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 السرية الذاتية
 

 عبد الكريم خالد عناية قاسم التميمي :االسم 

 البصرة 21/21/2691:  مكان وتأريخ الوالدة

 القبلة -حي المهندسين / بصرة  :العنوان 

 13112210670 : رقم اهلاتف

 Karem20002004@yahoo.com : الربيد االلكرتوني

  : واجلهة املاحنة وتاريخ احلصول عليها الشهادات
 كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة البصرة  – 10/1/1127 -دكتوراه في اللغة العربية  -

 جامعة البصرة كلية التربية للعلوم االنسانية -6/7/2669 –ماجستير  -

 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة البصرة  – 2616/2661 –بكالوريوس  -

 :  االختصاص العام وتاريخ احلصول عليها املرتبة العلمية

 1/2/1120 –أستاذ مساعد  -

 26/2/1116 –مدرس  -

 26/2/1119 –مدرس مساعد  -

 

 اللغة والنحو/ اللغة العربية :  االختصاص الدقيق

 اللغة العربية:  اللغات التي جييدها
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 تدريسي : الوظيفة احلالية

، عضسو  1122مقرر مجلس  كليسة بتساري   :املناصب التي توالها يف الكلية وتوارخيها

 1121ومقرر لجنة الترقيات العلمية بتاري  

  :البحوث املنشورة واملؤلفات 
 من لطائف أسلوب النداء في النص القرآني -2

 مفهوم االستعارة بين القدامى والمحدثين -1

 القرآنيالحذف والتقدير رؤية في االسلوب  -7

 1" أنموذجا( كره ) ألفاظ الكراهية الصريحة في البيان القرآني لفظة   -0

 أثر السياق القرآني في تغيير داللة االلفاظ -0

 أسلوب االلتفاف في سياق ألفاظ المحبة والكراهة في القرآن الكريم -9

اغسط  العسرب وسسقطات ) موقف ابن جني من االخطاء اللغويسة فسي كتابسة الئصسائص  -3

 "انموذجا( العلماء 

 "أنموذجا( حب ) ألفاظ المحبة الصريحة في البيان القرآني لفظة  -1

 داللة تنوع جموع التكسير في القرآن الكريم -6

 نظرات في األعراب-21

اللغةة العربيةة للحةرحل يال اىولة   :املواد التي درسها يف الدراسةة االوليةة 

 والثانية

 ال يوجد :املواد التي درسها يف الدراسات العليا

 ى يوجد :عدد الرسائل واالطاريح التي اشرف عليها للماجستري والدكتوراه

 2( : بمتدرالتي شارك فيها كمحاضر او )الدورات التطويرية

 ال يوجد :املؤمترات التي شارك فيها كباحث
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