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رسالة الماجستير : المسائل الخالفية في الفضالت - عنوان رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه

 من منصوبات األسماء

ه الصوتي في دراسة يأطروحة الدكتوراه : التوج-

 النحو العربي ، عالمات اإلعراب والبناء أنموذجاً .

بعي وآراؤه النحوية-1 عنوان البحوث العلمية المنشورة  علي بن عيسى الرَّ

 الدَّور في الحدود النحوية-2

)أو( في قوله تعالى )وأرسلناه إلى مائة ألف أو -3

 يزيدون ( دراسة نحوية داللية .

التناص في مقامات الزمخشري ، دراسة في -4

 ضوء علم لغة النص )مشترك( .

  عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة

 ( 1الوزير )- كتب الشكر والتقدير

 (2رئيس الجامعة )-

 (1مساعد رئيس الجامعة اإلداري )-

 (11العميد : )-

 مقرر الدراسات األولية الصباحية- التي تقلدها اإلداريةالمناصب 

 مقرر الدراسالت العليا-

 مقرر الدراسات األولية المسائية-

 رئيس قسم اللغة العربية-

ذكر العضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية 

 والفرق االستشارية

 



العدد اإلجمالي لإلشراف على طلبة الدراسات 

 العليا

 (1االشراف على طلبة الماجستير )-

 (3االشراف على طلبة الدكتوراه )-

 (مناقشة . 14عدد المناقشات ) العدد اإلجمالي للمشاركة في المناقشات

 

 

Aqeel Rahim Ali 

Assistunt Professor 
Name and academic Title 

Arabic Languge /Grammer and 

Phonetics 
Specialization (Major & Minor) 

aqeel_ra@coart.uobaghdad.edu.iq Email 

-Title of master s degree 

:differentil Topics in the 

accecsories a ccusatines nouns 

-The Ponetic reason in studying 

arabic synrax . The marks of 

inflexion (eirab) and uninflexion 

(binaa) as apattern 

Titles of MA thesis & 

Ph.Ddissertation 

1-Ali ebin Issa Al rabee and his 

linguistic views 

2-The viccios circle of grammotical 

definitions  

nd We sent (or) in Allah s saying (-3
him to [his people of] a hundred 

) semantics and thousand or more

grammotical study . 
 

Titles of Published Research  

 Titles of Published 



Books(Authored &Translated 

Books) 

-The Minister :1 

University President Management 

:2- 

The Dean :20- 

Letters of Appreciation & 

Recognition. 

-Rpporteur of the morinig studies 

-Rpporteur of the evening studies 

Arpporteur of Graduate studies- 

 -Head of Arabic Language 

Department. 

Professional Experience 

 Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

4 Total Number of Supervised 

Graduate Students.  

14 Total Number of Graduate 

Examining Committees. 

 

 

 


