مركز الحاسبة واالنترنيت

جامعة كركوك

أوالً  :المعلومات الشخصية

A: Personal Information

االسم الرباعي :أ.د.عزالدين محمد امين سليمان محمد

Name:Prof.Dr. EZZADDIN MOHAMMED AMEEN SULAIMAN MOHAMMED :Name

مكان الوالدة :اربيل
Irbil:Birth place
تاريخ الوالدة 1954 :Birth date
محل السكن الحالي :اربيل

الدولة :العراق

المحافظة :اربيل

تاريخ التعيين 1999/9/1 :date
الحالة االجتماعية
عدد األطفال

 :متزوج
8 :

الشهادة  :Certificationد تورا

PhD

اللقب العلمي  :Scientific Gradeأستا Prof

تاريخ الحصول على اللقب العلمي 9112/01/92 :Scientific Grade date
تاريخ أول تعيين 0292/2/0 : First appointment Date
مكان أول تعيين :اربيل
Irbil :First appointment place
جامعة  :ر وك
مكان الوظيفة الحالي :

لية  :التربية/الحويجة

قسم او فرع  :اللغة العربية

جامعة كركوك
صنف الدوام :

مركز الحاسبة واالنترنيت
تنسيب :

دائمي  :نعم

رقم الهاتف 112359015296002 : telephone no.
البريد االلكتروني izaddin.amin@hotmail.com: E-mail
عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي42:سنة
عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي 12:سنة
ثانيا ً :االختصاص

B: Specialize

االختصاص العام :اللغة العربية
Arabic Language ٍ:General Specialty

االختصاص الدقيق :النحو
ٍsyntax : Accurate Specialty

ثالثا ً :الشهادات العلمية

)C: Education(Certificates

 - 1الد تورا :Prof
الدولة :العراق

Country:Iraq

المدينة :بغداد

City:Baghdad

الجامعة:بغداد

University: Baghdad

تاريخ الحصول على الشهادة 1998/3/2 :

Date: 4/3/1998

 - 4الماجستير :MSc
الدولة :العراق

Country:Iraq

المدينة :الموصل

City:Musil

الجامعة:الموصل

University:Musil

عقد :
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تاريخ الحصول على الشهادة1993 :

Date: 1993

 - 1البكالوريوس :BSc
الدولة :العراق

Country:Iraq

المدينة :اربيل

City:Irbil

الجامعة:صالح الدين

University:Salah Al-din

سنة التخرج 1989 :

Date: 1989

 .2اإلعدادية High school
الدولة :العراق

Country:Iraq

المدينة :الموصل

City:Musil

المدرسة:اعدادية عمر بن الخطاب

School:Omar Bin Al-katab

سنة التخرج 1991:

Date: 1975

 .1اللغات التي يجيدها :
ت
1
4
3

اللغة
اللغة العربية
اللغة الكردية
اللغة االنجليزية
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رابعا :الخبرة التدريسية في الجامعة :
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University Teaching Experience

 - 1المواد الدراسية التي قمت بتدريسها في الدراسات األولية :
ت
1
4
3

أسم المادة
النحو
فقه اللغة
علم اللغة

المرحلة
الرابعة
الرابعة
الثالثة

الكلية
االداب
االداب
االداب

القسم
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية

السنة
4119-1993
4118-1998
4118-1998

 - 4المواد الدراسية التي قمت بتدريسها في الدراسات العليا ( ماجستير  /د تورا ) :
ت
1
4
3
2

أسم المادة
علم الداللة
تحليل النصوص اللغوية
دراسات نحوية قديمة
دراسات نحوية حديثة

المرحلة
الد تورا
الماجستير
الد تورا
الد تورا

الكلية
االداب
االداب
االداب
االداب

القسم
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية
اللغة العربية

السنة
4113-4114
4113-4114
4119-4111
4119-4111

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا :
عدد الطلبة
اسم البحث

14

 - 0االستلزام الحواري في القرآن الكريم
 - 9ما ينوب عن المصدر في باب
 - 6المفعول المطلق في القرآن الكريم -دراسة في
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الداللة التركيبية
 - 5األلفاظ الدالة على الخوف في القرآن الكريم-
دراسة داللية
 - 0االتجاهات البالغية في الشعر الكالسيكي
 - 3اللواصق االشتقاقية ودالالتها في العربية
 - 9أثرالسياق في بيان مرجعية الضمير في القرآن
الكريم
 - 2جواب الطلب في اسلوب القرآن الكريم -دراسة
لغوية وصفية تحليلية
 - 2أسلوب الحصر في القرآن الكريم -دراسة نحوية
 - 01الدالالت الضمنية ألسلوب المدح والذم في
القرآن الكريم
 - 00العالقات االعتمادية الذهنية للمكون اإلشاري
في اسلوب القرآن الكريم
 - 09صيغ المبالغة في التعبير القرآني
عدد الرسائل و االطاريح التي قومها علميا ً خالل سنة
التقويم
عدد المناقشات التي شارك بها ( د تورا  /ماجستير )
خامسا ً :األنشطة العلمية الحالية

31
32

Current Scholarly actives

.1الكتب والبحوث المنشورة :
ت

اسم البحث أو الكتاب

1
4

التداولية واإلقتضاء الحواري مجلة االستاذ -جامعة بغداد
مؤتمر الشارقة الدولي
مقترح لتطوير منهج اللغة
الثاني:اتجاهات حديثة في
العربية للناطقين بغيرها
تعلم اللغة العربية
للمرحلة اإلعدادية
وتعليمها
مجلة األستاذ -جامعة
الفصل بين النعت والمنعوت
بغداد
في القرآن الكريم
تعريف بالتراكيب الدالة على
مجلة زانكو-جامعة
وصف أولي العزم من الرسل صالح الدين
في القرآن الكريم
السياق بين القدماء والمحدثين مجلة زانكو-جامعة
صالح الدين
مجلة زانكو-جامعة
التناوب بين المصدر واسم
صالح الدين
المصدر في المفعول المطلق
في القرآن الكريم

3
2

1
2

9
8

العلة النحوية في كتاب
المقتضب للمبرد
اللواصق االشتقاقية والتحليل
التكويني للبنية العربية

اسم المجلة

مجلة زانكو-جامعة
صالح الدين
مجلة زانكو-جامعة
صالح الدين

رقم المجلة
ISBN

تاريخ النشر

9103
4112

4112

4114

4111

4119

4118
4118

العدد

رقم
الصفحة

جامعة كركوك
9
نماذج من التراكيب غير

11
11
14

13
12
11
12
19
18

القياسية ألسلوب المدح في
القرآن الكريم
أثر السياق في بيان مرجعية
الضمير في التعبير القرآني
مدخل نظري في المكون
اإلشاري في العربية
السياق االسلوبي واثره في
التقديم والتأخير في
المتعاطفات في القرآن الكريم
"أ ّما" في القرآن الكريم-
دراسة نحوية
مدخل نظري في المبالغة
وصيغها في العربية
الم العاقبة والصيرورة-
دراسة نحوية تحليلية
دالالت اللواصق الزمنية في
كتاب سيبويه
قواعد وصف التركيب
النحوي وتحليله
تغليط بعض القراء نحويا
من النظم الى االسلوب

19
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مجلة زانكو-جامعة
صالح الدين
مجلة التربية والعلم-
جامعة الموصل
مجلة التربية والعلم-
جامعة الموصل
مجلة التربية والعلم-
جامعة الموصل
مجلة كلية التربية للبنات-
جامعة بغداد
مجلة زانكو-جامعة
صالح الدين
مجلة جامعة الموصل
مجلة زانكو-جامعة
صالح الدين
مجلة التربية والعلم-
جامعة الموصل
مجلة زانكو-جامعة
صالح الدين
مجلة كلية اآلداب-جامعة
الموصل

.4الكتب أو البحوث تحت النشر:
ت

أسم البحث أو الكتاب

.3الكتب أو البحوث غير المنشورة :
ت
1

أسم البحث أو الكتاب
دالالت صيغ المبالغة في ديوان المتنبي

4119
4112
4112
4112
4114
4111
4111
4111
1999
1992
1992
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.2المؤتمرات والندوات :
ت
1

اسم البحث أو الكتاب الذي
تم نشر في المؤتمر
مقترح لتطوير منهج اللغة
العربية لغير الناطقين بها

4
3
2
1
2

دالالت صيغ المبالغة في
القران الكريم

تاريخ المؤتمر /الندوة

البلد

اسم المؤتمر  /الندوة

مؤتمر الشارقة الدولي الثاني (اتجاهات
حديثة في تعلم اللغة العربية وتعليمها)

 6-9مارس 9103

االمارات
العربية
المتحدة

المؤتمر العلمي لوزارة التعليم العالي
إلقليم كردستان
المؤتمر الدولي (ملىء فراغ البحث
العلمي في إقليم كردستان
المؤتمر العلمي لكلية اآلداب
المؤتمر العلمي األول لجامعة دهوك

9100

المؤتمر العلمي لجامعة صالح الدين-
اربيل

9101
9115
9110
0222

العراق
العراق
العراق
العراق
العراق

.1خدمات اإلدارية والمهنية:
مالحظة:يكتب هنا أي مناصب إدارية تقلدها األستا أثناء عمله مثل:رئيس قسم النبات في لية الزراعة جامعة ر وك  ,مقرر قسم هندسة النفط
لية الهندسة.
المنصب اإلداري
ت
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جامعة كركوك
خدمة الجامعة والمجتمع:
مالحظة :يكتب هنا أي خدمات قدمها األستا للمجتمع مثل :إعطاء محاضرة في فن الخطابة  ,تدريب الطلبة .
ت

الخدمات

.2عضوية في المجالت والدوريات
ت
1

المجالت أو الدوريات
عضو مجلة جامعة صالح الدين –اربيل للدراسلت االنسانية

 -9اخرى
ت
1
4
3
2
1
2
9
8
9

معلومات اخرى

دورة  Microsoft power point 2007+ camtasia studio 7في 9101
دورة طرائق التدريس في 0220
سمنار في  Google siteسنة 9103
سمنار لغرض تقويم اطروحة دكتوراه في .9103
رئيس لجنة سمنار من قبل تدريسي لغرض ترقيته من استاذ مساعد الى استاذ في .9100
رئيس لجنة سمنار من قبل تدريسي لغرض ترق يته من استاذ مساعد الى استاذ في 9109
رئيس لجنة سمنار من قبل تدريسية لغرض ترقيتها من استاذ مساعد الى استاذ في 9100
قمت بأجراء سمنارات علمية كثيرة اعتبارا من سنة  0222حتى اآلن
شاركت في تأليف الكتب الدراسية الستة في اللغة العربية للمرحلتين :المتوسطة و االعدادية لمدة
سنة واحدةاعتبارا من تأريخ .9112-10-00

مالحظة  -:يكتب هنا أي شهادات اخرى تم الحصول عليها عدا المذ ورمثال  /شهادة تدريبية من جامعة بغداد

