مختصر  622خمي ) تالل

لمنال في الجواب والسؤال كتابه ا

هـ  626ألبي عبد هللا الفاسي ) ت 

) 

مجلة اآلداب 

 بغداد

 2014/  2/ 5بتاريخ  102العدد 

لغة عبد القاهر الجرجاني في كتابه  2

 دالئل اإلعجاز فاعلة أم منفعلة

مجلة األستاذ 

العدد الخاص 

بالمؤتمر 

العلمي الرابع 

 2016لسنة 

 المجلد األول

2 

ريف أل في العربية دراسة أداة التع 3

 صوتية

مجلة اآلداب 

 /بغداد

 2015/  2 15بتاريخ  118العدد 

نشأة علم اللغة العام بين البحث  2

 العلمي والسياسة السائدة

مجلة اآلداب 

عدد خاص 

ببحوث 

المؤتمر العلمي 

األول لقسم 

 2016/  8/8المنعقد بتاريخ 



 

 

 

 

 

 

 

الالزمة في  األبنية الصرفية الزيادة  10

 العربية

 المجلة العربية

للعلوم نشر 

 األبحاث

 2012نوفمبر ،  العدد الخامس ـ المجلد الثالث

 

 و شهادات التقدير. اجلوائز كتب الشكر ، : ثامنا 

 

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 ـ11شهادة تقديرية عن ورشة عمل للمدة  1

11  /5  /6112 

 6112/  5/  11 دار الكتب والوثائق / وزارة الثقافة

شهادة تقديرية عن مشاركة يف مؤمتر  6

 حسيين

 6112/  4/  01 كلية الرتبية / ابن رشد

شكر على مشاركة يف املؤمتر العلمي  0

 الثالث

بتاريخ  4611العدد  كلية الرتبية / ابن رشد

61  /0  /6112 

ساتةة سسم اللةة العربية شكر وتقدير أل 4

إلسناده باألسسام األخرى باألساتةة 

 املراسبني

بتاريخ  1146العدد  عمادة كلية اآلداب / جامعة بةداد

15  /2 /6112 

بتاريخ  6522العدد  دار الكتب والوثائق شكر وتقدير عن ورشة عمل 5

01  /5  /6112 

بتاريخ  4104لعدد ا آداب / بةداد شكر وتقدير عن مشاركة يف مؤمتر 2

01  /0  /6112 

بتاريخ  1121العدد  كلية الرتبية/ ابن رشد شكر وتقدير عن مشاركة يف مؤمتر 2

61  /4  /6112 

شكر وتقدير عن مناسشة لطالبة الدكتوراه  1

 " وردة علي مردان "

بتاريخ  201العدد ص  كلية اآلداب / اجلامعة املستنصرية

2  /16  /6115 

ر عن مناسشة طالبة املاجستري شكر وتقدي 1

 " مي جميد كامل "

كلية الرتبية األساسية / جامعة 

 دياىل

بتاريخ  6151العدد 

64  /5  /6112 

شكر وتقدير عن مناسشة طالب املاجستري  11

 " انس عبد اجمليد محاد حسني

بتاريخ  11011العدد  كلية اآلداب / جامعة بةداد

10  /16  /6112 

ن مناسشة طالب املاجستري شكر وتقدير ع 11

 " عمر

كلية الرتبية االساسية / جامعة 

 دياىل

 66بتاريخ  001العدد 

 /11  /6112 

شكر وتقدير عن حماضرة عن واسع اللةة  16

 العربية

بتاريخ  5216العدد  وزارة الثقافة / دار الكتب والوثائق

65  16  /6112 

شكر وتقدير عن مناسشة طالبة املاجستري  10

 حر مجال سالر "" س

كلية الرتبية األساسية / جامعة 

 دياىل

/  1باريخ  0202العدد 

11  /6112 

شكر وتقدير عن مشاركة يف املؤمتر  14

 العلمي الثالث

بتاريخ  4616العدد  كلية الرتبية / ابن رشد

61  /0  /6112 

شكر وتقدير عن مناسشة طالب املاجستري  15

 " حازم عبد الكاظم "

بتاريخ  1411العدد  اب / جامعة بةدادكلية اآلد

11  /2  /6112 

شكر وتقدير عن مناسشة طالب املاجستري  12

 " جالل املاس

بتاريخ  11001العدد  كلية اآلداب / جامعة بةداد

15  /1  /6112 

شكر وتقدير عن مناسشة طالب املاجستري  12

 " حممد كاظم

 بتاريخ 2114العدد  كلية اآلداب / جامعة بةداد

11  /5  /6112 

بتاريخ  15521العدد  مكتب رئيس الوزراء شكر وتقدير ملالك الكليات واجلامعات 11

15  /11  /6112 

بتاريخ  1146العدد  عمادة كلية اآلداب / بةداد شكر وتقدير 11

15 /2  /6112 



 

 

 

 

 

 

 

شكر وتقدير عن دورة يف سالمة اللةة  61

 العربية يف مركز التطوير والتعليم املستمر

مديرية حتقيق األدلة اجلنائية / 

 وزارة الداخلية

/  1ع بتاريخ 11العدد 

5  /6112 

كلية الرتبية األساسية / جامعة  شكر وتقدير 61

 دياىل

 66ع بتاريخ 00العدد 

 /1  /6112 

شكر على مشاركة ندوة " التخطيط  66

 اللةوي ومستقبل العربية "

سسم الةة العربية / كلية اآلداب / 

 بةداد

بتاريخ  5464العدد 

11  /4  /6112 

 6112/ نيسان / 0 تربية / ابن رشد تقدير مشاركة يف مؤمتر حسيين 60

شهادة تقديرية عن إلقاء حماضرة بعنوان  64

واسع اللةة العربية يف شبكات التواصل 

 االجتماعي

 6112/  16/  11 دار الكتب والوثائق / وزارة الثقافة

بتاريخ 12156العدد   ر كلية اآلدابشكر وتقدير عن مؤمت 65

11  /16  /6112 

 

 .أو املرتمجة الكتب املؤلفة:تاسعا 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  توهم التوهم 1

  رد الشبهة عن أبي علي الفارسي 2

 الجهد الصرفي عند أبي علي الفارسي 8

 

 

 

 


