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 سيرة ذاتيةال

. خالد كاظم حمٌدي وزٌر الحمٌداوي ـــ الدكتور

 .1981 /من موالٌد العراقـــ 

 .الرسالةحً  /األشرف النجف: عنوان السكن ـــ

 :المؤهالت العلمٌة ـــ

كلٌة اآلداب ـ جامعة الكوفة  ـ ٌحمل شهادة البكالورٌوس فً اللغة العربٌة وآدابها، من1

. م2004 -2003عام 

ل شهادة الماجستٌر فً اللغة العربٌة وآدابها من كلٌة اآلداب ـ جامعة الكوفة عام ـ ٌحم2

. م2006-2007

آلداب ـ جامعة الكوفة عام اٌحمل شهادة الدكتوراه فً اللغة العربٌة وآدابها من كلٌة ـ 3

. م2010-2011

 باألمر ،النجف األشرف/من كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة (مدرس)ـ حاصل على لقب 4

 .م25/9/2012فً  (407)الجامعً المرقم

الدراسات البالغٌة : اللغة العربٌة وآدابها، االختصاص الدقٌق: ــ االختصاص العام

. والمناهج النقدٌة الحدٌثة والمعاصرة

. خبٌر علمً فً مجال اختصاصه ـــ

 ةالعلمً لرسائل الماجستٌر والدكتوراه، والبحوث العلمٌة فً المجالتخبٌر لغوي  ـــ

. المحكمة

. لبنان/ـــ عضو اللجنة العلمٌة فً مركز جٌل البحث العلمً

. الجزائر/لدراسات األدبٌة والفكرٌةعضو اللجنة العلمٌة فً مجلة جٌل اـــ 

. العراق/ـــ عضو اللجنة العلمٌة فً مجلة كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة

. تونس/ــ عضو اللجنة العلمٌة فً مجلة الشاعر

. الجزائر/ة العلمٌة فً مجلة أبولٌوســ عضو اللجن

ــ عضو اللجنة االستشارٌة والمشرف العام على التصحٌح اللغوي فً مجلة 

. العربٌة مصرجمهوٌة /المصدر

. كادٌمٌة متعددةؤسسات أـــ عضو اللجان العلمٌة فً وضع المناهج فً م
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: العلمٌة المؤلفات ـــ

، دراسة فً الوسٌط فً الشعر العراقً فً العصر( ملٌه السالع)رثاء اإلمام الحسٌن ـ1         

دار المتقٌن، بٌروت ــ لبنان، مركز األمٌر إلحٌاء التراث اإلسالمً، النجف األشرف ـ   الفن،

.  م20014العراق، 

التأوٌل الداللً والجمالً :)، اشتركت به ببحث(كتاب جماعً)ـ دروب التأوٌل2 

. دار نٌبور،العراق، (للمستوى الصوتً فً القران الكرٌم

السٌمٌائٌة                          قسٌم مقترح، دراسة فً ضوء المقارباتمعاصرة وت علم البدٌع رؤٌةـ 3     

. م2015/األردن ـ عمان/ دار الوراق للطباعة والنشر/واألسلوبٌة والتداولٌة

 قٌد/، كتاب مشتركـ مباحث أسلوبٌة سٌمٌائٌة فً نصوص من القرآن الكرٌم4   

. سورٌا/الطبع

. العراق/الطبع  قٌد/ـ محاضرات فً أصول البحث العلم5ً   

. البحوث المنشورة فً المجالت العلمٌة المحكمةـــ 

فً العراق، مجلة كلٌة الشٌخ الطوسً (ع)الصورة الشعرٌة فً مراثً اإلمام الحسٌن ـ1

. م2011، (صفر)الجامعة، العدد 

ٌأة ـ دراسة فً وظائفها التعبٌرٌة والبالغٌة، مجلة ـ الصورة الشعرٌة فً هجاء الحط2

.  م2011لسنة  (20)مركز دراسات الكوفة ،مجلة فصٌلة علمٌة محكمة، العدد

فً اإلفراد واإلسناد وفً االستعمال القرآنً، بحث منشور فً مجلة " جعل"ـ معان3ً

 ـ كلٌة اآلداب، مجلة علمٌة فصلٌةغة العربٌة وآدابها،جامعة الكوفةالل

. م، مشترك2011كانون األول / هـ1438، محرم الحرام (12)محكمة،العدد

ـ التكرار فً نهج البالغة، دراسة فً وظائفه الداللٌة والجمالٌة، بحث منشور فً مجلة 4

. م2011/هـ1432 (13)كلٌة الفقه، العدد

فً  ـ البنى األسلوبٌة الصوتٌة فً سورة الناس مقاربة سٌمٌائٌة تداولٌة، بحث منشور5

، (10)مجلة آداب الكوفة، للدراسات اإلنسانٌة، جامعة الكوفة ـ كلٌة اآلداب، العدد

. مشترك.م2011/هـ1433السنة الرابعة 

ـ البنى األسلوبٌة الجزئٌة والتركٌبٌة فً سورة الناس، مقاربة سٌمٌائٌة تداولٌة، بحث 6

 (م2012/هـ1433) (8)السنة (15)جامعة الكوفة العدد/ منشور فً مجلة كلٌة الفقه

. مشترك
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 منشور فً مجلةـ الجناس فً نهج البالغة، دراسة فً وظائفه الداللٌة والجمالٌة، بحث 7

مجلة علمٌة فصلٌة محكمة بموجب .اللغة العربٌة وآدابها، جامعة الكوفةـ كلٌة اآلداب

 .(م2012/هـ1433)(14)كتابها، العدد

بحث منشور فً مجلة   ،اللٌة وجمالٌةدراسة د ،االقتباس والتضمٌن فً نهج البالغة ـ8

مجلة فصلٌة علمٌة  ،النجف األشرف/ حولٌة المنتدى الوطنً ألبحاث الفكر والثقافة

.  (2012/هـ1433)السنه الخامسة ( 12)العدد ،محكمة

ـ سٌمٌائٌة العنوان فً سورة االخالص، بحث منشور فً مجلة المصباح، مجلة فكرٌة 9

ت واألبحاث القرآنٌة، األمانة العامة للعتبة الحسٌنٌة فصلٌة محكمة تعنى بالدراسا

 (. هـ1434م ـ2013)المقدسة، العدد الثالث عشر، ربٌع

فً مجلة اللغة  سة داللٌة جمالٌة،بحث منشورـ بدٌع الترتٌب فً القرآن الكرٌم ،درا10

، محرم الحرام (18)، العدد،جامعة الكوفةـ كلٌة اآلداباالعربٌة وآدابه

. م2013ٌن الثانًتشر/هـ1435

ــ سٌمٌائٌة العنوان فً سورة الكوثر، بحث منشور فً مجلة مركز دراسات الكوفة، 11

. 2015، (35)السنة التاسعة، العدد

: ـــ البحوث المقبولة للنشر

دراسة داللٌة وجمالٌة، "ع"البدٌع التداولً فً كالم أمٌر المؤمنٌن علً بن أبً طالبــ 1

. م19/5/2014فً ( 327)ة اإلسالمٌة الجامعة، رقم الكتابمجلة الكلًبحث مقبول فً 

ــ تأوٌل المعنى الجمالً فً القرآن الكرٌم، بحث مقبول للنشر فً مجلة آداب 2 

. م20/11/2014فً ( 758/م)المستنصرٌة، رقم الكتاب

: المؤتمرات العلمٌة ــــ

-11األساسٌة للمدة من ـ المؤتمر العلمً الدولً الثالث، جامعة الكوفة ـ كلٌة التربٌة 1

فً سورة  واإلٌقاعالتأوٌل السٌمٌائً للعنونة مشارك ببحث م، 12/12/2011

. الكوثر

-7ـ المؤتمر العلمً السنوي الثانً، جامعة بابل، كلٌة الدراسات القرآنٌة، من  2

 .سٌمٌائٌة العنوان فً سورة اإلخالصمشارك ببحث م، 8/5/2012

، 14-13، جامعة بابل،كلٌة التربٌة األساسٌة،  مسـ المؤتمر العلمً الدولً الخا3

مشارك ببحث التقدٌم والتأخٌر فً محرمات النكاح فً القرآن . م2012تشرٌن الثانً 

. ٌة جمالٌة،مشتركالكرٌم دراسة دالل
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تشرٌن الثانً  21ــ20ــ المؤتمر العلمً األول،جامعة البصرة،كلٌة التربٌة للبنات، 4

. لبدٌع بٌن التراث والمعاصرةم،مشارك ببحث علم ا2013

تشرٌن  7ــ6ــ المؤتمر العلمً السنوي التاسع،جامعة الموصل،كلٌة اآلداب، 5

. م،مشارك ببحث بالغة التقابل فً سورة الكوثر دراسة داللٌة وجمالٌة2013الثانً،

تشرٌن  21ــ20المؤتمر الدولً العلمً األول،جامعة الموصل،كلٌة التربٌة للبنات،ــ  6

. م،مشارك ببحث التواصل األدبً وأثره فً الثقافة اإلنسانٌة2013نً الثا

كلٌة أصول  ،للعلوم اإلسالمٌةالملتقى الدولً،جامعة األمٌر عبد القادرــ  7

م،مشارك ببحث فهم النص القرآنً فً 2013دٌسمبر، 5ـ4ــ3الدٌن،الجزائرــ قسنطٌنة،

. ضوء المنهج السٌمٌائً

ي الثالث،جامعة البصرة بالتعاون مع العتبة الحسٌنٌة المقّدسة، ــ المؤتمر العلمً الدول 8

البنى الجمالٌة فً الخطب الحسٌنٌة، : م، مشارك ببحث2014/آذار 6ــ5للمدة من 

.  دراسة فً التشكٌل الصوتً والمعنوي

 18لمً للغة العربٌة اــ الندوة العلمٌة التً أقامها مركز دراسات الكوفة فً الٌوم الع9

. العربٌة وتحدٌات العولمة: م، مشارك ببحث2014األول كانون 

دور الجامعات :" ــ عضو اللجنة التحضٌرٌة المساند فً المؤتمر الدولً الموسوم 10

، الذي "ومراكز األبحاث والمؤسسات العلمٌة فً بناء المشروع الحضاري اإلسالمً

. م8/1/2015ــ 7نظمه مركز دراسات الكوفة ــ جامعة الكوفة، للمدة من 

جمهورٌة مصر العربٌة، للمدة /ــ المؤتمر الدولً، كلٌة اآلداب ــ جامعة المنوفٌة11

البعد التداولً فً البالغة العربٌة، :" ، مشارك ببحث2015فبراٌر 2ٌناٌر إلى  31من

". دراسة تنظٌرٌة وتطبٌقٌة فً تقسٌمات السكاكً

: ـــ نشاطات علمٌة أخرى 

الفلسطٌنً المغترب لشاعر ل"  أوراق حنٌنٌة، من كل طٌر رٌشة"ةــ تصدٌر المجموعة الشعري1

محمد العبد الحنٌنً، صدر عن مركز السنابل للدراسات والتراث الشعبً، سعٌر ــ 

. م2014فلسطٌن، /الخلٌل

: اإلدارٌةالمناصب  ـــ
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ـ رئٌس اللجنة الثقافٌة فً كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة، فً النجف االشرف، بحسب 1

. م7/11/2007فً ( 93. د)اإلداري  األمر

ة، فً النجف االشرف، والتسجٌل فً كلٌة الشٌخ الطوسً الجامع اإلدارةـ مدٌر 2

. م16/1/2008فً  (104.د)ألمر اإلداريبحسب ا

ـ رئٌس قسم التربٌة اإلسالمٌة فً كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة، فً النجف االشرف، 3

. م15/5/2011فً  (222)بحسب األمر اإلداري 

ـ رئٌس قسم القرآن الكرٌم ، كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة، النجف األشرف، 4

. م24/12/2011فً  (591)العدد

باألمر  ،النجف األشرف/ـ مدٌر وحدة األداء الجامعً فً كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة5

. م1/10/2012فً  (424)المرقم اإلداري

النجف /خ الطوسً الجامعة ـ مدٌر وحدة اإلحصاء والجودة فً كلٌة الش6ً

 .م9/1/2013فً ( 11/ع)األشرف،باألمر اإلداري 

النجف /ـ رئٌس قسم التربٌة اإلسالمٌة فً كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة 7

. م25/3/2013فً ( 158ع )االشرف،باألمر اإلداري 

النجف األشرف،باألمر /ــ الخبٌر المختص فً مجلس كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة  8

. م15/11/2014فً ( 347/ع)ارياإلد

: ــــ التقوٌم العلمً

طرابلس ـ لبنان، للمساهمة فً تقوٌم بحوث /إفادة تحكٌم من مركز جٌل البحث العلمًـ 1

م، 2013كانون األول /الصادرة بشهر دٌسمبر مجلة جٌل الدراسات األدبٌة والفكرٌة

. م7/1/2014

لس ـ لبنان، للمساهمة فً تقوٌم بحوث طراب/إفادة تحكٌم من مركز جٌل البحث العلمًـ 2

م، 2014مارس /مجلة جٌل الدراسات األدبٌة والفكرٌة الصادرة بشهرآذار

. م31/3/2014

: التقوٌم اللغوي ــــ

: الرسائل الجامعٌة: أوال



 

 

6 

ظل دستور  يفر السٌاسً لمجلس النواب العراقً الدو)رسالة الماجستٌرـ تقوٌم 1

، للطالبة نجالء مهدي بحر، معهد العلمٌن (ة مقارنةم،دراس2005العراق الصادر عام 

م 8/10/2012فً  (22/141)رقم الكتاب ،للدراسات العلٌا، النجف األشرف

،للطالب (م2003السٌاسً فً العراق بعد عام  التأهٌل إعادة)ـ تقوٌم رسالة الماجستٌر2

فً  (6)لكتابرقم ا ،، معهد العلمٌن للدراسات العلٌا، النجف األشرفعماد فاضل فٌصل

. م15/3/2013

،دراسة فً الواقع 2003العالقات العراقٌةـ الكوٌتٌة بعد عام )ـ تقوٌم رسالة الماجستٌر3

 ،،للطالب نازك نعمة شاكر، معهد العلمٌن للدراسات العلٌا، النجف األشرف(والمستقبل

. م17/5/2013فً  (96)رقم الكتاب

،للطالب احسان (على أعمال اإلدارة العامة رقابة اإلدارٌةال)تقوٌم رسالة الماجستٌرـ  4

، معهد العلمٌن للدراسات العلٌا، النجف األشرف، رقم علً عبد األمٌر التمٌمً

. م23/7/2013فً  (100)الكتاب

حزاب السٌاسٌة ودورها فً التحول الدٌمقراطً ، العراق األ)تقوٌم رسالة الماجستٌرـ  5

، معهد ب عبد األمٌر عبد الجبار صالح،للطال(م2005أنموذجا فً ضوء دستور عام 

. م4/10/2013فً  (12)العلمٌن للدراسات العلٌا، النجف األشرف، رقم الكتاب

عالقات األمنٌة بٌن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة والعراق ال)تقوٌم رسالة الماجستٌرــ  6

، ي،للطالب أحمد حسن عبود الغالبً الموسو(2011ــ 2003وانعكاساتها السٌاسٌة 

. م15/11/2013فً  (76)معهد العلمٌن للدراسات العلٌا، النجف األشرف، رقم الكتاب

فكرة الدولة المدنٌة فً مدرسة النجف الفكرٌة ــ النائٌنً )تقوٌم رسالة الماجستٌرــ  7

، معهد العلمٌن للدراسات العلٌا، النجف األشرف، فاضل جواد حمٌد،للطالب (أنموذجا

. م26/1/2014فً  (6)رقم الكتاب

،للطالب رحٌم (االستضافة فً النظام البرلمانً العراقً)تقوٌم رسالة الماجستٌرـ  8

فً  (16)، معهد العلمٌن للدراسات العلٌا، النجف األشرف، رقم الكتابإبراهٌم حزام

. م9/4/2014

السٌاسة الخارجٌة لدول مجلس التعاون الخلٌجً تجاه )ـ تقوٌم رسالة الماجستٌر 9

،للطالب علً محمد جلوب، معهد العلمٌن للدراسات العلٌا، (م2003د عام العراق بع
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 .م24/8/2014فً ( 24)النجف األشرف، رقم الكتاب

عمار أحمد ،للطالب (مستقبل العالقات العراقٌة ـ االماراتٌة)تقوٌم رسالة الماجستٌرـ  10

فً ( 32)، معهد العلمٌن للدراسات العلٌا، النجف األشرف، رقم الكتاباسماعٌل

 .م12/10/2014

القواعد المنظمة النتهاء خدمة رئٌس الوحدة االدارٌة فً )تقوٌم رسالة الماجستٌرـ  11

فراس ،للطالب (المعّدل 2008لسنة  21قانون المحافظات غٌر المنتظمة فً إقلٌم رقم 

فً ( 4)، معهد العلمٌن للدراسات العلٌا، النجف األشرف، رقم الكتابعلٌوي ناصر

 .م6/1/2015

القصور التشرٌعً فً مواجهة جرائم الفساد المالً )تقوٌم رسالة الماجستٌرـ  12

، معهد العلمٌن للدراسات العلٌا، علً خضر عبد الزهرة،للطالب (واالداري فً العراق

 .م13/1/2015فً ( 6)النجف األشرف، رقم الكتاب

: البحوث العلمٌة: ثانٌا

ورشات العمل والدورات فً التعلٌم  -امج التدرٌبًفاعلٌة البرن:)تقوٌم البحث العلمًــ 1

، (كما ٌراها المعلم المتدرب مسؤول لجنة التعلٌم الجامع فً المدرسة الحكومٌة -الجامع

. م2014،(1)بحث مجلة المصدر، جامعة العبقرٌة، جمهورٌة مصر العربٌة، العدد

، بحث مجلة (ٌم مطرلسل التناص فً رواٌة امرأة القارورة :)تقوٌم البحث العلمًــ 2

. م2014،(1)المصدر، جامعة العبقرٌة، جمهورٌة مصر العربٌة، العدد

بحث عن حوار أم إبراز : رحلة النص الشرقً إلى الغرب :)ــ تقوٌم البحث العلم3ً

منهج السالك فً الكالم على "مقدمات تحقٌق سٌدنً جالزر لـ"لتفوق االخر؟ قراءة فً 

، بحث مجلة المصدر، جامعة العبقرٌة، جمهورٌة (الغرناطًألبً حٌان " ألفٌة ابن مالك

. م2014،(1)مصر العربٌة، العدد

، بحث (لمصطلح النحوي فً الشعر العربًل بعاد الفنٌةاأل :)ــ تقوٌم البحث العلم4ً

. م2014،(1)مجلة المصدر، جامعة العبقرٌة، جمهورٌة مصر العربٌة، العدد

: كتب الشكر والتقدٌر ـــ

، للجهود ٌخ الطوسً الجامعة، النجف األشرفـ كتاب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة الش1
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. م17/7/2010فً  (243)المبذولة فً إنجاح حفل تخرج الدفعة الثانٌة، رقم الكتاب

ـ كتاب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة التربٌة لالختصاصات اإلنسانٌة فً جامعة كربالء 2

/ د)، رقم الكتاب(أسالٌب البدٌع فً نهج البالغة)اهالدكتور أطروحةإلهداء نسخة من 

. م23/10/2011فً  (2/4887

ـ كتاب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة التربٌة فً جامعة مٌسان، إلهداء نسخة من 3

فً  (2914)، رقم الكتاب(أسالٌب البدٌع فً نهج البالغة)الدكتوراه أطروحة

. م4/12/2011

 أطروحةإلهداء نسخة من  ،اآلداب جامعة واسط ـ كتاب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة4

. م8/12/2011فً  (2364) ، رقم الكتاب(أسالٌب البدٌع فً نهج البالغة)الدكتوراه

ـ كتاب شكر وتقدٌر من عمادة الكلٌة اإلسالمٌة الجامعة فً النجف األشرف، إلهداء 5

فً  (2933)تاب ، رقم الك(أسالٌب البدٌع فً نهج البالغة)نسخة من أطروحة الدكتوراه

 .م14/12/2011

كتاب شكر وتقدٌر من رئاسة جامعة بابل، للمشاركة فً المؤتمر العلمً السنوي ـ 6

التواصل الحضاري ):الثانً الذي أقامته كلٌة الدراسات القرآنٌة فً جامعة بابل الموسوم

. م5/2012-7العدد بال فً  (فً القرآن الكرٌم

للجهود  ،النجف األشرف/ الشٌخ الطوسً الجامعة ـ كتاب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة7

-2011للعام الدراسً  ،االمتحانات النهائٌة للدورٌن األول والثانً أداءالمبذولة فً 

. م23/9/2012فً  (399)رقم الكتاب ،م2012

للجهود  ،النجف األشرف/ ـ كتاب شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة8

رقم  ،م2012-2011رئاسة قسم القرآن الكرٌم للعام الدراسً  القٌمة والمتمٌزة فً

. م1/10/2012فً  (425)الكتاب

للجهود  النجف األشرف،/ ـ شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة9

فً  (473)م، رقم الكتاب 2012-2011العلمٌة المتمٌزة فً العام الدراسً 

. م13/10/2012

جامعة بابل، للجهود الخٌرة  /كلٌة التربٌة األساسٌةـ شكر وتقدٌر من عمادة 10

فً  (6349)رقم الكتاب والمتمٌزة فً المؤتمر العلمً الدولً الخامس،
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. م12/11/2012

النجف األشرف، لتمثٌل الكلٌة / ـ شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة11

تربٌة األساسٌة فً جامعة بابل ، الذي أقامته كلٌة الفً المؤتمر العلمً الدولً الخامس

. م20/11/2012فً  (538)رقم الكتاب. م2012تشرٌن الثانً  14فً 

للجهود  النجف االشرف /الجامعة ـ شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة الشٌخ الطوس12ً

فً ( 157/ع)،رقم الكتابالسفرة العلمٌة لطلبة الكلٌة وإنجاحالمبذولة فً الحضور 

. م25/3/2013

النجف االشرف،للجهود /دٌر من عمادة كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة ـ شكر وتق13

المبذولة فً نهوض المسٌرة العلمٌة خالل مدة تكلٌفنا بمهام إدارة وحدة األداء 

. م25/3/2013،بتارٌخ (159/ع)رقم الكتاب واإلحصاء الجامعً،

هود النجف االشرف  للج/ـ شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة14

ل اللجنة اعموالحرص االستثنائً المبذولة فً أ العلمٌة المتمٌزة والمسؤولٌة العالٌة

. م29/6/2013فً ( 301/ع)م، رقم الكتاب2013ـ 2012االمتحانٌة للعام الدراسً 

للجهود شرف  النجف األ/ة الشٌخ الطوسً الجامعةشكر وتقدٌر من عمادة كلًــ  15

المشاركة فً الملتقى الدولً الذي نّظمته جامعة األمٌر  العلمٌة المتمٌزة التً بذلت فً

فهم القرآن بٌن النص :)قسنطٌنة ــ الجزائر،الموسوم/عبد القادر ــ كلٌة أصول الدٌن

. م14/12/2013فً ( 628/ع)، رقم الكتاب(والواقع

للجهود النجف االشرف  /شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعةــ  16

المتمٌزة التً بذلت فً المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة التً أقامتها الجامعات العلمٌة 

، العراقٌة والسعً المستمر فً أداء الواجبات التً ُكلفنا بها من قبل عمادة الكلٌة الموقرة

. م14/12/2013فً ( 629/ع)رقم الكتاب

شاركة فً الندوة ــ شكر وتقدٌر من العتبة العلوٌة المقدسة فً النجف األشرف للم 17

االقتباس القرآنً فً نهج :)البحثٌة الدورٌة الثانٌة، وقد اشتركت ببحثً الموسوم

  . م14/12/2013، فً (408)، العدد(البالغة، مقاربة سٌمٌائٌة وتداولٌة

ـ شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة التربٌة األساسٌة ــ جامعة سومر، إلهدائً مكتبتها  18

فً الشعر العراقً فً العصر الوسٌط دراسة " ع"إلمام الحسٌن رثاء ا:)كتابً الموسوم
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. م30/1/2014فً ( 8/12/157)، رقم الكتاب(فً الفن

النجف األشرف ،إلهدائً مكتبتها كتابً /ــ شكر وتقدٌر من الكلٌة اإلسالمٌة الجامعة19

فً الشعر العراقً فً العصر الوسٌط دراسة فً " ع"رثاء اإلمام الحسٌن :)الموسوم

. م9/2/2014فً ( 8171)، رقم الكتاب(الفن

ـ شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة التربٌة ــ جامعة المثنى، إلهدائً مكتبتها كتابً  20

فً الشعر العراقً فً العصر الوسٌط دراسة فً " ع"رثاء اإلمام الحسٌن :)الموسوم

. م10/2/2014فً ( 368)، رقم الكتاب(الفن

إلهدائً مكتبتها  التربٌة األساسٌة ـ جامعة المثنى، ــ شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة21

فً الشعر العراقً فً العصر الوسٌط دراسة " ع"رثاء اإلمام الحسٌن :)كتابً الموسوم

. م10/2/2014فً ( 15/212)، رقم الكتاب(فً الفن

ــ شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة العلوم اإلسالمٌة ــ جامعة بغداد، إلهدائً مكتبتها  22

فً الشعر العراقً فً العصر الوسٌط دراسة " ع"رثاء اإلمام الحسٌن :)الموسوم كتابً

. م12/2/2014فً ( س/173)، رقم الكتاب(فً الفن

اآلداب ــ جامعة البصرة، إلهدائً مكتبتها كتابً  شكر وتقدٌر من عمادة كلٌةــ  23

دراسة فً  فً الشعر العراقً فً العصر الوسٌط" ع"رثاء اإلمام الحسٌن :)الموسوم

. م13/2/2014فً ( 7/35/572)، رقم الكتاب(الفن

شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة التربٌة للبنات ــ جامعة بغداد، إلهدائً مكتبتها كتابً ــ 24

فً الشعر العراقً فً العصر الوسٌط دراسة فً " ع"رثاء اإلمام الحسٌن :)الموسوم

. م13/2/2014فً ( 11/744)، رقم الكتاب(الفن

شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة ـ جامعة بابل، إلهدائً ـ ـ  25

فً الشعر العراقً فً العصر الوسٌط " ع"رثاء اإلمام الحسٌن :)مكتبتها كتابً الموسوم

. م13/2/2014فً ( 85)، رقم الكتاب(دراسة فً الفن

إلهدائً مكتبتها كتابً ــ شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة اآلداب ــ جامعة القادسٌة،  26

فً الشعر العراقً فً العصر الوسٌط دراسة فً " ع"رثاء اإلمام الحسٌن :)الموسوم

. م17/2/2014فً ( 609)، رقم الكتاب(الفن

شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة اآلداب ـ الجامعة المستنصرٌة،  إلهدائً مكتبتها ــ  27
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ر العراقً فً العصر الوسٌط دراسة فً الشع" ع"رثاء اإلمام الحسٌن :)كتابً الموسوم

. م18/2/2014فً ( 940/ص)، رقم الكتاب(فً الفن

، إلهدائً مكتبتها ر من عمادة كلٌة الشٌخ الطوسً ــ النجف األشرفــ شكر وتقدي 28

فً الشعر العراقً فً العصر الوسٌط دراسة " ع"رثاء اإلمام الحسٌن :)كتابً الموسوم

. م22/2/2014فً ( 51/ع)، رقم الكتاب(فً الفن

ــ شكر وتقدٌر من وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً العراقً، األستاذ علً محمد 29

فً الشعر " ع"رثاء اإلمام الحسٌن )الحسٌن األدٌب، إلهدائً إٌاه نسخة من كتابً 

فً ( 3/328م و)، رقم الكتاب(العراقً فً العصر الوسٌط دراسة فً الفن

. م24/2/2014

تقدٌر من عمادة كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة ــ النجف األشرف، للجهود ــ شكر و 30

بها المفكر  الكلٌة، التً استضافت المتمٌزة المبذولة فً إنجاح الندوة العلمٌة المقامة فً

فً ( 59/ع)، رقم الكتابم25/2/2014اإلسالمً الجزائري رشٌد بن عٌسى بتارٌخ 

. م5/3/2014

كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة ــ النجف األشرف، للمشاركة  ــ شكر وتقدٌر من عمادة 31

فً المؤتمر العلمً الدولً الثالث الذي أقامته جامعة البصرة بالتعاون مع العتبة 

 .م5/3/2014فً ( 64/ع)، رقم الكتاب2014آذار  6ــ5الحسٌنٌة المقدسة للمدة 

األشرف، لمساهمتً ـ شكر وتقدٌر من عمادة كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة، النجف 32

. م7/4/2014فً ( 118/ع)فً رفد الحركة العلمٌة بالبحث والتألٌف، رقم الكتاب

 ،النجف األشرف/ كتاب شكر وتقدٌر من عمادةت كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعةــ 33

-2013للعام الدراسً  ،للجهود المبذولة فً إنجاح حفل التخرج للدورة السادسة

. م24/5/2014فً  (157/ع)ابترقم الك ،م2014

 ،النجف األشرف/ كتاب شكر وتقدٌر من عمادةت كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعةــ 34

للجهود العلمٌة المتمٌزة والمسؤولٌة العلٌة والحرص االستثنائً فً تنظٌم عمل اللجان 

. م1/12/2014فً  (391/ع)ابترقم الك ،االمتحانٌة 

 

: ــ الشهادات التقدٌرٌة
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فً المؤتمر  ة الفاعلةمشاركلجامعة الموصل، ل/من كلٌة اآلدابــ شهادة تقدٌرٌة 1 

الدراسات اإلنسانٌة :"م تحت عنوان2013/تشرٌن الثانً 7ــ6العلمً السنوي التاسع المنعقد فً 

 "..بٌن الحاضر واستشراف المستقبل

مشاركتً فً المؤتمر جامعة الموصل، ل/لتربٌة للبناتشهادة تقدٌرٌة من كلٌة اــ  2 

التواصل :"م تحت عنوان2013/تشرٌن الثانً 21ـ20المنعقد فً "الدولً األول"لثانًمً االعل

 "..اللغوي ودوره فً الثقافة اإلنسانٌة

شهادة تقدٌرٌة من رئاسة جامعة البصرة للمشاركة الفاعلة فً مؤتمر اإلمام ـ 3

. 2014آذار  6ـ5العلمً الدولً الثالث للمدة من( ع)الحسٌن

ة من مركز تراث كربالء، للمساهمة الفاعلة فً النشر ضمن مجلة ـ شهادة تقدٌري4

(. 0)تراث كربالء العدد

النجف األشرف، للمشاركة فً المسابقة /ــ شهادة تقدٌرٌة من الكلٌة اإلسالمٌة الجامعة5

لإلبداع " ع"وارث علم النبٌٌن أمٌر المؤمنٌن االإمام علً بن أبً طالب:)العلمٌة

. م2014ٌس ما 13الفكري، فً ٌوم 

ـ شهادة تقدٌرٌة من العتبة العباسٌة المشرفة، للمشاركة فً المؤتمر العلمً 6

. م11/2014ـ9، للمدة من "إدارة أزمة المصطلح من الخالف إلى االختالف:"الدولً

عالمٌة اللغة :"ــ شهادة تقدٌرٌة من مركز دراسات الكوفة للمشاركة فً الندوة العلمٌة7

كانون األول  18، ضمن فعالٌات الٌوم العالمً للغة العربٌة "دٌاتالطموح والتح:العربٌة

. م2014

ــ شهادة تقدٌرٌة من مركز جٌل البحث العلمً، طرابلس ــ لبنان، للمساهمة فً تحكٌم  8

. 2015األبحاث المشاركة فً مسابقة جٌل األدب 

  :اللجان العلمٌة واإلدارٌة والتربوٌةـــ 

ربوي، كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة، النجف األشرف، رقم ـ رئٌس لجنة االشراف الت1

. م22/11/2009فً ( 2202)الكتاب

ـ عضو فً لجنة تطوٌر المناهج، كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة، النجف األشرف، رقم 2

. م24/1/2010فً  (35)الكتاب
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س ـ عضو اللجنة العلمٌة واإلدارٌة والمالٌة،لتقدٌم التوصٌات والمقترحات إلى مجل3

فً  (537)كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة، النجف األشرف، رقم الكتاب

. م31/10/2011

ـ عضو اللجنة االنضباطٌة فً كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة، النجف األشرف، رقم  4

. م24/10/2011فً  (528)الكتاب

: اللجان االمتحانٌةـــ 

نجف األشرف، رقم عضو اللجنة االمتحانٌة، كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة، الـ 1 

. م13/5/2008فً  (135/د)الكتاب

عضو فً لجنة االمتحانات وتدقٌق الدفاتر، كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة فً النجف ـ 2

. م15/5/2011فً  (221)األشرف، رقم الكتاب

النجف / ـ عضو فً لجنة االمتحانات المركزٌة ،كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة3

. م28/4/2012ي ف (213)األشرف، رقم الكتاب 

النجف / عضو فً لجنة االمتحانات المركزٌة ،كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعةـ 4

. م22/5/2013فً  (287/ع)األشرف، رقم الكتاب 

ــ عضو غرفة العملٌات لالمتحان المركزي وكذلك امتحان الكفاءة مع كلٌة الفقه ـ 5

. م4/3/2014فً ( 56/ع)جامعة الكوفة، رقم الكتاب

: ات التطوٌرٌةالدور ـــ 

ـ دورة طرائق تدرٌس، رئاسة جامعة الكوفة، مركز تطوٌر التدرٌس والتدرٌب 1

 (11)م، بالتسلسل 5/8/2008لغاٌة  6/7/2008الجامعً الدورة الخامسة، للفترة من 

. م13/8/2008فً 

، رئاسة جامعة الكوفة، مركز الحاسبة االلكترونٌة، (ICDL)ـ دورة قٌادة الحاسوب2

فً  (34)بالتسلسل . م23/4/2009لغاٌة  5/4/2009للفترة من (4/9. ست)الدورة 

. م28/5/2009

ـ دورة طرائق تدرٌس، رئاسة جامعة الكوفة، مركز تطوٌر التدرٌس والتدرٌب 3

 (25)م، تسلسل 24/7/2011لغاٌة  26/6/2011الدورة السابعة، للفترة من  ،الجامعً
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. م28/7/2011فً 

معة الكوفة، مركز البحث والتأهٌل المعلوماتً، دورة قٌادة الحاسوب، جاـ 4

 (16)التسلسل . م26/10/2011م لغاٌة 2/10/2011للفترة من  (7/11.تس)الدورة

. م21/11/2011فً 

( 2550)ـ شهادة صالحٌة تدرٌس، وزارة التعلٌم العالً ـ جامعة الكوفة، رقم الكتاب 5

. م24/4/2012فً 

: االٌفادات ـــ

 رة التعلٌم العالً والبحث العلمً لحضور اجتماع مناقشة واقع التعلٌم إٌفاد إلى وزا ـ1   

الجهة الموفدة كلٌة الشٌخ الطوسً الجامعة ـ النجف . م27/8/2008ٌوم األربعاء الموافق 

. م24/8/2008فً  (1068)األشرف، رقم الكتاب

: ـــ للتواصل مع الدكتور خالد كاظم حمٌدي

: ـ البرٌد االلكترون1ً

Dr.khalidhomedi@yahoo.com 

: ـ البرٌد االعتٌادي2

(. 76)ـ صندوق برٌدــ العراق ـ النجف األشرف الدكتور خالد كاظم حمٌدي 

(: الفٌس بوك)ـ موقع التواصل االجتماعً 3

www.facebook.com/khaledhomede 

: النقال ـ4

7801516762 (00964 )

: ـ السكاٌب5

Khaledd902 

mailto:Dr.khalidhomedi@yahoo.com

