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Uالبيانات الشخصية: أوال 

 محمد حسين بن محمد حسن بن محمد رضا آل ياسين: االسم

 ه١٣٦٧ /رمضان/  ١٣الكاظمية في  –بغداد  م٢٠/٧/١٩٤٨ :الوالدة 

 العبريةالعربية واالنكليزية و  :اللغات التي يجيدها

 م١٩٩٩ سنة ستاذيةتاريخ الحصول على األ

 م٢٤/٧/٢٠١٣ في لتقاعدلاالحالة 

 م٢٠١٥) ستاذ المتمرساأل(تاريخ الحصول على لقب 

Uالدراسة: ثانيا 
 ).م١٩٦٠(االبتدائية أكمل  .١

 ).م١٩٦٣( المتوسطة أكمل .٢

 )م١٩٦٥( الفرع األدبي  /االعدادية  أكمل .٣

قســم (بغــداد جامعــة مــن كليــة اآلداب ب) لبكــالوريوسا(حصــل علــى الشــهادة الجامعيــة األولــى  .٤

 .)األول على القسم(بدرجة جيد جدا  م١٩٦٩) اللغة العربية

جامعة بغداد / من كلية اآلداب  امتيازبدرجة  " فقه اللغة "حصل على شهادة الماجستير في  .٥

 .جامعة بغداد بنشر الرسالة على نفقتهارئاسة وقامت  .م١٩٧٣سنة 

جامعـة بغـداد / بدرجـة امتيـاز مـن كليـة اآلداب " فقـه اللغـة " فـي الدكتوراه حصل على شهادة  .٦

 .م١٩٧٨سنة 

Uالوظائف التعليمية: لثاثا 

لـى إ _ م١٩٦٦خـر سـنة آفـي _ واالنتقـال  ، فـي جامعـة بغـداد مسـاء ) كاتـب (بوظيفـة  ُعـّينَ  .١

 م١٩٦٨حتى سنة  نصريةتفي الجامعة المس ) كاتب (وظيفة 

 م١٩٧١-١٩٧٠للغة العربية في التعليم الثانوي بوزراة التربية  ) سمدرّ  ( ن بوظيفةيالتعي .٢

 م١٩٧٣ داب بجامعة بغدادفي كلية اآل )مدرس مساعد  ( ُعّين تدريسيا بلقب .٣

 

 



 ۳ 

 : وتوالت ترقياته العلمية

 م١٩٧٨ :) مدرس ( .١

 م١٩٨٨: ) أستاذ مساعد  ( .٢

 م١٩٩٩ :)  أستاذ ( .٣

 م٢٠١٥: )  أستاذ متمرس ( .٤

 
Uالوظائف اإلدارية: رابعاU 

 م٢٩/١٢/٢٠٢٠في  ١٨بحسب األمر الديواني المجمع العلمي العراقي رئيس 

 
Uوالبحوث الكتب: اخامس 

 ،م١٩٧١ بغداد ١ط/ صول اللغوية المشتركة بين العربية والعبرية مقدمة في األ .١
  ١٩٩٦بيروت  ٢ط

بيروت  ٢ط، م١٩٧٣بغداد  -نشر مجلة المورد  ١ط: االخفش وعروض الخليل .٢
 م١٩٩٦

 ٢ط، م١٩٧٤بغداد  -نشر مجلة المورد  ١ط: في المدارس النحوية .٣
 .م١٩٩٦بيروت

 ،م١٩٧٤بغداد / مطبعة المعارف / ١طتعضيد جامعة بغداد : االضداد في اللغة .٤
 م٢٠١٤عّمان  ٢ط

بغداد  ١ط/ بالمشاركة ) نقد التحقيق ( ول الجزء األ_ ديوان حيص بيص  .٥
 م١٩٩٦بيروت  ٢، طم١٩٧٦

بغداد  ١ط/ بالمشاركة ) نقد التحقيق ( ي على مشكالت المتنبي الفتح الوهب .٦
 م ١٩٩٦بيروت  ٢ط ، م١٩٧٧

 ٢ط، م١٩٧٨بغداد  -رد و نشر مجلة الم ١ط: ة اللغة عند العرب أنظريات نش .٧
 م١٩٩٦بيروت 

 ٢ط ،م١٩٧٨بغداد  -نشر مجلة البالغ  ١ط: واهرها القديمة ظالعربية وبعض  .٨
 .م١٩٩٦بيروت 



 ٤ 

الطبعة  ،م ١٩٧٩بغداد  :ولى األ الطبعة) / دراسة وتحقيق(زي لتوّ ضداد لكتاب األ .٩
عمان  :الطبعة الرابعة ،م ١٩٩٦بيروت  :الثالثة  الطبعة ،م١٩٨٣بيروت   :الثانية

 م٢٠٠٩
 -نشر دار الحياة  ١ط/ الدراسات اللغوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث  .١٠

 م٢٠١٣ايران  -نشر دار الغدير  ٢ط ، م١٩٨٠بيروت 
ولى مجلة ط األ / الهجري لى نهاية القرن الثالثإوضع في اللغة عند العرب  ما .١١

 .م١٩٩٦بيروت  -ط الثانية  ،م١٩٨٠بغداد  -المورد 
الموصل / نشر وزارة التعليم العالي : بالمشاركة ) كتاب منهجي( اللغة العربية  .١٢

 .م١٩٨١
ط  ،م١٩٧٩بغداد  -بالغ نشر مجلة ال ١ط): نقد التحقيق ( الشعر  دالبديع في نق  .١٣

 .م١٩٩٦بيروت . الثانية م
بغداد  -جيال ط االولى نشر مجلة دراسات لأل:  )دراسة( نآالقر  هكتاب متشاب .١٤

 .م١٩٩٦بيروت  -٢ط ، م١٩٨١
ط  .م١٩٨٢بغداد  -داب ط االولى نشر مجلة كلية اآل: كتاب التبيان للطوسي  .١٥

 .م١٩٩٦بيروت  -الثانية 
بغداد  -ط االولى نشر مجلة الرسالة االسالمية  :صيغ الجموع في العربية  .١٦

 .م١٩٩٦بيروت  -٢ط  ، م١٩٨٢
/ م١٩٨٤بغداد  -الطبعة االولى ) / دراسة وتحقيق( رسالة االضداد للمنشي   .١٧

بيروت  -ط الثالثة  ، م١٩٨٥بغداد  -الطبعة الثانية  ،)مستل(المجمع العلمي 
 .م٢٠٠٨عمان  :ط الرابعة ، م١٩٩٦

 -) مستل(نشر مجلة المجمع العلمي ) : دراسة وتحقيق(بي عبيد باب االضداد أل .١٨
 م٢٠٠٩عّمان  ٢ط ، م١٩٨٧بغداد 

بغداد  -ط االولى) / دراسة وتحقيق(شرح قصيدتي امرئ القيس وطرفة الن كيسان  .١٩
 -ط الرابعة ،م ٢٠٠٢بغداد  -ط الثالثة  ، م٢٠٠١دمشق  -ط الثانية  ، م١٩٨٨
 .م٢٠٠٩عمان 

الثانية   ،م١٩٦٧بغداد / ر مجلة البالغ ثماني سنوات االولى نش: فهارس البالغ  .٢٠
 م ،١٩٧٧السادسة  ، م١٩٧٥الخامسة  م ،١٩٧٣الرابعة  ،م١٩٧١الثالثة  ،١٩٦٩

 .م١٩٨١الثامنة  م ،١٩٧٩السابعة 



 ٥ 

 .م١٩٨٨بغداد  -نشر وزارة الثقافة : تجربتي  .٢١
 .م١٩٩٦بيروت  -نشر عالم الكتب : بحاث في تاريخ العربية ومصادرها أ .٢٢
 .م١٩٩٦بيروت  -نشر عالم الكتب : ثالثة نصوص في االضداد  .٢٣
بغداد  :ط االولى نشر مجلة المورد ) دراسة وتحقيق(ن للكسائي آالقر  همتشاب  .٢٤

 .م٢٠٠٨عمان  -ط الثانية  ، ٢٠٠٨-٢٠٠٧
  )لم ُيطبع بعد( لى نهاية القرن الثالثإو شرح من الشعر عند العرب أجمع  ما .٢٥
 .م٢٠٠٩عمان  -ط االولى : ) دراسة وتحقيق( منشي رسالة التعريب لل .٢٦

 
Uدواوين الشعريةال: ادسسا 

 ،م١٩٦٦بغداد / مطبعة المعارف / ط االولى نشر مكتبة النهضة : نبضات قلب  .١
 .م١٩٨٠بيروت  ٢ط

  .م١٩٨٠بيروت  ٢ط ،م ١٩٦٨بغداد / مطبعة المعارف  ١ط: ن آمل الظماأل .٢
 ٢، طم١٩٧٥بغداد / مطبعة المعارف / زارة االعالم تعضيد و : قنديل في العاصفة  .٣

  .م١٩٨٠بيروت 
بيروت  ٢ط، م ١٩٧٩بغداد / نشر وزارة الثقافة واالعالم  ١ط: ملكة الحرف م .٤

 .م١٩٨٠
 ٢ط، م ١٩٨٠بغداد / المركز العام / نشر نقابة المعلمين  ١ط: الصبا والجمال  .٥

 . م١٩٨٠بيروت 
 .م١٩٨٠بيروت / عمال الكاملة في األ/ الحياة  نشر دار ١ط: فر النخيل سِ  .٦
 . م ١٩٨٠بيروت / نشر دار الحياة : االعمال الشعرية الكاملة . ٧
 .م١٩٨١تونس / خالء نشر مجلة األ: رض السواد أناشيد أ .٨
 . م١٩٨٢بغداد / نشر وزارة الثقافة واالعالم : لواح الكليم أ .٩

 .م١٩٨٤بغداد / ط االولى / فة واالعالم نشر وزارة التقا: ل ياسين آديوان . ١٠
 .م١٩٨٧ط الثانية بغداد ) ول الجزء األ( نشر وزارة الثقافة : ل ياسين آديوان  .١١
 .م١٩٨٨القاهرة / ة المصرية للكتاب أنشر الهي: صوت العراق  .١٢
 .م١٩٨٩بغداد / ط الثالثة ) / جزءان(نشر وزارة الثقافة : ل ياسين آديوان  .١٣
 .م١٩٩١عالم الكتب ، بيروت ، : مزاميرال. ١٤



 ٦ 

 . ١٩٩٥بغداد / نشر وزارة الثقافة واالعالم  :الصحف االولى  .١٥
 .م١٩٩٩بغداد / نشر وزارة الثقافة واالعالم : ساطير االولين أ .١٦
  .م٢٠٠٠دمشق / نشر اتحاد الكتاب العرب : زبور بابلي . ١٧
  .م٢٠٠٠مشق د/ نشر وزارة الثقافة : ل ياسينآديوان  .١٨
السليمانية / طبع وزارة الثقافة في كردستان . باللغة الكردية: ل ياسينآ يديوان .١٩

 .م٢٠٠٥
 ،وزارة الثقافة  ٢ط ،م ٢٠٠٧ايران  مقُ  -ط االولى نشر دار الغدير : العهد الثالث  .٢٠

 .م٢٠١٠بغداد 
 .م٢٠١٠بغداد  -طبع وزارة الثقافة  - نكليزيةباللغة اال: سرار الحب أ .٢١
بيروت  -طبع المؤسسة العربية للدراسات والنشر. باللغة االنكليزية: أفروديت. ٢٢

 .م٢٠١٢
نورث كارولينا  ،طبع الواليات المتحدة االمريكية . باللغة االنكليزية: شعر على شعر. ٢٣

 .م٢٠١٦
 مجاميع شعرية مشتركة 

 .م١٩٦٧داد بغ/ نشر الجمعية االسالمية للخدمات الثقافية : المعركة  .١
 .م١٩٦٨النجف / جمع واعداد الشيخ عبد الزهرة الصغير : والميعاد  أالمبد. ٢
 .م١٩٦٩بغداد / ية فنشر الجمعية االسالمية للخدمات الثقا: صداء النكسة أمن . ٣
 .م١٩٨١بغداد / نشر رياسة جامعة بغداد : ناشيد أقصائد و . ٤
 

Uفي المهرجانات والمؤتمرات مشاركته: سابعا 

ماسي الشعرية في العراق والوطن في عدد كبير من الملتقيات والندوات واأل هرك بشعر شا
 :همهاأ ،العربي والعالم

 .م١٩٦٥ بغداد: مؤتمر األدباء العرب ومهرجان الشعر العربي. ١
 .م١٩٦٨ ،٦٧ ،٦٦ ،٦٥داب بجامعة بغداد الشعري السنوي مهرجان كلية اآل .٢
 .م١٩٧٥ - م١٩٦٥ين يب العراقماسي جمعية المؤلفين والكتاأ .٣
 .م١٩٧٩ - م١٩٦٥الشعرية االسبوعية  ) عكاظ (ندوات  .٤
 .م١٩٧٣ - ١٩٩٦مهرجان كلية الهندسة الشعري السنوي  .٥



 ۷ 

 .م٢٠٠٩-١٩٧١السنوي الدولي  ) المربد (مهرجان  .٦
 ١٩٦٥ ،١٩٦٩،  ١٩٦٨ ،١٩٨٧مؤتمر االدباء العرب ومهرجان الشعر العربي  .٧

 .م٢٠٠١
 .م١٩٩٥ – ١٩٧١ي تمام الدولي أبرجان مه .٨
 ،١٩٩٦، ٢٠٠١، ١٩٩٤، ١٩٧٧: ول والثاني والثالثاأل/ مهرجان المتنبي الدولي . ٩

 .م٢٠٠٧
 .م٢٠١٠-١٩٦٨مهرجانات وزارة الثقافة واالعالم القطرية والعربية  .١٠
 .م١٩٨٠ :احتفال وزارة االوقاف في استقبال القرن الهجري  .١١
 .م٢٠١٠-١٩٦٩اتحاد االدباء ماسي وندوات أ .١٢
 .م١٩٨٤االسبوع الثقافي في المملكة المغربية  .١٣
 .م١٩٨٤مؤتمر المحاميين العرب في تونس  .١٤
 .م٢٠٠٩ - ١٩٨٥مهرجان بغداد السنوي  .١٥
 .م١٩٨٧االسبوع الثقافي االول في اليمن  .١٦
 .م١٩٨٩اب في يوغسالفيا الملتقى العالمي للكتّ  .١٧
 .م١٩٨٩ثقافي الثاني في شطري اليمن االسبوع ال .١٨
 .م١٩٩٤ول في النجف األ ) ابداعنا (مهرجان  .١٩
 .م٢٠٠٩، م١٩٩٠م، ١٩٨٧مصر / االسبوع الثقافي في القاهرة  .٢٠
 .م٢٠٠٨ ، ٢٠٠٧،  ٢٠٠٦ ،١٩٩٤: مهرجان السياب الثاني في البصرة  .٢١
 .م١٩٩٤-١٩٩٣)  الضاد (االحتفال السنوي بيوم  .٢٢
 .م١٩٨٥لفية الذكرى األ: ان الشريف الرضي مهرج .٢٣
 .م١٩٨٠لفية الذكرى األ: مهرجان الجاحظ .٢٤
 .م١٩٩٥اتحاد االدباء / مسية تكريم يوسف الصائغ أُ  .٢٥
 .م١٩٩٥اتحاد االدباء / تكريم خالد الشواف ُأمسية  .٢٦
 .م١٩٩٥اتحاد االدباء / مسية تكريم عبد الرزاق عبد الواحد أُ  .٢٧
 .م١٩٩٧نادي الجمهورية / ديب ناصر أة تكريم مسيأُ  .٢٨
 .م١٩٩٩سوريا / ماسي الشعرية في حلب والالذقية وحمص ودمشق األ .٢٩
 .م١٩٩٩القاهرة / ول مهرجان الرواد العرب األ .٣٠
 .م٢٠٠٠بغداد / مسية تكريم الشاعر نعمان ماهر الكنعاني أُ  .٣١



 ۸ 

 .م٢٠٠٢القاهرة / مهرجان الرواد الثاني  .٣٢
 .القاهرة مصر/ شعريا  ٢٠٠٩تمثيل العراق  .٣٣
 .م٢٠١٥بيروت : مهرجان الصادقين .٣٤
 .م٢٠١٧صفاقس ): دورة محمد حسين آل ياسين( احتفالية اتحاد األدباء الدولي. ٣٥
 .م٢٠١٨طنجة : احتفالية اتحاد اُألدباء الدولي. ٣٦
 .م٢٠١٩القاهرة : احتفالية اتحاد اُألدباء الدولي .٣٧

 
Uلعضوياتا: اثامن 

 : تي أدبية ما يمن العضويات في الجمعيات واالتحادات األ له
 .م١٩٦٥االدبية  ) عكاظ(  عضو ندوة .١
 .م١٩٦٦عضو الجمعية االسالمية للخدمات الثقافية  .٢
 م١٩٦٩المركز العام / عضو نقابة المعلمين  .٣
 .م١٩٦٩: دباء في العراق عضو اتحاد األ .٤
 .م١٩٧٠:اب العراقيين الكتّ عضو جمعية المؤلفين و  .٥
 .م١٩٨٠:اب العرب عضو اتحاد الكتّ  .٦
 .م١٩٨٨ :عضو نادي المنصور  .٧
 .م١٩٩٢عضو التجمع الثقافي في العراق  .٨
 .م١٩٩٧: صيل االجتماعي عضو نادي األ .٩

 .م١٩٩٩: اد العرب د الروّ اتحة المؤسسة إلأعضو الهي .١٠
 

Uجوائزال: اتاسع 
 م١٩٦٥: داب اآلجائزة عمادة كلية  .١
 م١٩٦٦: جائزة قسم اللغة العربية  .٢
 م١٩٦٧: جائزة المجمع العلمي العراقي .٣
 م١٩٦٨: سة جامعة بغدادياجائزة ر  .٤
 م١٩٦٩: اب العراقيينجائزة جمعية المؤلفين والكتّ  .٥
   م١٩٧٢:والتلفزيون  لإلذاعةالمؤسسة العامة / جائزة الشعر االولى  .٦
 م١٩٧٥: دباء في العراق جائزة اتحاد اال .٧



 ۹ 

 م١٩٨٨: جائزة نادي المنصور .٨
 م١٩٨٩يوغسالفيا : اب العالمي ملتقى الكتّ : جائزة الشعر الكبرى  .٩

 م١٩٩٣جائزة االتحاد العام لشباب العراق  .١٠
 م١٩٩٤: جائزة االتحاد الوطني لطلبة العراق  .١١
 م١٩٩٩رة الثقافة وزا) : جائزة الدولة التقديرية ( جائزة االبداع . ١٢
 م٢٠٠٢و  ١٩٩٩: القاهرة) مهرجان الرواد العرب االول والثاني(جائزة الرواد . ١٣
 على المستوى العراقي والعربي م) رائدا ثقافيا ( جائزة وزارة الثقافة  .١٤
 م٢٠١٧صفاقس ) وتسمية دورة االحتفال باسم الشاعر(جائزة اتحاد األدباء الدولي . ١٥
األدباء الدولي للشاعر عن قارة آسيا مع رموز أجانب آخرين كل واحد  جائزة اتحاد. ١٦

 م٢٠١٩عن قارة ، القاهرة 

 

Uكتب الشكر والتقدير: اشر اع 

دبية وعطاءه العلمي شكر والتقدير التي تثمن جهوده األتلقى الشاعر عددا من كتب ال
 :ونشاطه الثقافي منها 

 قيق نسبة النجاح العليا وتح ،رفع المستوى العلمي والثقافي للطلبة .١
 م ٢٨/٣/١٩٧١في  ٩١٦٦/ ش/ العدد م  ،كتاب مديرية تربية وتعليم محافظة ديالى

 :والعلمية باداء الواجبات التربوية واإلخالصتغطية المناهج الدراسية  .٢
 م٨/٧/١٩٧٩في  ١٠٣٥٠العدد  ،جامعة بغداد / داب كتاب عمادة كلية اآل

 : عري السنوي للكليةالمشاركة في المهرجان الش .٣
 م٩/٤/١٩٨٣في  ٩/٤٧٧٢/العدد أ  ،جامعة بغداد / داب كتاب عمادة كلية اآل

 :جملة النشاطات الثقافية والفكرية والتاريخية  .٤
 م١٩/١/١٩٨٤في ٩/١٠١٦/العدد أ ،جامعة بغداد / داب كتاب عمادة كلية اآل

 :المركزي الجهود المبذولة في تقويم البحوث في المؤتمر الثقافي .٥
 م١٦/٥/١٩٨٥في  ١/٧٧٥العدد ، كتاب االتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق 

 : المشاركة في مهرجان الشعر العربي وتقديم القصائد المشاركة  .٦
 ١٥/١/١٩٨٦في  ١/٤٢العدد ، كتاب االتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق 
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كتاب  :المجموعة الوثائقية الخاصةهداء المركز الوطني للوثائق إ خدمة العلم والثقافة و  .٧
 ١٣/١١/١٩٨٦في  ١٣٦٥المركز الوطني للوثائق العدد  / وزارة الثقافة واالعالم

 :في اللجنة االمتحانية  لتنظيم واعداد االمتحانات والجهد المبذو  .٨
 م٦/٧/١٩٨٩في  ٨٦٣٠العدد  ،جامعة بغداد / داب كتاب عمادة كلية اآل

 :شراف على االمتحانات والعمل في اللجنة االمتحانيةالجهود المضنية في اال .٩
 م١٠/٧/١٩٩٠في  ٨٢٥٢العدد  ،جامعة بغداد / داب كتاب عمادة كلية اآل

 
Uوالرسميةشعره في المواقف النقدية  :عشر حادي 

حسين علي  .د: بي الطيب في وقت مبكر من عمره في مقاالت نقدية كتبها أي بنّ كُ  .١
جليل كمال الدين والشيخ عبد الجبار . ورد وعباس علي ودال االمير عبد. محفوظ ود

في النفس والروح الطامحة وقوة  من شبهٍ "وا في شعره ألما ر . الزهيري وثامر عطا ابراهيم
 .بي الطيب المتنبي أب "الفني االسر

 ،١٩٧٠) ٣(السنة ) ٤-٣(ومجلة البالغ العدد  ، ١٩٦٨ن آمل الظماأل( مقدمة ديوان    
وجريدة العدل العدد  ،١٩٧٩) ٨(السنة ) ١(والعدد  ، ١٩٧٣ )٤( السنة )٤(والعدد 

 .م ١٩٨٦ )خرينقالم اآلأب ل ياسينآالشاعر ّ (وكتاب  ١٩٨٤ )١٨(السنة ) ١٨(
داود  .صف بخليفة الجواهري في وقت مبكر من عمره ايضا في مقاالت نقدية كتبها دوُ  .٢

ل كمال الدين وراضي مهدي جلي ٠سعيد جاسم الزبيدي ود. سلوم وعباس علي ود
وا فيه الوريث أر  وذلك انهم: الكنعاني  السعيد والشيخ عبد الجبار الزهيري ونعمان ماهر

 ".لراية الشعر العربي لراية الشعر العربي بعد الجواهري الذي هو الوريثالوحيد 
دد م والع١٩٧٣) ٤(من السنة ) ٤(والعدد  ١٩٧٠) ٣(لسنة ) ٤-٣(ة البالغ العدد لمج   

فاق عربية آومجلة  ،١٩٨٠) ٢٧( ة صوت االتحاد العددلومج ،١٩٧٩ )٨(لسنة ) ١(
وجريدة ، ١٨/٣/١٩٨٣في  )٤٩٤٤(وجريدة الجمهورية  ،١٩٨١ )٦(لسنة ) ١١(العدد 

وجريدة ، ٢٠/٥/١٩٨٤في ) ٢٥٢٥(والعدد  ٢٩/١/١٩٨٤ في) ٢٤٣٠(العراق العدد 
 ،٥/٥/١٩٨٤في ) ١٨(لسنة ) ١٨(والعدد  ١٠/٣/١٩٨٤في) ٨ ،٩ ،١٠(العدل العدد 

ل ياسين آالشاعر (وكتاب  ١/٤/١٩٨٤في ) ١٤(السنة ) ٤-٣(ومجلة الثقافة العدد 
 ٠م ١٩٨٦) خرين قالم اآلأب

داود سلوم  ٠فاضل عباس منصور ود: اة في مقاالت نقدية كتبهمَّ لقب بشاعر األُ  .٣
حمد أ ٠جريدة العدل ود جليل كمال الدين وادارة ٠والشيخ الزهيري ود وابراهيم القيسي
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نمر ذياب ومنذر  رديف العاني وسهيلة كاظم ومدني صالح ويوسف ٠الربيعي ود
 "ومستوى شعريا  تفرده فنيا" لى إالجبوري وثامر عطا ابراهيم لذهابهم 

 ٢٩/٤/١٩٨٤في) ٢٠٥٨( والعدد ١٠/١٢/١٩٨٣في) ٢٣٨٨( جريدة العراق العدد   
 ١٠/٣/١٩٨٤في ) ٨(ريدة العدل العدد وج ، ٢٩/١٢/١٩٩٢في  )٥١٣١(والعدد 
وجريدة ، ٢٢/٩/١٩٨٤في ) ٣٦(والعدد  ٥/٥/١٩٨٤لسنة في ا) ١٨(والعدد 

) ١٧(السنة ) ٥٤٩٦( والعدد ٣٠/٨/١٩٨٤في ) ١٧(السنة  )٥٤٧٥(الجمهورية العدد 
ومحاضرة باللغة . ٢٨/٤/١٩٩٤في ) ٨٤٦٠(العدد  وجريدة الثورة ،٢٠/٩/١٩٨٤في 

ال ياسين آالشاعر (وكتاب  ١٩٨٥غداد بد الثقافي الفرنسي في الفرنسية في المعه
 ٠م١٩٨٦ )خرينقالم اآلأب

في جريدة  .ي شاعر القمة الشعرية بحديث الشاعر المصري محمد التهامي مّ سُ  .٤
 ٠ ١٩٩٠/ ١٥/٥في ) ٣٢٥٦(العدد  القادسية

في  ٠لسابقة لقاب امنذر رديف العاني بشاعر االنسانية متجاوزا حدود األ .اه دسمّ  .٥
في ) ٨٤٦٠(وجريدة الثورة العدد  ٩/١٢/١٩٩٢في ) ٥١٣١(جريدة العراق العدد 

٢٨/٤/١٩٩٤ 
 :ومنهم  ٠دباء العروبة ونقاد الوطن الكبير بالدراسةأتناوله عدد من  .٦

 .م ١٩٦٨) ٢٧(السنة ) ٧(ديب العدد مجلة األ :لبنان/ نور الجندي أ -أ
 .م١٩٨١"رض السواد أناشيد أ" ان مقدمة ديو : تونس / الصادق شرف  -ب
الملحق الثقافي / المغربية ) العلم(جريدة : المغرب / ديب السالوي أمحمد  -ج

 . م١٦/١٠/١٩٨٤
 .م٥/١٢/١٩٨٧صنعاء في / جريدة الثورة: اليمن / عبد العزيز المقالح  .د -د
 .م٦/١٢/١٩٨٩ مة الكويتية فية األآمجلة مر  :الكويت/ حمد حسين أاهللا  عبد -ه
 .م١٢/١٩٨٩في ) ٧(السنة ) ١٢(مجلة ابداع العدد : مصر/ اهللا خيرت عبد -و
 .م٩/٦/١٩٩٠في ) ٧٣١٤( جريدة الثورة العدد: مصر/ مجاهد عبد المنعم  -ز

نصب  :عمدة شواخص معمارية مختلفة أبواب و أبيات شعرية له على جدران و أقشت نُ  .٧
، م١٩٨٦وقصور الضيافة  ،ى مجلس الوزراء ومبن، ومدرسة بالط الشهداء  ،الشهيد
 .م١٩٨٧

 :الشعر / شح لجائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي رُ  .٨
 ٠م٤/٧/١٩٨٧في  ٨٧م  ١٧٦٤/ ج .أالعدد  .كتاب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
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 .م١٩٨٧لعام )  ردناأل( رشح لجوائز عبد الحميد شومان للعلماء العرب  .٩
 .م١٤/١/١٩٨٨في  ٥٩٢الي والبحث العلمي العدد كتاب وزارة التعليم الع

يه الحديث عن تجربته الشعرية في جلسة مخصصة لذلك في مهرجان المربد إللب طُ  .١٠
  ٠زع على االدباء المشاركين في المهرجانتيب وُ وطبع الحديث في كُ  ،١٩٨٨عام 

 ٠م١/٦/١٩٨٨المكتب الخاص في / كتاب وزير الثقافة واالعالم   
 :وسمة الدولة التقديرية والتشجيعية ألجائزة و  شحرُ  .١١
في ) ٨٦(دباء والفنانين العدد ة تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين واألأكتاب هي   
 .م٣١/١/١٩٨٩
 :ف بنظم النشيد الوطني للعراقلِّ كُ  .١٢
 ٠م١٩٨٩/ ١٦/٨ك في / ٣٩٩١العدد  -السكرتير / كتاب رئاسة الجمهورية    
 :عداد بحوثه ودراساتهكتبة المجمع العلمي العراقي مّدة عام كامل إلاستضافته م .١٣

 ٠م٣٠/٤/١٩٩١في  ٦٧ العدد ،كتاب رئاسة المجمع العلمي العراقي 
كتاب ، نجاز دراسة وتحقيق مخطوطة نح تفرغا علميا جامعيا مدة سنة كاملة إلمُ  .١٤

 ٠م٢٠/٧/١٩٩١في  ٦٠٤٧العدد  التعليم العالي والبحث العلمي كتاب وزارة
 ):جائزة االبداع( ١٩٩٤شح لجائزة وزارة الثقافة واالعالم لعام رُ  .١٥

 ٠م٥/٤/١٩٩٤في  ٤٧٥٧كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العدد 
مثلك  لٍ جَ ر فارس مُ ن يتصدَّ أوانني لفخور : " قال الجواهري الكبير يخاطب الشاعر  .١٦

شيع فيها لتُ  .فراسهاأن تقفر من فرسانها ومن أد التي تكا: دبية في العراق الساحة األ
ت وقد امتدَّ  .ولى منكأومن هو  ٠بداعاإل دسيةَ الكرامة وقُ  ة وسموَّ من جديد روح العزَّ 

 مجادهم كلَّ أحون من مواهبهم و باؤك النجباء المضَ آسقاها  فما ،ينعتأت و عجذورك وافر 
نمائها من إ ين على رعايتها و ن الساهر أوبعلو ش. بةثمارها الطيّ أضمين بنضوح  ماهو

ة في يرسالة شخص:  براغ " ٠٠٠دب والشعر واأل رخالفهم من حاملي مشاعل الفكأ
 .م٣/١/١٩٨٣
اد ول في القاهرة بدرع الروّ رم رائدا للشعر العراقي في مهرجان الرواد العرب األكُ  .١٧

ثانية وتكرر التكريم في دورة المهرجان ال ،م٧/١٢/١٩٩٩-٥ وشهادة الريادة في
 .م٢٠٠٢

 .م٢٠٠٩رم رائدا ثقافيا على مستوى العراق والوطن العربي في وزارة الثقافة كُ  .١٨
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القاهرة : ُكّرم بوسام اإلبداع العالمي عن قارة آسيا في مهرجان األدباء الدولي. ١٩
 .م٢٠١٩

 
Uالرسائل الجامعية :عشر ثاني 

بشهادة الماجستير مرتبة  جيزتأُ رسائل الدراسات العليا التي اشرف عليها و بعض / أ
 :ترتيبا زمنيا

 ١٩٨٢له ابراهيم عبد اإل:  ةشبه الجملة في العربي .١
 ١٩٨٢علي كاظم مشري  –أبو هالل العسكري وآثاره في اللغة  .٢
 ١٩٨٧رحيم جمعة علي : في العربية) ال( .٣
 ١٩٨٨علي عبيد جاسم " : المساعد"ابن عقيل في كتابه  .٤
 ١٩٨٩مشكور كاظم : ابن سينا في ضوء علم اللغة الحديث البحث الداللي عند .٥
 ١٩٩٢أحمد فرج حسن : منهج معجمات المعاني  .٦
 ١٩٩٢خالد أحمد عبد القادر : دراسة وتحليل –للسيوطي " المزهر"كتاب  .٧
 ١٩٩٣ميثم محمد علي : الظواهر اللغوية في كتب غريب القرآن  .٨
 ١٩٩٤د فاضل صالح محم: دراسة وتحليل  –مالك للتأويل  .٩

 ١٩٩٤حميد عبد الحمزة : دراسة وتحليل –المصباح المنير للفيومي  .١٠
 ١٩٩٥جامعة الكوفة / فارس حسن محسن : المعرب في اللغة  .١١
 ١٩٩٦خالد أحمد هواس : دراسة لغوية نحوية –قراءة حفص  .١٢
 ماجستير/ ١٩٨٣عشراتي سليمان : معركة التعريب في األدب الجزائري .١٣
 ماجستير/  ١٩٨٣عبد الكاظم داخل عبد الكريم : ظاهرة الجزم في اللغة العربية  .١٤
 ماجستير/  ١٩٨٣قحطان عبد الستار عارف : جمع التكسير في لسان العرب .١٥
 ماجستير/ ١٩٨٧علي حسن مزبان " : التكملة والذيل والصلة"الصغاني في كتابه  .١٦
/ ١٩٨٨نهاد حسوبي صالح : للسيوطي" االحسان"كتب خلف االنسان وتحقيق  .١٧

 دكتوراه
/  ١٩٨٨علي ناصر محمد أبو الخيل : دراسة وتحليل: الخصائص البن جني .١٨

 ماجستير
 ماجستير/ ١٩٨٨عبد الخالق زغير عدل : الربط في الجملة العربية  .١٩



 ۱٤ 

 / ١٩٨٨عمران عبد الكريم : الدراسات اللغوية والصرفية في معجم مقاييس اللغة  .٢٠
 ماجستير

 ماجستير/ ١٩٨٨نضال حسن سلمان : االضافة في العربية .٢١
 ماجستير/ ١٩٨٩موفق فتوحي ": األشباه والنظائر"موارد السيوطي في كتابه  .٢٢
 ماجستير/  ١٩٨٩ثائر محمد الدباغ : البناء اللغوي في ديوان األعشى الكبير .٢٣
/  ١٩٩٠مزعل حميد الراوي  حامد: الدراسة العروضية بين التيسير والتجديد  .٢٤

 ماجستير
 دكتوراه/  ١٩٩١شهاب أحمد ابراهيم : الفروق النحوية في اللغة العربية  .٢٥
/  ١٩٩٢ياسين جاسم المحميد : األمر والنهي عند علماء العربية واألصوليين  .٢٦

 ماجستير
 ستيرماج/  ١٩٩٢زينب علي الجميلي : داللة أبنية المجموع في القرآن الكريم  .٢٧
/ ١٩٩٢نعيم سلمان غالي : كتاب العين في ضوء النقد اللغوي في القرن الرابع .٢٨

 ماجستير
 دكتوراه/ ١٩٩٣عبد اإلله ابراهيم عبد اهللا : الدراسات النحوية في معجم لسان العرب .٢٩
 ماجستير/ ١٩٩٣ابتهال كاصد ياسر : األصوات اللغوية في كتب معاني القرآن .٣٠
/ ١٩٩٤سعدون خلف الدليمي : نحوية واللغوية في تفسير اآللوسيالدراسات ال .٣١

 دكتوراه
 دكتوراه/ ١٩٩٤مي فاضل جاسم : المنهج الصوتي في توجيه القراءات القرينية . ٣٢
 ماجستير/  ١٩٩٤جواد كاظم ابراهيم : اإللصاق في العربية .٣٣
 دكتوراه/  ١٩٩٥ناد جواد كاظم ع: توجيه القراءات القرآنية في كتب معاني القرآن .٣٤
/ ١٩٩٥صاحب فرحان جاسم : البحث النحوي واللغوي عند علم الدين السخاوي .٣٥

 دكتوراه
 
 :التي أشرف عليها الدكتوراهرسائل بعض / ب
محمد توفيق عبد المحسن : دراسة لغوية -النهاية في غريب الحديث البن األثير  .١

 )١/٧/١٩٩٨(م ١٩٩٥
 ١/٧/١٩٩٩يعرب مجيد مطشر : دراسة داللية –م ألفاظ غريب القرآن الكري .٢



 ۱٥ 

عادل عبد الجبار : البحث اللغوي في المصادر المطبوعة الجامعة لعلوم القرآن .٣
 م١/٦/٢٠٠٠

 ١٦/٩/١٩٩٩. م١٩٩٨ميثم محمد علي : الظواهر اللغوية والنحوية في كتب الغربيين. ٤
. م١٩٩٩زاوي علي مهدي محمد الع: الدكتور تمام حسان وجهوده اللغوية .٥

 م٥/١١/٢٠٠١
. م١٩٩٩خالد أحمد هواس : دراسات لغوية ونحوية –توجيه لمارة من القراءات  .٦

 م٤/١٠/٢٠٠٠
 م١٩٩٩علي خليف : منهج الدرس الصوتي عند العرب  .٧
. م١٩٩٩ايمان صالح مهدي عباس : القاري والدرس الداللي في كتابه مرقاة المفاتيح  .٨

 م٨/١١/٢٠٠١
 م١٩٩٩عثمان رحمن : النحوي عند المرادياالحتجاج  .٩
 
 :ت العليا في الجامعات التي قامت على دراسة تجربتهارسائل الدراس/ ج

 - صاحب رشيد موسى: نيةفدراسة موضوعية و / ل ياسينآشعر محمد حسين . ١

 م١٩٩٩جامعة االنبار 

 م٢٠٠٨داد جامعة بغ -سامرة عدنان : االستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين لغوياً . ٢

-عمر حسين المياحي : االساليب النحوية في شعر محمد حسين آل ياسين. ٣

 م٢٠١٢المستنصرية 

 م٢٠١٨جامعة كركوك  -نغم دّحام : الثنائيات في شعر محمد حسين آل ياسين. ٤

أحمد : البنية الصوتية واثرها في االيقاع والداللة في شعر محمد حسين آل ياسين. ٥

 م٢٠١٩ك جامعة كركو  -سعيد 

جامعة بغداد  -دانية العبيدي : الحقول الداللية في شعر محمد حسين آل ياسين. ٦

 م٢٠٢٠

 م٢٠٢٠ذي قار  -علي الجابري : التماسك النصي في شعر محمد حسين آل ياسين. ٧

جامعة بغداد  -منى علي الجبوري : دراسة تداولية/ شعر محمد حسين آل ياسين. ٨

 م٢٠٢١



 ۱٦ 

/ خالدة محمد : )تحت االنجاز(مد حسين آل ياسين جامعة بغداد الرثاء في شعر مح. ٩

 تحت االنجاز

سمانة : بوشهر/ جامعة خليج: في شعر محمد حسين آل ياسين الضّدية الثنائيات. ١٠

 تحت االنجاز/  معرفاوي

جامعة القادسية / زهراء الشمري: الجملة المركبة في شعر محمد حسين آل ياسين. ١١

 .االنجاز تحت/  بالديوانية

Uها من مصادر دراسته ومظانِّ  :عشر ثالث 
تناول عدد من الكتب والدراسات والرسائل الجامعية والفهارس جوانب من حياة الشاعر 

مرتبة ( وطبع دواوينه ونشرها بالدراسة ومن هذه المصادر  وخصائصه الفنية وظواهر شعره
 )على حروف المعجم 

سمير كاظم خليل : ١٩٧٦ - ١٩٤٥الحديث من اتجاهات الغزل في الشعر العراقي . ١
 . م١٩٨٧داب بجامعة بغداد جيزت في كلية اآلأُ رسالة دكتوراه  -

ط الكويت ) ٢٢(عدد ال - مركز المخطوطات والتراث والوثائق: خبار التراث االسالميأ .٢
 . م١٩٩٠

 . م١٩٩٠الطائف  -ط االولى  -يوسف عز الدين  .د: بين الحداثة والمحافظة  .٣
 .م ١٩٧١بيروت  -ط دار الجيل  -حمد قبش أ: تاريخ الشعر العربي الحديث  .٤
لقي في قصر الغوري للتراث  أُ بحث  -عناد غزوان . د: تطور الثقافة في العراق  .٥

 .م ١٩٨٨القاهرة 
مين وعبد الرحيم عبد الكريم األ: العاشر  جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين في عامها .٦

 .م ١٩٧٢بغداد  -مطبعة الشعب  -محمد علي 
نشر وزارة  -عفيف عبد الرحمن  ٠د: الجهود اللغوية خالل القرن الرابع عشر الهجري  .٧

 . م١٩٨١بغداد  -الثقافة واالعالم 
يحيى : ١٩٨٤الحرب في الشعر العراقي من بدء الحرب العالمية الثانية حتى عام  .٨

 ٠م١٩٨٥داب بجامعة بغداد في كلية اآل تيز جأُ ماجستير  رسالة -زكي عبد العبيدي 
نشر المؤسسة العربية في بيروت والمكتبة  -جليل كمال الدين  .د: دبية أدراسات  .٩

 .م ١٩٨٥العالمية ببغداد 



 ۱۷ 

رسالة  -باسم فارس جاسم : دراسة نفسية لبعض سمات الشخصة عند الشعراء  .١٠
 .م ١٩٨٢قاهرة ال -جيزت في كلية البنات بجامعة عين شمس أُ ماجستير 

 .م ١٩٨٥مطبعة جامعة بغداد  -طه تايه النعيمي  ٠تقديم د: دليل جامعة بغداد  .١١ 
 -مكتبة الفكر العربي  نشر -ثامر عطا ابراهيم : خرينقالم اآلآل ياسين بآالشاعر  .١٢

  .ثمانين مادة منشورة في الصحف والمجالت ٨٠ضم  ، ١٩٨٦بغداد 
طبع دار الحرية  -نشر الشركة الوطنية للتوزيع والنشر  :دليل الكتب والمطبوعات  .١٣

 . م١٩٩٦/ ه١٤١٦بغداد  -للطباعة 
ل آجمع واعداد الطيب محمد حسين : ثاره آل ياسين و آاالمام الفقيه الشيخ مرتضى  .١٤

 .م ١٩٩٥بغداد  -ياسين 
يروت ب -ط المطبعة العربية  - ل ياسينآالشيخ محمد رضا : حواشي العروة الوثقى  .١٥

 .م ١٩٩٣
 -ل ياسين آداد الشيخ محمد حسن إع: ل ياسين آكبر الشيخ محمد رضا الفقيه األ .١٦

 .م  ١٩٩٣ط بيروت 
صاحب  -رسالة ماجستير  .دراسة موضوعية فنية / ل ياسين آشعر محمد حسين  .١٧

 .نباراأل –رشيد موسى 
 –بداع الحديث للنشر دار اال –يوسف عز الدين  .د: قديم ال يموت وجديد ال يعيش  .١٨

 .م ١٩٩٦القاهرة 
 .م ١٩٨٩بغداد  -دار الشؤون الثقافية العامة  -منذر الجبوري : شعراء من العراق  .١٩
 .م١٩٨٧بغداد  -وزارة الثقافة واالعالم -حمد مطلوب أ ٠د: الشعر في زمن الحرب  .٢٠
جيزت أُ ير رسالة ماجست -حسين جاسم محمد :  ١٩٨٢ - ١٩٦٨دب الصحافة واأل .٢١

 . م١٩٨٣داب بجامعة بغداد في كلية اآل
ندى نعمان : ١٩٨٥ - ١٩٧٦داب بجامعة بغداد طاريح الجامعية لكلية اآلفهرس األ .٢٢

 . م١٩٨٧بغداد  -التعليم العالي والبحث العلمي  وزارة نشر -السعدي 
 .م ١٩٨٣ط بيروت  - ١٩٨٢العدد الخامس : كشاف فصلي / الفهرست  .٢٣
ط دار الحرية للطباعة  -عبد الجبار عبد الرحمن : ت المطبوعات العراقية فهرس .٢٤

 . م١٩٨٢بغداد 
نشر مركز  -عبد الجبار عبد الرحمن :  ١٩٨٤ - ١٨٧٦كشاف الدوريات العربية   .٢٥

 .م ١٩٨٩بيروت  -التوثيق االعالمي لدول الخليج العربي 



 ۱۸ 

 -حمد أفالح حمد : الخليج العربي  دبية في مركز دراساتكشاف المراجع اللغوية واأل .٢٦
 . م١٩٨٤البصرة  - نشر جامعة البصرة

عبد الجبار سالم عبد  .د): لواح الكليم أ( حياته وديوانه  :ل ياسينآمحمد حسين  .٢٧
  . م١٩٩٣ط مديرية دار الكتب  -بجامعة تكريت  كلية التربية للبنات -الكريم 

نشر  -اسامة النقشبندي وظمياء عباس : مخطوطات االدب في المتحف العراقي  .٢٨
 .م ١٩٨٥الكويت  -معهد المخطوطات العربي 

نشر وزارة  - فؤاد قزانجي وكوركيس عواد: مراجع الكتب والمكتبات في العراق  .٢٩
  .م ١٩٧٥بغداد  -دار الحرية للطباعة  -االعالم 

ط االولى  -للكتاب  نشر الدار العربية -عبد السالم المسدي . د: مراجع اللسانيات  .٣٠
 . م١٩٨٩تونس  -

نشر وزارة الثقافة  -عبد الرضا علي  .د: مرجعية قصيدة الحرب ومصادرها  .٣١
 .م ١٩٨٨بغداد  -دار الحرية للطباعة -واالعالم 

وزارة الثقافة  -محمود عبد اهللا الجادر  .د: مرجعية قصيدة الحرب ومصادرها  .٣٢
 . م١٩٨٨بغداد  -دار الحرية للطباعة  -واالعالم 

 ٠بداع الشعريمؤسسة البابطين لإل -معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين  .٣٣
 ٠م ١٩٩٦ القاهرة -بداع إط دار  -الدكتور يوسف عز الدين : قديم وجديد  .٣٤
 ٠م١٩٨٧بغداد  -نشر وزارة الثقافة واالعالم : دليل الكتب الصادرة  .٣٥
 ٠م١٩٩٧بغداد  - االيماني في الشعر العربي .٣٦
 -ط دار الشؤون الثقافية العامة  -عناد غزوان  .د: مستقبل الشعر وقضايا نقدية  .٣٧

 ٠م١٩٩٤بغداد 
نشر الجمعية  -ل ياسين آمحمد مفيد  .د: المطبوع من مؤلفات الكاظميين  .٣٨

 . م١٩٧٠بغداد  - ات الثقافيةماالسالمية للخد
 -ميني محمد هادي األ: لف عام أخالل  دب في النجفمعجم رجال الفكر واأل .٣٩

 . "خر ترجمة والده آ في" م ١٩٦٧النجف 
 ٠م١٩٦٩بغداد  -مطبعة المعارف  -كوركيس عواد :  معجم المؤلفين العراقيين .٤٠
محمود عبداهللا  .د: ١٩٧٠مالمح الموروث القومي في القصيدة العراقية بعد سنة  .٤١

 .  م١٩٨٦د بغدا -دار الحرية للطباعة  -الجادر 



 ۱۹ 

رسالة  -حسين عبود حميد  ٠د: المناهج النقدية في نقد الشعر العراقي الحديث  .٤٢
 ٠م١٩٩١داب بجامعة بغداد جيزت في كلية اآلأُ دكتوراه 

 ٠م١٩٨٧بغداد  -دار الحرية  -المكتبة الوطنية : النتاج الفكري العراقي  .٤٣
رسالة ماجستير ط على االلة  -زع عالوي سادر جا: ابراهيم انيس وجهوده اللغوية  .٤٤

 ٠م١٩٩٤داب بجامعة بغداد جيزت في كلية اآلأُ  -الكاتبة 
ط دار الشؤون الثقافية  -حميد المطبعي : الم العراق في القرن العشرين أعموسوعة  .٤٥

 ٠م١٩٩٥بغداد  - ولالجزء األ -العامة 
نشر مكتبة الخاجي  - ط الثانية -رمضان عبد التواب  ٠د: فصول في فقه العربية  .٤٦

 ٠م١٩٨٣القاهرة 
االلة  رسالة دكتوراه ط على -عبد الحق حمادي ياسين : البناء الفني للمعلقات  .٤٧

 ٠م١٩٩٣داب بجامعة بغداد اآل جيزت في كليةأُ  -الكاتبة 
 -جامعة الكويت  -نشر مكتبة دار العروبة  -حمد مختار عمر أ ٠د: علم الداللة  .٤٨

 ٠م١٩٨٢الكويت 
 - يلولأالصادر في ) ٣٩(السنة ) ٧،٨(العدد المزدوج : الحلبية " الضاد "مجلة  .٤٩

 ٠م١٩٦٩ول تشرين األ
بغداد  -مكتب اسوان  -ط االولى  -ل ياسين آثير محمد أ: ل ياسين آمؤلفات  .٥٠

 ٠م١٩٩٥
ط االولى  –رمضان عبد التواب  ٠د: لى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي إالمدخل  .٥١

 ٠م١٩٨٢لقاهرة ا -
العدد  -جامعة بغداد  -داب كلية اآل/ النشرة الشهرية لمكتبة الدراسات العليا  .٥٢

 ٠م١٩٧٩بغداد  -ط االلة الكاتبة  )٢٩،٣١(
 -داب بجامعة بغداد داد عمادة كلية اآلإع/ داب دليل قسم اللغة العربية في كلية اآل .٥٣

 ٠م١٩٧٨بغداد  -ط االلة الكاتبة 
 
 
 
 



 ۲۰ 

Uمواد التدريس: رعش رابعU  
 :قام بتدريس المواد العلمية المختلفة خالل عمله أستاًذا في الجامعة، هي

 م١٩٨٣-١٩٧٣قسام مختلفة أ): النحو واألدب(العربية العامة  .١
 م١٩٧٩-١٩٧٦: قسم اللغة العربية: النحو .٢
 م١٩٩٥ -١٩٧٧: قسم اللغة العربية: فقه اللغة .٣
 م١٩٨٣-١٩٨٠العربية  قسم اللغة: الكتاب القديم .٤
 م١٩٨٤-١٩٨٠قسم اللغة العربية : العروض .٥
 م١٩٩٥، ١٩٨٥-١٩٨٢قسم اللغة العربية : علم اللغة. ٦
 م١٩٩٥-١٩٨٩المرحلة الرابعة في القسم : االشراف على بحوث التخرج  .٧
 م١٩٩٥-١٩٩١قسم اللغة العربية : مناهج البحث  .٨
 م١٩٩٥-١٩٩٢الماجستير / ليا الدراسات الع: دراسات لغوية قديمة  .٩

 م١٩٩٥-١٩٩٢الماجستير / الدراسات العليا : دراسات لغوية حديثة .١٠
 م١٩٩٦-١٩٩٥الماجستير / الدراسات العليا : مناهج لغوية حديثة  .١١
 م٢٠٠٠-١٩٩٩اللغة / الدكتوراه : دراسات لغوية  .١٢
 م٢٠٠١-٢٠٠٠اللغة / الدكتوراه : قضايا لغوية  .١٣
 م٢٠٠١-٢٠٠٠اللغة / الدكتوراه : األصواتعلم  .١٤
 م٢٠١٢-٢٠٠٢اللغة / الدكتوراه : علم اللهجات. ١٥
 م٢٠١٠-٢٠٠٣الماجستير والدكتوراه : علم الداللة .١٦
 م٢٠٠٩-٢٠٠٥الماجستير : المعاجم. ١٧
 م٢٠١٣-٢٠٠٤الدكتوراه : اللسانيات الحديثة. ١٨

 
كــالمجالت والكتــب، ورقميــة كمواقــع الفــيس جمعــت مــواد هــذه الســيرة مــن مصــادر متعــددة ورقيــة *

  .ل وياهو وغيرهاگو گبوك و 
 
 

   محمد حسين آل ياسين. د.أ
 ـ بغداد رئيس المجمع العلمي

 م۲۰۲۱
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