السيرة العلمية
االسم الثالثي :سامي ماضي إبراىيم الربيعي
الكمية /القسم :كمية اآلداب /قسم المغة العربية
الوظيفية الحالية :استاذ الدراسات العميا
المقب العممي /أستاذ دكتور
الشيادات الحاصل عمييا :دكتوراه في فمسفة المغة العربية وآدابيا
التخصص العام :المغة العربية  /المغة
التخصص الدقيق :النحو والداللة .
الخبرات العممية:
 1ـــ ناقشت واشرفت وقومت أكثر من تسعين رسالة ماجستير واطروحة دكتوراه في الجامعات
العراقية منيا :جامعة بغداد  ،وجامعة البصرة ،وجامعة الموصل ،وجامعة الكوفة ،وجامعة بابل،
وجامعة ديالى ،وجامعة االنبار وجامعة القادسية ،وجامعة واسط  ،والجامعة العراقية  ،وجامعة ذي
قار ،وجامعة كربالء  ،والجامعة المستنصرية .
2ـــ خبيرا عم ميا لمترقيات العممية لمختمف الجامعات العراقية فضال عن الوزارات االخرى.
 3ـــ عممت أستاذا محاضرا في معيد الخدمة الخارجية /وزارة الخارجية لسنة .2112
4ـــ خبيرا عمميا ألكثر من أربعين بحثا في المجالت العممية المحكمة التي تصدر عن الجامعات
العراقية.
5ـــــ خبي ار عمميا لعشرات االبحاث الدولية من الجامعات العربية.
6ــــ خبيرا لغويا لعشرات الرسائل واالطاريح والبحوث في غير أقسام المغة العربية .
7ـــ االشراف عمى بحوث التخرج لممرحمة الرابعة فضال عن مناقشتيا وتقويميا عمميا.
8ــ ع ضو في أكثر من لجنة عممية في داخل العراق وخارجو.
9ـــ عضو الجمعية الميبية الدولية لعموم المغة.
11ـــ عضو في المجان االستشارية في أكثر من مجمة عممية محمية ودولية.
 11ـــ شاركت في مؤتمرات دولية بمساىمة عممية (بحث) و( حضور) منيا في تونس  ،والجزائر،
وماليزليا ،ومصر ،والمغرب ،وايران ،وتركيا ،والسودان ،واالردن ،وسمطنة بروناي ،ولبنان ،واليند ،
ليبيا  ،والمممكة العربية السعودية فضال عن المؤتمرات الدولية في داخل العراق.

11ـــ استاذ زائر في جامعة الخوارزمي  /ايران لمعام الدراسي 2118ـــ2119
 12ــ حاصل عمى أكثر من سبعين كتابًا( شكر وتقدير).
المقب العممي/الجية المانحة  :استاذ دكتور /الجامعة المستنصرية
سنوات الخدمة الجامعية19 :
عنوان رسالة الماجستير :الآللئ السنية في شرح المقدمة الجزرية بالتجويد في القران المجيد
لمقسطالني (ت 923ىـ) دراسة وتحقيق
عنوان اطروحة الدكتوراه :الداللة النحوية في كتاب المقتضب لممبرد (ت 285ىـ)
رقم الياتف17714715772/17913241941 :
البريد اإللكترونيsamialmady287@gmail.com:

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم:
ت

أسم الجائزة والمنح والتكريم

الجية المانحة

السنة

1

درع الطائفة البكتاشية

أوقاف الطائفة البكتاشية /تركيا

4112

درع المك تبة المركزية /اليوبيل الذىبي

الجامعة المستنصرية /مكتبة

4

لمكتاب

2

درع كمية اآلداب

2

درع وحدة المخطوطات

5

درع يوم الضاد

6

درع الكتاب القرآني

7

درع االبداع

8

حاصل عمى التسمسل الثاني لجائزة

المستنصرية لمعموم االنسانية( االبداع

العممي )

حجر بن عدي

كمية اآلداب الجامعة
المستنصرية

وحدة المخطوطات /كمية

اآلداب الجامعة المستنصرية
و ازرة الثقافة
مركز عموم القران /و ازرة
االوقاف

مركز روافد الخير/منظمات
مجتمع مدني

الجامعة المستنصرية

4112
2112
4112
4111
4111
4117

4117

 األعمال المنجزة  -الكتب المؤلفة والمترجمة:
ت

عنوان الكتاب

مكان النشر

الناشر

السنة

1

الداللة النحوية في كتاب المقتضب

مصر

مكتبة الثقافة

ط4119/1

4

الحواشي المفيمة في شرح المقدمة

العراق

مطبعة الطيف

ط4117/1

لممبرد (ت485ىـ)

الجزرية ألحمد بن محمد

الجزري(ت849ىـ) دراسة وتحقيق
2

تحفة الطالبين في تجويد كتاب رب

العالمين لمسمنودي (ت1185ىـ) دراسة

مصر

العراق

الدينية

مكتبة الثقافة
الدينية

مطبعة الطيف

ط4114/4

ط4114/4

ط4117/1

وتحقيق

2

الآللئ السنية في شرح المقدمة الجزرية
بالتجويد في القران المجيد لمقسطالني

العراق

مطبعة الطيف

(ت942ىـ) دراسة وتحقيق

ط4116/1
ط4116/4

5

جواىر النحو البي عمي الطبرسي (ت

العراق

مطبعة الطيف

ط4116/1

6

أثر طرق الحج في التواصل المغوي

العراق

مطبعة بغداد

ط4117/1

7

ابن شنبوذ (ت 242ه) ومظاىر

مصر

مكتبة الثقافة

ط4141 / 1

528ىـ) دراسة وتحقيق

دراسة ابيستيمولوجية

قراءتو بين القراءات القرآنية

الدينية

8

اختيارات ابن مقسم (ت  252ه) من

القراءات القرآنية

مصر

مكتبة الثقافة
الدينية

ط4141 /1

 البحوث العممية المنشورة :
ت
1
4
2
2
5

6

عنوان البحث

مكان النشر

الناشر

السنة

النحو العربي والرأي اآلخر

العراق

مجمة كمية اآلداب المستنصرية

4116

مسائل االنصاف بين النسبة والتأصيل

العراق

مجمة كمية التربية االساسية

4117

رسالة في إعراب ال إلو اال اهلل لمشيخ

العراق

مجمة آداب المستنصرية

4117

مظاىر التماسك التركيبي وداللتو في

العراق

آداب المستنصرية

4119

قراءة في قصيدة (ذكريات في مقام السيدة

العراق

ممتقى الطف الثقافي العممي

4111

ابن شنبوذ(ت242ىـ) ومظاىر قراءتو بين

العراق

المؤتمر العممي السادس عشر

4111

مجمة آداب جامعة بغداد

4114

الخطاب الحسيني في واقعة الطف دراسة

العراق

ممتقى الطف العممي الدولي

4111

القراءات القرآنية المروية عن االمام محمد

العراق

المؤتمر العممي السابع عشر

4111

مجمة نون والقمم

4114

االتجاه الوظيفي لمخطاب الحسيني في

العراق

المموي دراسة وتحقيق (ت772ىـ)
العربية
زينب)

القراءات القرآنية

المستنصرية

الدولي االول

آداب المستنصرية
في مجمة المورد

7

8

9

وتحميل

بن عمي الباقر(ت 112ه)

الطف

الثاني

آداب المستنصرية

ممتقى الطف العممي الدولي
الثالث

4112

4114

11
11
14
12

12

اختيارات ابن مقسم(ت252ىـ) من

العراق

مجمة كمية العموم االسالمية

4112

المنيج المغوي عند القسطالني(ت942ىـ)

العراق

مجمة كمية اآلداب

4117

قصدية الخطاب في واقعة الطف

العراق

ممتقى الطف العممي الدولي

4112

أثر الداللة السياقية في تقعيد القاعدة

العراق

مجمة كمية االداب

4118

 .القرائن الحالية في الخطاب الحسيني

العراق

ممتقى الطف العممي الدولي

4114

مجمة السبط المحكمة مركز

4115

مقاربات لسانية بين التراث والمعاصرة

العراق

جامعة التنمية لمموارد البشرية

4112

االتجاه الوظيفي لمخطاب الديني بين

العراق

مجمة كمية االداب

4118

مكانة النسخة الجزائرية في تحقيق

الجزائر

الممتقى الدولي الثالث لممخطوط

4116

القراءات القرآنية

النحوية

دارسة وتحميل

جامعة بغداد

الرابع

الخامس

كربالء لمدراسات والبحوث

15
16

17

(دراسة في ضوء المنيج الوصفي)
السنن القرآني والمتمقي

النصوص (منيج السالك في الكالم عمى
ألفية ابن مالك ألبي حيان االندلسي

جامعة ادرار

(ت725ه)إنموذجا)

18

19

41
41

أثر طرق الحج في التواصل المغوي دراسة

السودان

مؤتمر طرق الحج الدولي

4116

منيج القسطالني (ت942ه) في كتابو

ماليزيا

مؤتمر المخطوطات االسالمية

4112

ابيستيمولوجية

الوقف واالبتداء في القران الكريم مع
تحقيق سورة الفاتحة

قصدية الخطاب في نيج البالغة دراسة

في مفيوم المعنى بين المخاطب والمتمقي
أثر طريق الحرير في التواصل

االجتماعي والمعرفي بين العرب والصين

العراق
السودان

جامعة أفريقيا العالمية،
في العالم

مؤتمر نيج البالغة  /جامعة

4115

مؤتمر آفاق التعان العربي

4117

الكوفة

االفريقي الصيني

مجمة بيت الحكمة لمدراسات

4119

اإلشاريات الشخصية في إلياذة الجزائر

الجزائر

مؤتمر صورة الثو ةر الجزائرية في

4117

التماسك التركيبي دراسة مقاربة بين

مصر

مؤتمر الدراسات البينة/جامعة

4119

جيود المستشرق االلماني يوىان فك في

االردن

مؤتمر الدراسات العربية في

4141

التأريخية

44
42

42

دراسة في مفيوم المعنى
التراث والمعاصرة

الميجات العربية ـ ـ ـ دراسة ابيستيولوجية ـ ـ

االبداع االدبي/جامعة مستغانم

القاىرة

الغرب /الجامعة االردنية

وجامعة اليرموك.

مجمة دراسات استشراقية  /مركز
الدراسات االسالمية

45

46

المسانيات الشعبية في كتب الرحالت ـ ـ ـ

رحمة الحج إنموذجًا ـ ـ ـ

أثر المعنى العرفاني في التفكير النحوي

عند سيبويو

العراق

منصة كمية اآلداب الجامعة

4141

العراق

مجمة المجمع العممي العراقي

4141

المستنصرية

 المؤتمرات والندوات (ورقة بحث  /محاضرة):
ت

اسم المؤتمر و الندوة

1

المؤتمر العممي الخامس عشر آداب المستنصرية

4

ممتقى الطف الثقافي العممي الدولي االول

2

المؤتمر العممي السادس عشر آداب المستنصرية

2

ممتقى الطف العممي الدولي الثاني

مكان انعقادىا
العراق/الجامعة

المستنصرية

العراق  /الجامعة
المستنصرية

العراق/الجامعة

المستنصرية

العراق  /الجامعة

السنة
4119

4111
4111
4111

المستنصرية
5

المؤتمر العممي السابع عشر آداب المستنصرية
السابع عشر

6

ممتقى الطف العممي الدولي الثالث

7

ممتقى الطف العممي الدولي الرابع

8

ممتقى الطف العممي الدولي الخامس

العراق/الجامعة

المستنصرية

العراق/الجامعة

المستنصرية
المستنصرية

العراق /الجامعة

المستنصرية

4111
4114
4114
4112

9

المؤتمر الدولي /جامعة التنمية لمموارد البشرية

العراق/السميمانية

4112

11

الممتقى الدولي الثالث لممخطوط جامعة ادرار

الجزائر/ادرار

4116

11

مؤتمر طرق الحج الدولي جامعة أفريقيا العالمية،

السودان/الخرطوم

4116

14

مؤتمر نيج البالغة/جامعة الكوفة

12

المؤتمر الدولي لمطائفة البكتاشية

12
15

16

17

18
19

العراق/الكوفة

4115

تركيا/أنقرة

4115

أثر التكنولوجيا الحديثة في حفظ المخطوطات

الجزائر/قسنطينة

4117

نحو االصوليين دراسة تحميمية/مصطفى جمال

رابطة مصطفى

الدين إنموذجا

مؤتمر الدراسات العربية في الغرب /الجامعة
االردنية وجامعة اليرموك

عالمية المغة العربية ـ ـ اسيامات وابداع ـ ـ ـ
مؤتمر القاعدة النحوية  /الجمعية الميبية الدولة
لعوم المغة.

ممتقى النص القرآني الدولي

جمال الدين
االدبية

االردن
العراق /

الجامعة

4118

4141
4141

المستنصرية
ليبيا

4141

المغرب

4141

 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العممية:
ت

1

4

2
2
5
6
7
8

9
11

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث
العممية

مناىج المغة رؤية في المنيج التكاممي ـــ
دراسة في المنظومة المعرفية العربية ـــ
الضرورة الشعرية البي سعيد السيرافي
(ت268ىـ) دراسة وتحقيق

العمل قيد اإلنجاز

قيد االنجاز

قيد االنجاز

المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية

مقدم لمنشر

لممال عمي القاري(1112ىـ) دراسة وتحقيق
االتجاه الوظيفي لمخطاب الديني بين السنن
القرآني والمتمقي

السنن القرآني دراسة في مفيوم التداولية
سورة لقمان إنموذجا

المناظرات المغوية دراسة في ضوء معايير
النص

نيج البالغة دراسة في مفيوم المعنى
شرح ابن جني(ت  294ىـ)عمى االيضاح
ألبي عمي الفارسي (ت 277ىـ) دراسة
وتحقيق

جيود المستشرق االلماني يوىان فك في
الميجات العربية

أبحاث ودراسات في المسانيات الحديثة

العمل المقدم لمنشر

قيد االنجاز
قيد االنجاز
قيد االنجاز
قيد االنجاز
قيد االنجاز

العمل مقدم لمنشر
العمل مقدم لمنشر

 الخبرات التدريسية:
ت
1
4

اسم المادة التدريسية
النحو القرآني/المرحمة الرابعة /قسم عموم
عمم المغة االجتماعي /المرحمة الثانية /قسم

4112

االنثروبولوجيا

2
2

النحو  /المرحمة الثالثة  /قسم المغة العربية

5

عمم الداللة /المرحمة الثانية /قسم الترجمة

7

1999

القران

النحو  /المرحمة الثانية /قسم المغة العربية

6

السنة

العربية العامة لغير االختصاص المرحمة

االولى /قسم االنثروبولوجيا ،قسم الفمسفة
النحو العربي المرحمة الرابعة  ،النحو
وتطبيقاتو

4115
4116
4115
4112
4115الى االن

8

أصول النحو /ماجستير لغة

4118

9

مصادر لغوية /ماجستير لغة

4119

11

تحقيق النصوص /ماجستير لغة

4119

11

القراءات القرآنية /ماجستير لغة

 4119ـ ـ ـ ـ ـ4111

14

نحو المعنى/ماجستير لغة

4116،4112،4117، 4111،4112

12

مناىج التأليف النحوي  /دكتوراه لغة

 4111ـ ـ ـ ـ ـ 4112

12

مناىج لغوية/دكتوراه لغة

4112ـ ـ ـ ـ ـ 4117

15

الفكر النحوي /دكتوراه لغة

 4118ـ ـ ـ االن

16

مناىج لغوية حديثة  /ماجستير لغة

 4117ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ4141

 الدورات التدريبية:
ت

اسم التدريب

1

طرائق الحاسوب

4
2

واسم المؤسسة التي أجرت التدريب

المكان

مركز الحاسبات

الجامعة

مركز التراث العربي

جامعة بغداد

وحدة طرائق التدريس  /كمية التربية

الجامعة

تحقيق

المخطوطات
طرائق التدريس

المستنصرية

المستنصرية

 المناصب اإلدارية:
ت
1

المناصب اإلدارية
مدير ادارة كمية اآلداب /الجامعة
المستنصرية

فترة التكمفة
 4112ـ ـ ـ4115

4

عميد كمية اآلداب /الجامعة المستنصرية

4112ـ ـ ـ ـ4112

2

رئيس قسم المغة العربية من موقع أدنى

4112

2
5
6

مدير البحث والتطوير في الجامعة
المستنصرية

مدير المكتب االستشاري في كمية اآلداب
مسؤول مجمع جابر بن حيان إلسكان طمبة
الدراسات العميا  /الجامعة المستنصرية

4115
4112ـ ـ ـ ـ 4112
4111ـ ـ ـ ـ ـ 4112

السنة
1998
1998
4112

 المجان المشارك بيا:
ت

اسم المجنة

1

لجنة تأىيل كمية اآلداب

4

لجنة المشتريات

2

لجنة الصيانة

2

لجنة تأىيل االنترنيت

5

لجنة استقبال الطمبة

6

لجنة جرد الكتب

7
8

9

المجنة التحضيرية لمؤتمر
الفمسفة

المجنة المركزية لالمتحانات

النيائية

المجنة العممية في قسم المغة

العربية

لجنة عمداء كميات اآلداب

 11واالعالم واالثار في
الجامعات العراقية

رئيس المجنة المركزية

 11لصالحية التدريس في
الجامعة المستنصرية

ميام المجنة

فترة عمل المجنة

تأىيل الكمية بعد سقوط

4112ـ ـ4112

النظام

تجييز الكمية باالحتياجات  4112ـ ـ ـ 4112
االشراف عمى الصيانة في
الكمية

االشراف عمى نصب
منظومة انترنيت

استقبال الطمبة الجدد
االشراف عمى جرد مجانية
التعميم

اعداد وتحضير آليات
المؤتمر

االشراف عمى سير

االمتحانات النيائية لمطمبة
مناقشة الرؤى العممية

واالشراف عمى تسجيل
موضوعات طمبة

الماجستير والدكتوراه

4112
4112
4112ـ ـ ـ ـ 4115
4112ـ ـ ـ ـ4115
4115
4112ـ ـ ـ4115

 4119ـ ـ ـ ـ 4117 ، 4114

ـ ـ ـ 4141

رسم االطر العامة

والخاصة لمناىج االقسام

العممية في كميات اآلداب

4114ـ ـ ـ4112

واالعالم واالثار

اختبار المتقدمين ممن

يحمل لقب عممي لمتعين

في و ازرة التعميم العالي

وو ازرة التربية

4112ـ ـ ـ ـ ـ 4112

14
12

المجنة العممية لمركز عموم

القران /ديوان الوقف الشيعي

القرآنية لمكتاب القراني

المجنة العممية /مجمة رفوف

تقويم البحوث لمحصول

المجنة االستشارية /مجمة

مناقشة الرؤى والسبل

/جامعة ادرار /الجزائر

 12مركز دراسات المستنصرية
الدولية

15
16
17

18

19

41

41

44

االشراف عمى المسابقة

عمى اجا ةز النشر الدولي
لتطوير عمل المجمة

المجنة االستشارية لممتقى

االستشا ةر العممية لمممتقى

لجان تدقيقية ،ولجان تحقيقية

التدقيق أو التحقيق في

الطف الدولي

،ولجنان ادارية متعددة

لجنة الترقيات العممية/ديوان

االوقاف

المجنة العممية لمجمة الموروث

جامعة مستغانم /الجزائر

المجنة العممية لمجمة الميادين/

الجزائر

المجنة العممية لمجمة

المسانيات  /الجزائر

المجنة العمية لمجمة رفوف/

الجزائر

المجنة العممية لمجمة قراءات /

الجزائر

مسألة ما

الترقية العممية
تقويم البحوث عمميا

لغرض الحصول عمى
اجازة النشر الدولي

تقويم البحوث عمميا

لغرض الحصول عمى
اجازة النشر الدولي

تقويم البحوث عمميا

لغرض الحصول عمى
اجازة النشر الدولي

تقويم البحوث عمميا

لغرض الحصول عمى
اجازة النشر الدولي

تقويم البحوث عمميا

لغرض الحصول عمى
اجازة النشر الدولي

4111
4116ـ ـ ـ ـ االن

4116ـ ـ ـ ـ االن

4112
 4112ـ ـ ـ ـ 4112
 4117ـ ـ4118

4118الى االن

 4119الى االن

 4141الى االن

 4116الى االن.

 4141الى االن

42

42

المجنة العممية لمجمة ابن

منظور  /ليبيا

تقويم البحوث عمميا

لغرض الحصول عمى
اجازة النشر الدولي

المجنة العممية لجمعية العموم مناقشة نشاطات الجمعية

المغوية الدولية الميبية

وتقويميا

 4141الى االن

 4141الى االن

#####################################

