
                             التميميعلي لألستاذ الدكتور خميس عبدهللا  العلمية السيرة 
 أ . د خميس عبدهللا على التميمي االسم واللقب العلمي

 اللغة العربية ـ لغة / األصوات والداللة  التخصص العام والدقيق

 khamistimimy@yahoo.com البريد األلكتروني

اجستير وأطروحة عنوان رسالة الم

 الدكتوراه

 الماجستير : البحث الصوتي عند علي بن مسعود الفرغاني

 ألفاظ الجمع والتفريق في القرآن الكريم / دراسة لغوية.الدكتوراه : 

 الت  وسياقات  .ـ الحب في القرآن الكريم / دال1 عنوان البحوث العلمية المنشورة

 ة صرفية .ـ  مادة )قتل( في القرآن الكريم / دراس2

 سوار البغدادي .  ـ  ظواهر صوتية في المستنير في القراءات العشر البن3

 ـ مفهوم النفاق وصفات المنافقين في القرآن الكريم .4

لقعرآن ي اـق الصوتي لطائفة من ألفاظ الجمعع والتفريعق فعــ  مظاهر التناس5

 الكريم.

 ـ داللة البهتان في القرآن الكريم .6

 ستعما  القرآني .لداللة المعجمية والداللة السياقية في االـ الرحمة بين ا7

هـ( في كتاب  الكنز في 747ـ مخارج األصوات  وصفاتها عند الواسطي)تـ8

 في ضوء علم اللغة الحديث . قراءات العشرة

للتبريعععزي  أبنيعععة المصعععدر ودالالتهعععا فعععي بعععري مقصعععورة ابعععن دريعععد ـععع 9

 هـ( ، 572)ت

التحقيق في كلمعات القعرآن قت  باالبتقاق، كتاب المعنى المحوري وعالـ 17

 اوة فيصل .أنموذجاً ، بالمشاركة مع الدكتور حيدر بن الكريم 

ظواهر صوتية عند دمحم حسن حسن جبل ، بالمشعاركة معع الباح عة هبعة ـ 11

 .عباس محسن 

 سة لغوية .لكريم / دراألفاظ الجمع والتفريق في القرآن ا ـ 1 عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة

 هـ( .549نحو للفرغاني)تـ األصوات اللغوية في كتاب المستوفي في ال2

 وتعليق بالمشاركة .ـ رفع األستار المسدلة على مباحث البسملة / تحقيق 3

هععـ(/ دراسععة 1347الكابععاني )تمععال حبيععب ـعع  العشععرة الكاملععة للعالمععة 4

 وتحقيق.

 ن جهات مختلفة .( كتاب بكر م47) أوالً : كتب الشكر والتقدير

 ( بهادات تقديرية من جهات مختلفة .8ثانياً : )

 .2779ـ  2776ـ مقرر الدراسات العليا للمدة من  1 التي تقلدها اإلداريةالمناصب 

ـ  2776ـ سكرتير تحرير مجلة اآلداب في كلية اآلداب ـ جامعة بغداد معن 2

2779 . 

، كليعة اآلداب /جامععة بغعداد ـ مقرر اللجنة العلمية فعي قسعم اللغعة العربيعة 3

 . 2779ـ  2776من 

ـ جامعععة بغععداد للمععدة مععن  ـعع  رئععيس قسععم اللغععة العربيععة / كليععة اآلداب4

 . 16/9/2712ـ   11/1/2717

معاون عميد كلية اآلداب للشعؤون اإلداريعة / جامععة بغعداد ـ كليعة اآلداب  ـ5

 .  9/9/2715ـ   29/2/3713للمدة من 

ات تحرير المجالت ذكر العضوية في هيئ

 العلمية والفرق االستشارية

 ـــــــــــــ

لإلبراف على طلبة الدراسات  اإلجماليالعد 

 العليا
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 15 العد اإلجمالي للمشاركة في المناقشات 



Scientific Biography of Professors of College  of  Arts 
 

Khamees Abdullah Ali AL- Timimy Name and academic Title 

Arabic   Language/language/ Sounds and  the indication Specialization (Major & Minor) 

khamistimimy@yahoo.com 

 

Email 

- Thesis ; Voice search with  Ali bin Masoud            Al-

farghānī 

- PhD thesis ; Plurals and differentiate in the 

Quran/linguistic study 

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 

1- Love in the  holy  Quran  its connections and  

contexts.  

2- the article of ( kill) in  holy Quran- grammar study . 

3- voice phenomena in Al Mustaneer  in  ten readings 

of Ibn Suwar  al-Baghdadi. 

4- concept of the hypocrisy ,and characters  hypocrite 

in the holy  Qur'an. of  

5- voice harmonization aspects of plurals and  

differentiate in the holy  Qur'an. 

6- Fable connotation in the   holy Qur'an 

7- Mercy between lexical semantics and contextual 

significance in the Qur'anic usage 

8- Sounds exits   and  its  prescriptions with  Wasti  

(deceased 740 Hijri) in his book Al Kanez  in the ten 

readings in light of modern Linguistics. 

9- The source structures and their significance in 

explaining the work of  Ibn Duraid Tabrizi (deceased 

502 HJ) 

10- The Central meaning and its relationship to derive ,a 

book  of investigating in  the holy Quran words 

model in partnership with  Dr. Haydar Shenoua  

Faisal. 

11- The voice phenomena with Mohammed Hassan Jabal  

with researcher ,Hiba  Abbas Mohsen 

 

Titles of published Research 

1- words  of plurals  and differentiation  in the holy  

Qur'an/linguistic study 

2- The linguistic sounds in the book of  Al Mustawfi 

book in  in  grammar for Faragani  ( deceased 549 

HJ) 

3- Rafea  Al Astar  Al Musdala ala Mabahith  

Bismillah- achieving and a commenting  with 

partnership.  

4- Al Ashra  Al Kamila   for scientist Habib  Al 

Kashani (deceased 1340 HJ) study  and  

commenting.   

Titles of  Published Books (Authored & 

Translated Books)  



First;   forty  books of thanks from various departments. 

Second; eight   certificates  of appreciation from various 

departments. 

Letters of Appreciation & Recognition. 

1- Rapporteur   of the graduate  studies  for the period 

2006-2009 

2- Secretary of editing  Arts  magazine in the College  

of Arts-University of Baghdad from 2006-2009 

3- Rapporteur  of  Scientific Committee  in  Arabic 

language Department, college  of Arts of the 

University of Baghdad from 2006-2009 

4- Head of Arabic  language  department /College of 

Arts, University of Baghdad from 11/1/2010 to 

16/9/2012 

5- Associate Dean College  of Arts for administrative 

affairs/ university of  Baghdad from 29/2/2013 to  

9/9/2015  management 

 

Professional Experience . 

/ Membership (Journals Scientific 

committees etc.) 

13 Total Number of Supervised Graduate 

Students. 

15 Total Number of Graduate Examining 

Committees. 
 


