
 المعلومات الشخصية:        / Personal information   

 
 المؤهالت 

  المؤهالت 

 االسم 
 األستاذ المشارك الدكتور فليح مضحي احمد

 السامرائي

 
 
 

Name 
Assoc. Prof. Dr. Flayyih 

Mudhhi Ahmed Al-Samrrai 

 عراقي الجنسية

Nationality Iraqi 

 متزوج الحالة االجتماعية

Marital Status Marriage 

 4 عدد األبناء. 

No. of Children 4 

 A9267636 جواز السفر /رقم الهوية

ID or Passport No. A9267636 

 ,Pusat Perdagangan Salak II مع االنكليزيةالعربية  التي يجيدها(.  اللغات(

No. 18, Jalan 2/125, Taman 

Desa Petaling, 57100 Kuala 

Lumpur, Wilayah Persekutuan 

Kuala Lumpur 

Languages Arabic& English 

 بريد التواصل
drflayyih@yahoo.com 

flayyih.mudhhi@mediu.edu.my 

 0060124621521 (جوال) الهاتف

  0060390555254 (عملهاتف )

 

   / األكاديميةAcademic Qualifications  : 

 تاريخ اإلصدار الدولة المؤسسة الُمصدرة له اسم المؤهل.

Qualification Title Issued by (institute’s name) 
The 

country 
Date 

في اآلداب العربي هدكتورا  

Doctor of Arts(PHD) 

 جامعة تكريت –لية التربية ك

University of Tikrit - College of 

education 

 العراق

Iraq 

2010 

 

 ماجستير في اآلداب

Master of Arts 

 جامعة تكريت –كلية التربية 

University of Tikrit - College of 

education 

 العراق

Iraq 

2004 

 بكالوريوس آداب

B.E.D of Arts 

 معة بغدادجا –كلية اآلداب 

University of Baghdad - College of Arts 

 العراق

Iraq 

1992 

 

  /الخبرات الُعملية وسجل التوظيفService records / working experience  : 

 عنوان الجهة اسم الجهة. الُمسمى الوظيفي
عدد سنوات 

 الخدمة
 بداية الخدمة

نهاية الخدمة 

 )االستقالة(

Designation name of organization 
Address of the 

organization 

No. of 

service years 

Employment 

date 

resignation 

date 

 مدرس

Teacher 

 وزارة التربية والتعليم

Ministry of Education 

العراق ـ المديرية 

العامة لتربية صالح 

 الدين

 نسع سنوات

9 years 
1992 2001 

 مدير ثانوية

Principal in a 

highschool 

 وزارة التربية والتعليم

Ministry of Education 

العراق ـ المديرية 

العامة لتربية صالح 

 الدين

 سبع سنوات

7 years 
1994 2001 

 أستاذ مساعد

Asst. Prof. 

 الكلية التربوية المفتوحة

Open Education College 

العراق ـ مركز صالح 

 الدين

 خمس سنوات

5 years 
2006 2011 



 

 عنوان الجهة اسم الجهة. الُمسمى الوظيفي
عدد سنوات 

 الخدمة
 بداية الخدمة

نهاية الخدمة 

 )االستقالة(

Designation name of organization 
Address of the 

organization 

No. of 

service years 

Employment 

date 

resignation 

date 

تاذ مساعدأس  

Asst. Prof. 

عقرة -األساسية كلية التربية   

Main Education College 

 العراق ـ جامعة دهوك

Dohuk 

University, Iraq 

 سنتين

2 years 
2010 2011 

 أستاذ مساعد

Asst. Prof. 

 جامعة المدينة ـ كلية اللغات

Mediu, Languages 

Faculty 

 ماليزيا

Malaysia 

 سنتين

2 years 
2013 13/12/2014  

 أستاذ مشارك

Assoc. Prof. 

 جامعة المدينة ـ كلية اللغات

Mediu, Languages 

Faculty 

 ماليزيا

Malaysia 

 ثالث سنوات

 ونصف

Three and a 

half years 

31/12/2014  
 حتى تاريخه

Up to now 

رئيس قسم األدب 

 العربي والنقد األدبي 

Head of Arabic 

Literature & 

Literary 

Criticism 

Department 

 جامعة المدينة ـ كلية اللغات

Mediu, Languages 

Faculty 

 

 

 ماليزيا

Malaysia 

 اربع سنوات

four years 
11/1/2014  31/12/2017  

مشرف على موقع عالم 

 الجامعة باللغة العربية

Appointment As 

Supervisor In 

Arabic Version 

 جامعة المدينة ـ كلية اللغات

Mediu, Languages 

Faculty 

 ماليزيا

Malaysia 

 اربع سنوات

four years 
2014 

 حتى تاريخه

Up to now 

وكيل كلية اللغات 

للشؤون األكاديمية 

 والطالبية 

Deputy of 

academic and 

students affairs 

for faculty of 

language 

 جامعة المدينة ـ كلية اللغات

Mediu, Languages 

Faculty 

 ماليزيا

Malaysia 

 سنة واحدة

One year 
14/2/2017  31/12/2017  

رئيس قسم اللغة العربية 

 وآدابها

Head of the 

Department of 

Arabic Language 

and Literature 

 جامعة المدينة ـ كلية اللغات

Mediu, Languages 

Faculty 

 ماليزيا

Malaysia 
سنة   01/10/2018  31/12/2018  

 عميد كلية اللغات 

 

 ة المدينة ـ كلية اللغاتجامع

Mediu, Languages 

Faculty 

 ماليزيا

Malaysia 
01/01/2019 شهر  مستمر  

 

 

 

 

 

 

 

 



  /المؤهالت )الدورات( االحترافيةProfessional Qualification : 

 الدولة المؤسسة الُمصدرة له اسم المؤهل )الدورة(.
تاريخ 

 اإلصدار

Qualification Title Issued by (institute’s name) 
The 

country 
Date 

 دورة التأهيل لإلدارة 

Administration Course 

 المديرية العامة لتربية صالح الدين

Gen. Directorate for Salahuddin 

Education Office 

 العراق

Iraq 

1999 

 دورة الحاسوب

Computer Course 

 المديرية العامة لتربية صالح الدين

Gen. Directorate for Salahuddin 

Education Office 

 العراق

Iraq 

2002 

 ويةيدورة اللغة المال

Malaysian Language Course 

 جامعة المدينة العالمية

MEDIU 

 ماليزيا

Malaysia 

2014 

    

    

 

  /البحوث العلميةResearch topic : 

 المجال العلمي. اسم البحث. رقم
تاريخ 

 اإلنجاز
 الجهة/ الدولة.

No Research Topic 
The Scientific 

field 
Date Institute/country 

 

1 

 

 

 نظرية الشعر عند المعري

Theory of poetry of Al-Ma'arri 

 

 نقدية دراسات ادبية

Critical Literary 

studies 

 

2007 

 

 سورية

Syria 

 

 

2 

 

 النقد القصصي عند عبداهلل أبوهيف

Stories Criticism of Abdullah abuhaif 

 

 نقدية دراسات ادبية

Critical Literary 

studies 

 

2008 

 

 سورية

Syria 

 

3 

 

 اللون في ديوان ملك العراء للشاعر أديب حسن محمد

Color in Pomes of the Collections of Malik 

Alarra' of the poet Adib Hassan 

Mohammed 

 

 نقدية دراسات ادبية

Critical Literary 

studies 

 

2010 

 

 سة الزمان لندنمؤس

Azzamaan Institution 

London  

 

4 

 

 شعرية الحلم قراءة في قصيدة للشاعر حمزة حمامجي اوغلو

Poetic muse: A reading of a poem by Hamza 

Hamamji Oghlu 

 

 نقدية دراسات ادبية

Critical Literary 

studies 

 

2013 

 

 مجلة اآلخاء العراق

 العدد

283 – 284 

Journal of Alakhaa 

Iraq, Issue 283-284 

)براءة الحكي وطفولة التصوير: قراءة في حكاية خمسة  5

 فلوس لسعدي المالح(

Innocence of Talk and Children’s 

Perception: A reading of the Narration of 

Khamsah Fuloos by Saadi Al-Malih 

 دراسات ادبية نقدية

Critical Literary 

studies 

 مجلة 'سردم العربي' 2013

 36العدد

Journal of Sardam 

Alarabi, Issue 36 

 

 



 المجال العلمي. اسم البحث. رقم
تاريخ 

 اإلنجاز
 الجهة/ الدولة.

No Research Topic 
The Scientific 

field 
Date Institute/country 

 الخطاب النقدي عند محمد صابر عبيد 6

Critical Discourse in the Writings of 

Mohammed Sabir Obeid 

 دراسات ادبية نقدية

Critical Literary 

studies 

ربيع 

2015 

 العدد 

40 

 مجلة دراسات

 تحدةاإلمارات العربية الم

 

Journal of Dirasat 

ALimarat 

عتبات الكتابة في مسرحية صبحي فحماوي حاتم الطائي  7

 المومياء

Titles of Writing in Subhi Fahmawi’s Play 

called Hatim Altaiee Mummy 

 دراسات ادبية نقدية

Critical Literary 

studies 

 شباط 

2015 

 العدد

313 

 جلة أفكار األردنية

Afkar Journal in 

Jordan 

 توظيف الخرافة واستلهام األسطورة 8

Employing Myth and Comprehending 

Legend 

 دراسات ادبية نقدية

Critical Literary 

studies 

3/4/20

15 

الملحق الثقافي لجريدة الرأي 

 األردنية

Cultural Attache 

Alrai Journal in 

Jordan 

 ابالمكان القصصي بين الحضور والغي 9

Story Place between Attendance and 

Absence 

 مقال

Article 

20 

أكتوبر 

 م2015

جريدة االتحاد الوطني 

 الكردستاني

alitthad 

http://www.alitthad.c

om/20102015/ 

قراءة في شعر فدوى  - ليات األنا الشعرية بداللة اآلخرجَت 10

 ، مشترك مع الدكتورة شفاء محمد عبداهللطوقان

 ات ادبية نقديةدراس

Critical Literary 

studies 

26/11/

2015 

 نوفمبر 14مجلة مجمع ، العدد
5201  

 جامعة المدينة العالمية ماليزيا

تقانات التعبير السردي الوصفي ـ تقانة وصف الحدث  11
دراسة في ألف اقصوصة واقصوصة لصبحي  أنموذجًا ـ

 فحماوي، مشترك مع الدكتورة فاطمة علي ولي
 

 

 نقدية سات ادبيةدرا

Critical Literary 

studies 

/ مارس 1

 /2016 

مجلة جيل الدراسات األدبية 

لسنة  16والفكرية العدد 

2016 

، مشترك تعليمية النصوص األدبية في مرحلة التعليم الثانوي 12
 مع إ. جمال بالبكاي

 دراسات ادبية نقدية

Critical Literary 

studies 

يل العلوم اإلنسانية مجلة ج 6-2016
واالجتماعية، العام الثالث 

2016نيو يو – 21العدد   

 شعرية اللغة وشعرية الداللة قراءة في جوهر  13
القصيدة العربية الحديثة، مشترك مع الدكتورة فاطمة علي 

 .ولي

 

 نقدية دراسات ادبية

Critical Literary 

studies 

كانون 

 الثاني 

يناير 

2017 

مجلة اللسان الدولية ، كلية 
اللغات ، جامعة المدينة 

العالمية العدد األول يناير 
2017 

ية، دور الجانب الروحي في تنمية الذاكرة البشر  14
، وأردالن فالح حسن مشترك مع الدكتور أشرف زيدان  

 تموز  دراسات إسالمية 

 يوليو 

2017 

يوليو  21عددمجلة مجمع ، ال
2017 

 جامعة المدينة العالمية ماليزيا

 عناصر اإلبداع الفني في شعر األمير أبي الربيع الموحدي 15
 مشترك مع فاتح محمد أبو بكر أبو زيان

 دراسات ادبية نقدية

Critical Literary 

studies 

2017-

12-29 

  23، العددمجلة مجمع
 2017-12-29 

زياجامعة المدينة العالمية مالي  

 

 

 

 

 



  /المؤلفات المنشورة ومجاالتهاPublication field  : 

 معلومات النشر.  تاريخ النشر. عنوان الكتاب. المجال العلمي. رقم

No Subject Area Publication Title 
Publication 

Date 
Publication Details 

1 

 

 

 

 نقدية دراسات ادبية

Critical 

Literary 

studies 

لخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل سيمياء ا

 ـ قراءات في قصائد من بالد النرجس

  مشترك مع مجموعة باحثين

The Semiotic of Poetic Discourse , 

Readings of  Poems of Bilaad An-

Narjis 

2009 

 

________ 

 

 الطبعة الثانية

2010 

Print nd2 

2010 

 

 إصدار اتحاد األدباء الكرد ـ دهوك

اقالعر  

____________ 

 دار مجدالوي ـ عمان ـ االردن

publication of Al-Kurd 

writers Union,  Dohuk - 

Iraq 

 

2 

 

 نقدية دراسات ادبية

Critical 

Literary 

studies 

 

 مستويات نقد السرد عند عبداهلل أبوهيف

Levels of Narration Criticism of 

Abdullah Abuhaif's works 

 

2011 

 

 

 ولىطبعة أ

 

 

دار الحوار للنشر والتوزيع، الالذقية، 

 سورية

Published and distributed 

by Daar Al- Hiwar, 

Lathekiah, Syria 

 

 

3 

 

 نقدية دراسات ادبية

Critical 

Literary 

studies 

 

 مغامرة الكتابة في تمظهرات الفضاء النصي

 مشترك مع مجموعة باحثين

The writing adventure of text space 

manifestations 

Co-published Book 

 

2012 

 

 عالم الكتب الحديث ، عمان ـ االردن

Allam Al-kutub Al-hadith, 

Oman - Jordan 

 

4 

 

 نقدية دراسات ادبية

Critical 

Literary 

studies 

 

 آفاق النص قضايا أدبية في الشعر والسرد والنقد

 مشترك مع سلمان العبيدي

Prospects of The text, Literary 

Issues in Poetry and Narration 

Co-authorized with Salman Al-

Obeiddi 

 

2012 

 

المؤسسة العربية للطباعة والنشر، 

 عمان ـ االردن

Arabic Institution for 

printing and publishing, 

Oman – Jordan 

 نقدية دراسات ادبية 5

Critical 

Literary 

studies 

نص الشعري، إشكالية التحويل.. انفتاحات ال

فضاء التأويل، قراءات نقدية في أنطولوجيا 

الشعر التركماني المعاصر، مشترك مع مجموعة 

 باحثين

Critical Reading in Current 

Turkmen Anthology 

 عالم الكتب الحديث ، عمان ـ االردن 2014

Allam Al-kutub Al-hadith, 

Oman - Jordan 

 نقدية ةدراسات ادبي 6

Critical 

Literary 

studies 

جماليات التعبير والتشكيل في القصيدة الحديثة،  

 قراءات في شعر خالد علي مصطفى

Beauties of Composition in the 

Modern Poems: Reading the Khalid 

Ali Mustafa’s Poetry  

 –دار غيداء للنشر والتوزيع، عّمان  2015

 األردن

Ghaida House, Amman, 

Jordan 

 نقدية دراسات ادبية 7

Critical 

Literary 

studies 

الذات الشاعرة، من حيوية التجربة إلى فضاء 

 التشكيل، باالشتراك مع د. مولود مرعي الويس 

Poetical Self, Shared with Maulood 

Maree Alwayyis 

 –دار غيداء للنشر والتوزيع، عّمان  2015

 األردن

Ghaida House, Amman, 

Jordan 

 

 

 



 معلومات النشر.  تاريخ النشر. عنوان الكتاب. المجال العلمي. رقم

No Subject Area Publication Title 
Publication 

Date 
Publication Details 

 نقدية دراسات ادبية 8

Critical 

Literary 

studies 

فضاء الرؤية وآلّيات المنهج: الجمالّي والثقافّي 

 في خطاب محّمد صابر عبيد النقديّ 

 مشترك مع مجموعة باحثين

Methodology Mechanisms in the 

Critical Discourse of Mohammed 

Sabir Obeid 

2015 

 

 –ر والتوزيع، عّمان دار غيداء للنش

 األردن

Ghaida House, Amman, 

Jordan 

 نقدية دراسات ادبية 9

Critical 

Literary 

studies 

جوهر النص اإلبداعي من آفاق الرؤية إلى كثافة 

 الداللة.

The Essence of Creative Text from 

the Vision Horizons to the Semantic 

Density 

2016 

 

 –والتوزيع، عّمان دار غيداء للنشر 

 األردن

Ghaida House, Amman, 

Jordan 

 نقدية دراسات ادبية 10

Critical 

Literary 

studies 

 التورية الدرامّية

تحليل الرؤية في مسرحية ))حاتم الطائي 

 المومياء!((

لصبحي فحماوي   

 مشترك مع د. شفاء العزاوي

 

 دار جليس الزمان  2016

 عمان األردن

2016 

 ات ادبية نقديةدراس 11

Critical 

Literary 

studies 

 

 مستويات نقد السرد عند عبداهلل أبوهيف

Levels of Narration Criticism of 

Abdullah Abuhaif's works 

2016 

 طبعة ثانية

 –دار غيداء للنشر والتوزيع، عّمان 

 األردن

Ghaida House, Amman, 

Jordan 

 نقدية دراسات ادبية 12

Critical 

Literary 

studies 

 الرواية والتلقي

رواية ) مقتل بائع الكتب( لسعد محمد رحيم في 

 دائرة النقد والقراءة

 مشترك مع مجموعة باحثين

The Narration and the reception, 

the novel 

"The Murder of The Book Seller " 

by Saad Mohammed Rahim under 

of Criticism and Reading. 

a group of researchers 

 دار سطور للنشر والتوزيع 2018

Dar Sotor 

Baghdad - Iraq 

 دراسات ادبية نقدية 13

Critical 

Literary 

studies 

 التجربة الروائية عند قاسم توفيق

 قراءات في المقولة السردية وفضاءات التشكيل

 مشترك مع مجموعة باحثين

The Novelistic Experience of Qasem 

Tawfiq. Studies in the narrative 

Sayings and creation spaces 

 –دار غيداء للنشر والتوزيع، عّمان  2018

 األردن

Ghaida House, Amman, 

Jordan 

 

  /العضويات المهنيةProfessional Membership : 

 اسم الجهة. رقم العضوية. العضوية. مسمى
تاريخ بداية 

 العضوية

تاريخ نهاية 

 العضوية

Membership Name Membership 

No. 

Organization Started End. 

عضو اتحاد األدباء والكتاب في 

 العراق

A member in the Iraqi 

Writers Union 

 

 العراق ـ وزارة الثقافة 3631

Ministry of Culture, Iraq 

 مستمر 2012

Still 

 



 اسم الجهة. رقم العضوية. العضوية. مسمى
تاريخ بداية 

 العضوية

تاريخ نهاية 

 العضوية

Membership Name membership 

no 

Organization Started End. 

 المعهد العالمي لوحدة المسلمين

A member in the 

International Institute for 

Muslim Unity 

FF13058  ماليزبا –الجامعة اإلسالمية 

International Islamic 

University, Malaysia 

 مستمر 2014

Still 

 عضو رابطة األدب اإلسالمي

Member of Islamic 

Literature Association 

 الجامعة اإلسالمية العالمية –ماليزيا  ر 37/ص ع/ 27

International Islamic 

University, Malaysia 

 مستمر 2016

Still 

 

  )اإلشراف على األطروحات العلمية ومشاريع الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه 

Supervision of (Post graduates) (PhD and Master degrees) theses Projects: 

 اسم الطالب عنوان البحث )المشروع(
المستوى 

 تير/دكتوراه()ماجس

اسم المؤسسة 

 التعليمية
 سنة االنتهاء. الدولة.

Theses/project Title 
Student 
Name 

Level 
(PhD/Master) 

Name of the 
institute 

The 
country 

Year of 
completion 

 شعر محمد مردان دراسة فنية

Poetry of Mohammed 

Mardan: An Artistic Study 
 

سلمان علوان 

 سلمان

Salman 
Alwan 

 ماجستير

Master 

كلية التربية 
 الجامعة الحرة

Free University 

 العراق

Iraq 

2010 

 
 

 
 

االتجاه الواقعي في األعمال 

 القصصية لبهاء طاهر

Realistic Methodology of 
Storytelling Works of Bahaa 

Tahir 

عيسى شيت 
 يوسف

ISAH SHITU 
YUSUF 

 ماجستير

Master 

 كلية اللغات 

جامعة المدينة 
 العالمية

Faculty of 
Languages, 

Mediu 

 ماليزيا

Malaysia 
2013 – 2014  

الواقعية في شعر فاروق 

 شوشة
Realism in Farooq Shusha’s 

Poetry 

كوسوبي 

 عيسى 
Koussoube 

Issa 

 ماجستير
Master 

 كلية اللغات 
جامعة المدينة 

 العالمية
Faculty of 

Languages, 

Mediu 

 ماليزيا
Malaysia 

2014 

الصور البيانية في آيات الجنة 

والنار وأثرها البالغي في 
 القرآن الكريم

Rhetorical Imagery in the 

Verses about Paradise and 
Hell and their effects 

in Holy Qur’an 

 عبداهلل يوسف 
Abduloh Usof 

 دكتوراه
PhD 

 كلية اللغات

جامعة المدينة 

 العالمية

 2014 – 2013 ماليزيا

مستويات نقد السرد دراسة 

في منجز محمد صابر عبيد 

 النقدي  
Level of Narration Criticism 

in the Works of Mohammed 
Sabir Obeid 

 محمد طاهر 

MOHAMMED 
TAHER AL 

SALEM 

 دكتوراه
PhD 

 كلية اللغات 

جامعة المدينة 

 العالمية
Faculty of 

Languages, 
Mediu 

 ماليزيا
Malaysia 

2013 – 2014 

المدائح النبوية في الصومال 

 بالعصر الحديث
Prophetic Eulogies in the 

Modern Age in Somalia 
 

أحمد  حسن 

 بري الصومالي  
AHMED 

HASSAN 
BARE 

 

 
 

 ماجستير
Master 

 كلية اللغات 
جامعة المدينة 

 العالمية
Faculty of 

Languages, 

Mediu 

 ماليزيا
Malaysia 

2013 – 2014 



 

 

 اسم الطالب عنوان البحث )المشروع(
المستوى 

 تير/دكتوراه()ماجس

اسم المؤسسة 

 التعليمية
 سنة االنتهاء. الدولة.

Theses/project Title Student Name 
Level 

(PhD/Master) 

Name of the 

institute 

The 

country 

Year of 

completion 

تقانات السرد الروائي دراسة في 
 روايات قاسم توفيق

 كوسوبى عيسى
Koussoube 

Issa 

 دكتوراه
PhD 

 كلية اللغات
جامعة المدينة 

 العالمية
Faculty of 

Languages, 

Mediu 

 ماليزيا
Malaysi

a 

2014-2016 

 1951التناص في الشعر الليبي الحر ) 

م ( دراسة وصفية تحليلية 2011ــ   
Intertextuality in Libyan  Free 

Verses  (1951-2011) an analytical 
descriptive study 

فاتح محمد أبوبكر 

 أبو زيان
Abozayyan 

Fateh 
Mohammad 

Abobakar 

 دكتوراه
PhD 

 كلية اللغات
جامعة المدينة 

 العالمية
Faculty of 

Languages, 

Mediu 

 ماليزيا
Malaysi

a 

2014-2016 

لبي: صوره وأساليبه في اإلنشاء الط
أحاديث رياض الصالحين )دراسة 

 تحليلية تطبيقية(
The Affirmative Composition, its 

Morphology and Techniques in the 

in the Hadiths of Riyad Al-Salheen 
(analytic, Empirical Study) 

أحمد الحاج 
 أبوبكر

Abubakar 
Ahmad Alhaji 

 دكتوراه

PhD 

 كلية اللغات

جامعة المدينة 
 العالمية

Faculty of 
Languages, 

Mediu 

 ماليزيا
Malaysi

a 

2014-2016 

اتجاهات الحرية في الشعر العراقي  :
 .الحديث بين تحديات وتناقضات الواقع

THE Trends in Freedom in Modern 

Iraqi Poetry Between the 
Challenges and contradictions of 

reality 

جوان عبد الحميد 

 صابر طه
Goan 

Abdulhameed 
Saber Taha 

 دكتوراه

PhD 

 كلية اللغات
جامعة المدينة 

 العالمية

Faculty of 
Languages, 

Mediu 

 ماليزيا
Malaysi

a 

2014-2016 

التماسك النصي في شعر عبد المولى 

 محمد البغدادي

Textual Cohesion in The Poetry of 
Abdul Mawla Mohammed al - 

Baghdadi 
 

خالد رمضان 
 محمد الجربوع

JARBUOA 
KHALD 

RAMDAN M 

 دكتوراه
PhD 

 كلية اللغات

جامعة المدينة 

 العالمية
Faculty of 

Languages, 
Mediu 

 ماليزيا

Malaysi
a 

2015-2017 

شعر الزهد عند أبي العتاهية وابن 
 الرومي

The poetry of Asceticism of Abu al-
Ataheya and Ibn al-Rumi 

نور االكمل بنت 
 محمد نور

Nurul Akmal 
binti Md Noor 

 دكتوراه

PhD 

 كلية اللغات

جامعة المدينة 
 العالمية

Faculty of 
Languages, 

Mediu 

 ماليزيا
Malaysi

a 

2015-2017 

 تجليات األنا في شعر عبد الحميد بطاو
 دراسة وصفية تحليلية

The manifestations of the ego in 

the poetry of Abdelhamid Batau 
descriptive analytical study 

بالعيد أسماء 

 محمد تيبار
Asma Beleid 

Tebar 

 ماجستير
Master 

 كلية اللغات
جامعة المدينة 

 العالمية
Faculty of 

Languages, 

Mediu 

 ماليزيا

Malaysi

a 

2017 - 
2018 

 األخالق في شعر ابي منصور الثعالبي

The Ethics in the Poetry of Abu 
Mansour Al-Thaalebi 

بسمة محمد 

 المبروك
 BASMA 

MOHAMMED 

.M.ABUGSHSHE
TA 

 ماجستير

Master 

 كلية اللغات

جامعة المدينة 
 العالمية

Faculty of 

Languages, 
Mediu 

 ماليزيا

Malaysi
a 

2017 - 

2018 

الشخصية في رواية )مقتل بائع الكتب( 
لية لسعد محمد رحيم دراسة تحلي

 وصفية

The personality In Saad 
Mohammed Rahim's novel: "The 

Murder of the Book seller" an 
analytical and descriptive study 

 روزهانيزا بدين

Rosehaniza 
Bidin 

 ماجستير

Master 

 كلية اللغات

جامعة المدينة 
 العالمية

Faculty of 
Languages, 

Mediu 

 ماليزيا

Malaysi
a 

7201 - 

2018 



 Dissertations he Examinedالرسائل العلمية التي ناقشتها :  

 

 

 الرسالة عنوان م

Titles of Dissertations 

 الطالب اسم

Student's name 

 الدراسي الهيكل

Program 

structure 

 المرجعي الرقم

 للطالب

Reference 

number 

 النيجيري العربي األدب في الشعرية المعارضات 1

Poetical Oppositions in the Nigerian Arabic 

literature 

 سعيد نور

Noor Said  

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language 

AX748 

 سييييييبحات)المختار محمد بن الناصيييييير محمد الشيييييييخ ديوان 2

 أسلوبية وصفية دراسة( األنوار

Anthology of Sheikh Mohammed bin Nasser 

Mohammad Mukhtar (Sabahat Al Anwar): 

A Stylistic Descriptive Study  

 أويس إبراهيم

IBRAHIM AWAISU 

 

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language 

AX740 

 اتسيبح جعفر إسيحاق ثالث الشييخ ديوان في الطلبي اإلنشياء 3

 النساك

Imperative Forms in the Anthology of 

Sheikh Thalith Ishaq Jaafar (Sabahat Al-

Nussaq) 

 خامس محمد حسين

HUSAINI 

MUHAMMAD 

KHAMISU 

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language 

AY742 

 دراسييية وقراءته الكريم القرآن ضيييوء في والتنازع اإلنشيييغال 4

 داللية تطبيقية

Inshighal and Tanaz’u in the light of the 

Quran and Reading them: A Semantic 

Applied Study 

 ناجي أنس محمد

MOHAMAD ANAS 

NAJI 

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language  

AT504 

 فنية دراسيية الحريري؛ مقامات فى العباسييي المجتمع صييورة 5

 موضوعية

The Image of the Abbasid Community in the 

Al-Hareeri Maqamat: An Artistic Thematic 

Study 

 خضران بن أحمد بن حامد

 قرنيال

Hamd A Al Garny 

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language 

AT209 

 اللغة تعليم في ودورها العربية اللغة لمعلم الثقافية الكفايات 6

 العربية

Cultural Competencies for Teachers of 

Arabic language and Its Role in Teaching 

Arabic language 

 إدريس بابكر إدريس فاطمة

FATIMA IDRIS 

BABIKER IDRIS 

PhD in Arabic 

Literature  دكتوراه

 لغة العربيةفي ال

AG431 



 الرسالة عنوان م

Titles of Dissertations 

 الطالب اسم

Student's name 

 الدراسي الهيكل

Program 

structure 

 المرجعي الرقم

 للطالب

Reference 

number 

 غرناطة ملك الثالث يوسف الحجاج أبي شعر 7

 فنية موضوعية دراسة

Poetry of Abi Al-Hajjaj Yusuf Althalith: An 

Artistic Thematic Study 

 محمد الحليم عبد شريف

 عويضة

SHERIEF 

ABDELHALIM 

MOHAMED EWIDA 

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language 

BE836 

 السعودي الشعر في اإلبداع محفزات 8

Stimuli of Creativity in Saudi Poetry 

 عبدالرحمن صالح عبدالهادي

 الشهري زيدان آل

ABDULHADI 

SALEH 

ABDURHMAN 

ALZAIDAN AL-

SHEHRI 

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language 

AQ628 

 -البيوع مسيييييييائيل) الفقهيية للمصييييييطلحيات اليّداللي التُّطور 9

  ( نموذًجا

The Semantic Evolution for the 

Jurisprudential Terminologies (Issues of 

Sales as an Example) 

 بشير حمد أحمد سميرة

SAMIRA AHMED 

HAMED BASHIR 

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language  

AU567 

تجليييات الرمز الييديني في الشييييييعر الحر الليبي لطفي عبييد  10

 اللطيف نموذًجا

The manifestations of the religious symbol 

in the Libyan free verses. Lotfi Abdul Latif 

model 

 

EINTISAR OMRAN  

 انتصار عمران البشير   

PhD in Arabic 

Literature and 

Literary  دكتوراه في

 األدب العربي

BG357 

آيات السييلم والسييالم واإلسييالم في القرآن الكريم وأسييرارها  11

 البالغية )دراسة بالغية تطبيقية

Verses of Salam, Salaam and Islam in the 

Holy Quran and its rhetorical secrets 

Applied rhetorical study 

 

Mustapha Ibrahim 

Abubakar  

 إبراهيم أبوبكر مصطفى

PhD in Arabic 

Literature and 

Literary  دكتوراه في

 األدب العربي واألدب

BG983 

بالغة النظم في صحيح البخاري كتاب األدب نموذجًا)دراسة  12

 تحليلية(

Abdallah Moussa 

Moussa Bila  

 عبداهلل موسى بيال سوادغو 

PhD in Arabic 

Literature and 

BH466 



 
 
 
 
 
 
 
 

The eloquence of the systems in Saheeh al-

Bukhari. Book of literature as a model 

(analytical study 

Literary  دكتوراه في

 األدب العربي

 ياقفرائد ألفاظ القرآن الكريم وأثرها في توجيه الس 13

 "دراسة لغوية"

The Uniqueness of the Holy Quran's 

Phrases and its impact on direction of the 

context 

Linguistic study"" 

 عثمان صالح الخير عبد اهلل

Abdalla Othman 

Saleh Alkhir 

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language 

BM226 

 وتي في سورة)ق(دالالت النَّظم الص 14

 دراسة تحليلية

The Significance of Phonic Structure in 

Sura (Qaf) 

An analytical study 

 سالمة رمضان محمود الغا

Salma R . Mohmoud 

Lagha 

 

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language 

BH663 

ة في خطبيية القيياضييييييي ابن زكّي، ُب 15 َدالُبَنى الّتركيبيييّ  فتح  عييي 

 القدس 

 (نحوّية بالغّية)دراسة 

The Syntagmatic structures in the speech 

of Qadhi Ibn Zaki, shortly after Jerusalem 

Conquest 

(Grammatical and rhetorical study) 

 ويدراوغو إنوسا

 

Ouedraogo Inoussa 

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language 

BI643 

ة دراسالفالتية )بين اللغة العربية و المستويات اللغوية 16

 تقابلية تحليلية(

 محمد أبو بكر محمد

(Admin Page) 

MUHAMMAD 

ABUBAKAR 

MUHAMMAD 

ماجستير في اللغة 

 العربية

Master in Arabic 

Language 

BJ489 

لم ل عفن التوقيعات األدبية في كتاب العقد الفريد من خال 17

 المعاني 

 دراسة تحليلية بالغية

أبوعجيلة السايح عامر   

 الترهوني

TARHOUNI 

ABUAGILA ESAEH   

PhD in Arabic 

Literature and 

Literary 

دكتوراه في األدب  

 العربي

BI345 



 /الُمنتديات والمؤتمرات الرسميةOfficial Forums ،seminars ferencesand Con   : 

 تاريخ االنعقاد. الجهة الُمنظمة.  مكان االنعقاد.  اسم المؤتمر/المنتدى.

Forum/Conference title 
Forum/Conference 

Place 
Organized by 

Forum/Con-

ference date 

 الندوة العربية للشاعر نزار قباني
The Arabic Symposium about the Poet Nizar 

Qabbanni 

دمشق –سورية   

Damascus, Syria  

 وزارة الثقافة

Ministry of Culture 
2006 

 مؤتمر ابي العالء المعري الحادي عشر
The 11th Conference about the Poet, Abi Al-Alaa 

Almaari 

دمشق –سورية   

Damascus, Syria  

 وزارة الثقافة

Ministry of Culture 
2007 

وهيفالندوة النقدية لتكريم الناقد أب  
The Critical Symposium about Honouring  the 

Critic, Abu Haif 

الرقة –سورية   

Alraqqa, Syria  

 وزارة الثقافة

Ministry of Culture 
2008 

 الندوة النقدية التكريمية للناقد محمد صابر عبيد
The Honorary Critical Symposium about the 

Poet and Critic, 

Mohammed Sabir Obeid 

صالح الدين –العراق   

Iraq - Salahuddin 

 وزارة الثقافة

Ministry of Culture 
2011 

 مهرجان اللغة العربية

Arabic Language Festival   

جامعة تكريت –العراق   

Iraq - University of 

Tikrit 

وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي

e Ministry of Higher 

Education and 

Scientific Research 

2011 

 مهرجان السريان في الثقافة العراقية

Al-Siryan Festival in the Araqi Culture 

عين كاوه –أربيل  –العراق   

Iraq - Arbil - Ain 

Kawa 

المديرية العامة للثقافة 

والفنون السريانية في مدينة 

 عينكاوة بأربيل

The Gen. Directorate 

for Syrianic Culture 

and Arts in Ainkawah 

in Arbil 

2012 

 الندوة العلمية 

جامعة المدينة العالمية ودورها في تفعيل اللغة العربية 

 وآدابها

Scientific seminar: 

The Role of Al-Madinah International 

University in activating the Arabic 

language and Arabic literature 

  شاه عالم –ماليزيا 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

26/12/2014  

 الندوة العلمية

موقف اإلسالم من الرفاهية وانعكاسها على بناء 

 الحضارة اإلسالمية

Scientific seminar: 

Islam Point Of View on welfare and its 

reflection on the creating the Islamic 

civilization 

شاه عالم –ا ماليزي  

Malaysia – Shah 

Alam 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

29/1/2015  

 الندوة العلمية 

النظام االقتصادي اإلسالمي وتحقيق مقاصد الشريعة 

 اإلسالمية

Scientific seminar: 

Islamic economic system and 

achievement of Islamic law Objectives 

شاه عالم –ليزيا ما  

Malaysia – Shah 

Alam 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

26/3/2015  

 الندوة العلمية الرابعة

إلسالمطبيعة الدولة من منظور ا  

Fourth Scientific Symposium: 

The nature of the state from the 

perspective of Islam 

شاه عالم –ماليزيا   

Malaysia – Shah 

Alam 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

30/4/2015  

 

 



 تاريخ االنعقاد. الجهة الُمنظمة.  مكان االنعقاد.  اسم المؤتمر/المنتدى.

Forum/Conference title 
Forum/Conference 

Place 
Organized by 

Forum/Con-

ference date 

مسابقة معالي مدير الجامعة الثقافية في اللغة العربية 

 وتنمية مهارات الطلبة بجامعة المدينة العالمية

MEDIU's Rector's Contest: 

The culture In the Arabic language and 

the development of the skills of students 

at Al-Madinah International University   

شاه عالم –ماليزيا   

Malaysia – Shah 

Alam 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

15/5/2015  

التمويل والصيرفة اإلسالمية وتحقيق مقاصد الشريعة  

 اإلسالمية

The Fifth Scientific Seminar: Islamic 

finance and banking and achieving the 

Objectives of Islamic law 

شاه عالم –ماليزيا   

Malaysia – Shah 

Alam 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

28/5/2015  

 الندوة العلمية السابعة

 مجاالت التجديد في العلوم اإلسالمية 

عالميةجهود جامعة المدينة ال  

Seventh Scientific Symposium: 

modernization Domains in Islamic 

sciences the Efforts of Al-Madinah 

International University 

شاه عالم –ماليزيا   

Malaysia – Shah 

Alam 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

31/12/2015  

  5 المؤتمر الدولي مقدس

The International Conference 

(MUAQDDAS) 5 

جامعة ماليا –ماليزيا   

Malaysia - UM 

 جامعة ماليا 

UM 
2015 

2015المؤتمر الدولي األول للدراسات اللغوية   

ICLS2015 

The First International Conference OF 

Language Studies, 2015 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia – Shah 

Alam 

 جامعة المدينة العالمية

MEDIU 
2015 

 MICIS2015 المؤتمر العالمي األول للعلوم اإلسالمية 

the First World Conference of Islamic 

Sciences2015 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

5201  

  6 المؤتمر الدولي مقدس

The International Conference 

(MUAQDDAS) 6 

جامعة ماليا –ماليزيا   

Malaysia - UM 

 جامعة ماليا 

UM 
2016 

6201للدراسات اللغوية  ثانيالمؤتمر الدولي ال  

ICLS2016 

The Second International Conference OF 

Language Studies, 2016 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

 جامعة المدينة العالمية

MEDIU 
6201  

 المؤتمر الدولي األول للغة العربية

The First International Conference on 

Arabic Language 

 سلطنة عمان جامعة نزوى

University of Nizwa. 

Oman 

كلية اآلداب -جامعة نزوى  2016 

الثاني للعلوم اإلسالمية  المؤتمر العالمي  

The Second International Conference of 

Islamic Sciences 2017 MICIS2017 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

 -جامعة المدينة العالمية 

 ماليزيا
1-2/11/2017  

المؤتمر التربوي الدولي األول للدراسات التربوية 

2017والنفسية   ICOPS 

 The first international educational 

conference for educational and 

psychological studies 2017 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

 -جامعة المدينة العالمية 

 ماليزيا
2017 

7201للدراسات اللغوية  لثالثالمؤتمر الدولي ا  

The Third International Conference of 

Language Studies 2017 ICLS2017 

جامعة المدينة  –ماليزيا 

 العالمية

Malaysia - MEDIU 

 جامعة المدينة العالمية

MEDIU- Malaysia 
5-6/12/2017  

  2018السادس  عالميال وقفمؤتمر ال

6th Global Waqf Conference 2018 

(GWC2018) 

 بانكوك – يالندات

Bangkok - Thailand 

جامعة تون عبد الرزاق؛ 

 جامعة المدينة العالمية

MEDIU; UNIRAZAK 

19-21/12/2017 



 /عضوية ورئاسة اللجان الرسميةMembership of official Committees : 

 سسةاسم المؤ صفة العضوية اسم اللجنة
 تاريخ بداية ونهاية العضوية.

 نهاية العضوية بداية العضوية

The committee’s Name. 
Membership 

level 

Organization 

name 

Membership start & 

end date 

date start 

مجمع مجلة بحوث تحكيم لجنة  

The Arbitration Committee of the 

(Majma,a) Magazine 

 عضو

Member 

 المدينة جامعة

 العالمية
MEDIU- 

Malaysia 

 حتى تاريخه 2014

  العلمي البحث جيل مجلة بحوث تحيكم لجنة

The Arbitration Committee of the 

(JiL) scientific research magazine.  

 عضو

Member 

 البحث جيل مركز

 العلمي

JiL Scientific 

Research 

Center 

ى تاريخهحت 2015  

 للدراسات األول الدولي للمؤتمر العليا اللجنة

 اللغوية

ICLS2015 

The High Committee of the First 

International Conference on 

Language Studies. 2015 

 عضو

Member 

 المدينة جامعة

 العالمية
MEDIU- 

Malaysia 

2015 2015 

 راساتللد األول الدولي للمؤتمر التنظيمية اللجنة

 اللغوية

ICLS2015 

Organizational Committee of 

International Conference of the  

Language Studies 2015 

 

 عضو

Member 

 

 المدينة جامعة

 العالمية
MEDIU- 

Malaysia 

 

 

2015 

 

 

 

2015 

 للدراسات األول الدولي للمؤتمر العلمية اللجنة

 اللغوية

ICLS2015 

The Scientific Committee of the First 

International Conference the 

Language Studies 2015 

 عضو

Member 

 المدينة جامعة

 العالمية
MEDIU - 

Malaysia 

2015 2015 

 للدراسات األول الدولي للمؤتمر التوصيات لجنة

 اللغوية

ICLS2015 

The Recommendations Committee of 

the First International Conference of 

the Language Studies 2015 

لجنة رئيس  

Head 

 المدينة جامعة

 العالمية
MEDIU- 

Malaysia 

2015 2015 

 العربيةلجنة تحكيم بحوث مجلة 

ISSN22896090 

The Arbitration Committee of the 

(Al-Araby) magazine 

 عضو

Member 

 ماليزيا

Malaysia 
 مستمر 2016

 

 

 

 

 

 



 سسةاسم المؤ صفة العضوية اسم اللجنة
 تاريخ بداية ونهاية العضوية.

 نهاية العضوية بداية العضوية

The committee’s Name. 
Membership 

level 

Organization 

name 

Membership start & 

end date 

 للدراسات الثاني الدولي للمؤتمر العليا اللجنة

 اللغوية

ICLS2016 

The high Committee of the Second 

International Conference of 

Language Studies 

2016 

 عضو

Member 

 المدينة امعةج

 العالمية
MEDIU- 

Malaysia 

2016 2016 

 للدراسات الثاني الدولي للمؤتمر العلمية اللجنة

 اللغوية

ICLS2016 

The Scientific Committee of the 

Second International Conference of 

Language Studies 

لجنة رئيس  

Head 

 المدينة جامعة

 العالمية
MEDIU- 

Malaysia 

2016 2016 

 للدراسات لثالثا الدولي للمؤتمر العلمية اللجنة

 اللغوية

ICLS2017 

The Scientific Committee of the 

Third International Conference of 

Language Studies 

2017 

لجنة رئيس  

Head 

 المدينة جامعة

 العالمية
MEDIU- 

Malaysia 

2017 2017 

 للدراسات لثالثا الدولي للمؤتمر العليا اللجنة

 اللغوية

ICLS2017 

Scientific Committee of the Third 

International Conference on 

Language Studies 

 عضو

Member 

 المدينة جامعة

 العالمية
MEDIU- 

Malaysia 

2017 2017 

 لجنة تحكيم بحوث مجلة ذخائر التراث

The Arbitration Committee of the 

(Dhakhaer Alturath) magazine 

 عضو

Member 

 المغرب

Morocco 
 مستمر 2017

  


