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 السعيديحسن  حميد شندوخ هادي االسم:

 جامعد: اآلداب كليد: فد  العمد:: تد.يسد  قدا.  المحافظد:: يي ،22/6/1977 التولدد:

  قا. يي

 2001 البص.ة، جامع: ع.بي: لغ: آداب بكالو.يوس الد.اس : التحصي:

   تدددددا.ي ب  2004، البصددددد.ة جامعددددد: اآلداب كليددددد: فددددد  ع.بيددددد:، لغددددد: ماجسدددددتي.

 7/16/1618 العددبالكتاب يي     7/4/2004

 2/4/2009بتددا.ي    2008، البصدد.ة جامعدد: اآلداب كليدد: فدد  ع.بيدد:، لغدد: دكتددو.ا 

  3/16/4828 العددبالكتاب يي 

 9642بالكتاب يي العدد  2018 /5/8بتا.ي      أستاي العلم : اللقب

 الوظائف :

  2008 قا. يي جامع: اآلداب كلي: ف  الع.بي: اللغ: قسم مق..

 2009 قا. يي جامع: ف  اآلداب كلي: مجلس أمين

 2010   اآلداب كلي: ف  االعتماد ونظام الجودة ضمان شعب: مدي.

 ( 2011/2012 ، 2011 /2010) اآلداب كلي: ف  الع.بي: اللغ: قسم .ئيس

 2016 /1/9اني: من عام.ئيس قسم اللغ: الع.بي:  للدو.ة الث

   للتنمي: البش.ي: النجاح بيت منظم: ف  مد.ب

 2014للعام  .ئيس التجمع الع.اق  للتنمي: والشباب ف.ع يي قا.

    لمها.ات التفاوض وح: النزاع( كو.س مي.س ) منظم: ف  عضو مشا.ك

 لتطوي. القد.ات البش.ي:  undpعضو مشا.ك ف  منظم: 

 

 



  العلم : النشاط

، المعجددم الع.بدد  القددديم اللغددوي الددد.س فدد  العنددوان عتبدد:_كتدداب مطبددوع بعنددوان  

  2016انمويجا  دا. ابن السكيت للطباع: والنش. 

 اللغدد: فدد  الدديكو.ي التفكيدد. والثددان : اللغدد: فدد  العنددف األو:: الطبددع  قيددد كتابددان _

  الع.بي:

 البحوث المنشو.ة :

 (قا. يي جامع: مجل:) النش. جه:   المحدثين عند المعجم  النقد 1

 ابدن الت.بيد: كليد: األسدتاي مجلد:  )دالليد: قد.اةة الكد.يم القد.آن فد  اإلسدتقبا: ح.فا 2

 (.شد

 الجامعد: الت.بيد: كليد: مجلد:) دالليد: د.اسد: الكد.يم الق.آن ف  والش.ب األك: لفظا 3

 (المستنص.ي:

 يي جامعد: اآلداب كليد: مجلد:( )والداللد: البنيد:) الق.آند  التعبيد. فد  إنفع: صيغ: 4

 (قا.

 جامعد:/  األساسدي: الت.بيد: كليد: مجلد:  ) نقديد: ق.اةة الع.بي: ف  والمؤنث الميك. 5

 ( ميسان

 (.شد ابن الت.بي: كلي: األستاي مجل:  ) ق.آني: لغوي: د.اس: بالنون المؤكد الفع: 7 

 (قا. يي جامع: اآلداب كلي: مجل:  ) داللي: ق.اةة المك  الخطاب ف  السؤا: 8

 ( قا. يي جامع: اآلداب كلي: مجل:  )القد. سو.ة دالالت ف  10 

 (  الع.اقي: الجامع: مجل:  )نقدي: ق.اةة النزو: اسباب  11

 (قا. يي جامع: اآلداب كلي: مجل:  )الو.دي عل  الدكتو. عند اللغ: وظيف:  12

 كليد: مجلد: )الك.يم القد.آن ف  والنص. الفتح لمادت  والت.كيبي: االف.ادي: الدالل:  13

 ( المستنص.ي: الجامع:/  الت.بي:

/  االداب كليددد: مجل: )اسدددلوبي: د.اسددد: الق.آنيددد: السدددو. فددد  بالددددعاة االسدددته : 14

 (قا. يي جامع:

 مدؤتم.( )انمويجدا العد.ا  فد  االسد.ة قوانين) الواقع الى الحقيق: من االست ب  15

 الكوف:( أبحاث م.كز

   السماوة( جامع: الت.بي:  كلي: مؤتم.) لغاةواال التفكي. صناع: بين المناهج 17



 ( قا. يي  اآلداب  كلي: مجل:) الع.بي: ف  االست ب  18

 ميسان( الت.بي: كلي: مجل:) الع.ب عند اللغوي الفك. ف  والمؤنث الميك.  19

  سيمياة العاطف: ف  خطابات النب  محمد )ص( بحث مشدا.ك: فد  مدؤتم. النبد  20

 ومنا.  العتب: العلوي: المقدس:محمد ص سي.ة 

  الحجدددال السياسددد  فددد  خطددداب المددداو.دي  بحدددث مشدددا.ك فددد  مدددؤتم. نقابددد: 21

 األكاديميين دهوك 

  االستلزام التخاطب  ف  النص الق.آن    بحث منشو. مجل: كليد: الت.بيد: للبندات 22

 الكوف: 

 قا.    المنزع الحجاج  ف  سو.ة التوحيد  بحث منشو. ف  مجل: جامع: يي23

  م.كزيدد: العنددف فدد  خطدداب التكفيدد.   بحددث منشددو. مجلدد: كليدد: الت.بيدد: جامعدد: 24

 باب: 

التموقددع السوسددولوج  للمدد.اة فدد  خطدداب االمددام الصدداد   ع   بحددث منشددو.   25

 م.كز الد.اسات االست.اتيجي: جامع: ك.ب ة 

 جامعد: مجلد: ف  منشو. بحث   حجاجي: الت.غيب والت.هيب ف  النص الق.ان   26

  قا. يي

  قا. يي جامع: مجل: ف  منشو. بحث    لسانيات النص ف  شع. احمد شوق 27

 مجلد: فد  منشو. بحث     الخصائص االسلوبي: للضمي.  انا  ف  التعبي. الق.ان 28

  قا. يي جامع:

  قا. يي جامع: مجل: ف  منشو. بحث     التماسك النص  ف  ايات االحكام29

 مجلدد: فدد  منشددو. بحددث     الخصددائص اللفظيدد: للحجددال فدد  خطدداب اهدد: الكتدداب30

  قا. يي جامع:

التواصددلي: فدد  خطدداب االمددام الحسددن  ع  قدد.اةة فدد  األداة واألسددلوب    الكفدداةة 31

 بحث مشا.ك ف  مؤتم. االمام الحسن جامع: باب: 

 

 

 

 



 : المناقشات

 كليدددد:(  الصدددد.في: السددددي.اف  جهددددود) الماجسددددتي. .سددددال: مناقشدددد: لجندددد: عضددددو  

   القادسي: جامع:/  الت.بي:

(  الكددد.يم القددد.ان فددد  النحدددوي التعددددد) الماجسدددتي. .سدددال: مناقشددد: لجنددد: عضدددو  

 قا. يي جامع: االداب كلي:

 الق.انددد  التعبيددد. فددد  والتدددوبي  الزجددد.) الماجسدددتي. .سدددال: مناقشددد: لجنددد: عضدددو  

 قا. يي جامع: الت.بي: كلي:( 

   السدددجادي: الصدددحيف: فددد  القددد.ان اثددد.) الماجسدددتي. .سدددال: مناقشددد: لجنددد: عضدددو   

 (قا. يي جامع: الت.بي: كلي:

 د.اسدددد: الكددد.يم القدددد.ان فددد  االنددددواة) الماجسدددتي. .سددددال: مناقشددد: لجندددد: عضدددو  

  قا. يي جامع: االداب كلي:(  داللي:

  المقددددمات فددد  الد.اسدددات اللغويددد: حتدددى  الماجسدددتي. .سدددال: مناقشددد: لجنددد: عضدددو

 الق.ن العاش. الهج.ي 

  الخطاب النقدي ف  نهج الب غ:  الماجستي. .سال: مناقش: لجن: عضو

 محمد حسدددن عبدددد العزيدددز وجهدددود  فددد  الماجسدددتي. .سدددال: مناقشددد: لجنددد: عضدددو

 الفصيح واللغ: 

  اإلحال: ف  خطب المسي.ة الحسيني:   الماجستي. .سال: مناقش: لجن: عضو

   البحث الدالل  ف  متشابهات الق.ان الماجستي. .سال: مناقش: لجن: عضو

  الحجال ف  شع. الشي  احمد الوائل  الماجستي. .سال: مناقش: لجن: عضو

الدددددكتو.ا    الجوابددددات فدددد  نهددددج الب غدددد: د.اسدددد:  .سددددال: مناقشدددد: لجندددد: عضددددو

 تداولي: 

 النظ.يدددددات التواصدددددلي: فددددد  الدددددنص  الددددددكتو.ا  .سدددددال: مناقشددددد: لجنددددد: عضدددددو

 الق.ان  

 تحليددددد: الخطددددداب التدددددداول  د.اسددددد:  الددددددكتو.ا  .سدددددال: مناقشددددد: لجنددددد: عضدددددو

 نظ.ي: 

 

 



: اكثدد. مددن خمسددين كتدداب شددك. وتقدددي. مددن جهددات مختلفدد: وم.اكددز الشددك. والتقدددي.

 بحثي: وجامعات متنوع:  

 

 :المدن  المجتمع منظمات عم: مجا: ف  المشا.كات اهم

 احدد النجدف فد  واإلعد م للد.اسدات الم.ايا م.كز عقدها الت  الندوة ف  المشا.ك:  

 الحكومدات عمد: فد  والمسدائل: الم.اقبد: آليدات تفعيد: حو: المدن  المجتمع منظمات

  المحلي:

  السدت.اتيج  التخطيط حو: قا. يي شباب ب.لمان اقامها الت  الو.ش: ف  المشا.ك:  

   الشباب وع  تح.يك ف 

 التصدح.  حدو: الصدح: ودائد.ة البيئد: مدي.يد: عقددتها  التد  الو.شد: ف  المشا.ك:  

   االشعاع  التلوث ومخاط.

  ببحث  مستدام: تنمي: مش.وع المحافظات ومجالس الجامعات مؤتم. ف  المشا.ك:  

  المؤسسات  الواقع ف  البش.ي: التنمي: غياب   معنون

    والحداث: التقليد بين الع.ا  ف  التعليم واقع مؤتم. ف  المشا.ك:  

 بعدض عقدتد  الديي طالدب أبد  بدن عل  اإلمام فك. ف  النزاه: مؤتم. ف  المشا.ك: 

   المدن  المجتمع منظمات مع بالتعاون المحلي: األحزاب

   التد.يس  الواقع ف  التفاوض مها.ات    حو: دو.ة تنظيم ف  المشا.ك:  

 الواقدع فد  والتغيد. الثبدات بدين االجتماعيد: القديم    حدو: نددوة تنظيم ف  المشا.ك:  

  2003 بعد الجديد الع.اق 

   والتسامح التط.ف بين  الدين  الخطاب حو: ندوة ف  المشا.ك:  

 

                                             *** 

                              @yahoo.com262hhadi  الب.يد االلكت.ون 

 

mailto:hhadi262@yahoo.com

