بسم الله الرحمن الرحيم
السيرة الذاتية للدكتور جابر محيسن عليوي الركابي
كلية اآلداب – جامعة ذي قار
االسم :جابر محيسن عليوي عذاب الركابي
التولد :ذي قار1771/7/1/
اللقب العلمي :أستاذ مساعد
التحصيل العلمي :دكتوراه
الشهادات:
.1
.1
.3
.5

الدبلوم في اللغة العربية واالجتماعيات من معهد إعداد المعلمين في ذي قار عام .1771
البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها من كلية التربية في جامعة البصرة عام .1771
الماجستير في اللغة العربية وآدابها باختصاص (النحو العربي) من كلية التربية جامعة البصرة
بموجب األمر الجامعي المرقم  1453/1/7في  1001/11/11بالرسالة الموسومة (ظاهرة التكرير
في النحو العربي).
الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها باختصاص (علم اللغة) من كلية التربية جامعة البصرة بموجب
األمر الجامعي المرقم  1887/13/3في  1008/3/4باألطروحة الموسومة
(البحث الداللي في تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله).

الترقيات العلمية:
 .1حصلت الموافقة على الترقية العلمية من مرتبة مدرس مساعد الى مدرس اعتبارا من
 1004/8/8/18باألمر الجامعي الصادر من رئاسة جامعة ذي قار والرقم  3573/45/7في
.1004/7/17
 .1حصلت الموافقة على الترقية العلمية من مرتبة (مدرس) إلى مرتبة (أستاذ مساعد) اعتبارا من
 1007/1/14باألمر الجامعي الصادر من رئاسة جامعة ذي قار المرقم  1147/45/7في
.1007/8/4
المناصب والمهام:
.1
.1
.3
.5

أمين مجلس جامعة ذي قار1004-1005
مقرر قسم اللغة العربية 1007-1008
معاون عميد كلية اآلداب للشؤون العلمية والدراسات العليا في .1011/4/11
عميد كلية اآلداب  /جامعة ذي قار .1013/10/17

للباحث بحوث كثيرة تعنى بالشأن القرآني واللغة منها:
 .1التعقيب والتراخي في أسلوب القران الكريم-منشور.
 .1كتاب الخاطريات ألبن جني-دراسة وتحقيق -منشور.
 .3المجانسة اللفظية في التراكيب النحوية-منشور.
 .5قاعدة الجري والتطبيق في الدراسات القرآنية-منشور.
 .4المبنى والمعنى وأثرهما في تأرجح بعض األلفاظ في العربية-منشور.
 .1االنسجام النصي في القران الكريم – مقبول للنشر.
.7الفصول الداللية في القران الكريم – مقبول للنشر.
 .8تعدد المسند والمسند إليه في التعبير القرآني-مقبول للنشر.
 .7ابن السكيت وجهوده الصوتية-مقبول للنشر.
المؤلفات:
.1
.1
.3
.5

السيد فضل الله ومالمح منهجه التفسيري-مطبوع.
داللة الناسخ والمنسوخ في القران الكريم-مطبوع.
اللغة العربية لغير المختصين بها – قيد الطبع.
دعوى تعارض نصوص القران الكريم-قيد الطبع.

اإلشراف على الرسائل الجامعية:
.1
.1
.3
.5
.4

التعدد النحوي في القران الكريم :رسالة ماجستير للطالبة نهى إبراهيم حريجة.
االنسجام النصي في القران الكريم-تفسير الطباطبائي أنموذجا ،رسالة ماجستير للطالب رحيم مجيد
راضي.
شعر احمد بخيت دراسة نصية رسالة ماجستير للطالب صدام رسمي ياسر.
البحث الداللي في تفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية ،رسالة ماجستير للطالبة أسماء عبد شنشول.
األنواء في القران الكريم-دراسة داللية ،رسالة ماجستير للطالب مشتاق كاظم فهد.

الخدمة الوظيفية:
لي خدمة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدتها ( )71سبع عشرة سنة ،بواقع( )4خمس سنوات
بوظيفة مساعد باحث في جامعة البصرة-كلية التربية-قسم اللغة العربية
و( )11اثنتا عشرة سنة في جامعة ذي قار-كلية اآلداب بعنوان تدريسي (دراسات أولية ودراسات عليا)
وما زلت مستمرا بالخدمة.
عضوية المنتديات الثقافية واالجتماعية:
.7عضو منتدى أور الثقافي – ذي قار 1007
.2عضو اتحاد أدباء ذي قار 1011
 .3عضو اتحاد األكاديميين العراقيين 1010
 .4عضو مؤسسة اآلخرة االجتماعية 1007
 .5عضو جمعية الباقيات الصالحات 1007

