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جاهعت بغداد / كليت اللغاث / رئيس قسن اللغت السريانيت :هحل العول الحالي 

 :  الشهاداث

  1997حاصم عهى شٓادج انثكانٕسٌٕط فً انهغح انعثشٌح عاو . 

  1999حاصم عهى شٓادج انذتهٕو انعانً فً انرشجًح نهغح انعثشٌح عاو . 

  2005حاصم عهى شٓادج انًاجغرٍش فً انهغاخ انغايٍح عاو. 

 الترقياث العلويت

 16/3/2008نقة يذسط 

 4/9/2011نقة أعرار يغاعذ 
 15/9/2017نقة أعرار 

  :والوؤتوراث الوشارك فيها  الدوراث
  2005انًشاسكح فً دٔسج انرأٍْم انرشتٕي نهرذسٌغٍٍٍ عاو . 

  2005انًشاسكح فً دٔسج انهغح انعشتٍح نهرذسٌغٍٍٍ عاو .

  2005انًشاسكح فً دٔسج االذصال ٔانرٕاصم االَغاًَ عاو.  

  انًشاسكح فً دٔسج انحاعٕب انخاصح تانرشقٍاخ انعهًٍح فً يشكض انحاعثح /
  .2006جايعح تغذاد عاو 

  ٔانغادط استٍم 2008يؤذًش االدب انغشٌاًَ انخايظ  قً انغهًٍاٍَح 
2009. 

   2010  2009ٔٔ 2008يؤذًش كهٍح انهغاخ نهعاو. 
  فً يحٕس انشعش  (انغشٌاٍَح ياض عشٌق ٔيغرقثم صاْش )َذٔج قغى انهغح انغشٌاٍَح

 انغشٌاًَ

  28/11/2011يؤذًش يعهًً ٔيذسعً نهغح انغشٌاٍَح فً ٔصاسج انرشتٍح 

  14/9/2012انًٕصم (ياسكشٌكٕسٌٕط اعحق عاكا)يؤذًش انهغح انغشٌاٍَح انخايظ 

 2014يؤذًش انهغح اَسايٍح االٔل فً يصش 

 2019يؤذًش انهغح اَسايٍح انثاًَ فً يصش 

 

البحىث الونشىرة  

   2009فً 20أِصاٌ انًضٌذج نهفعم انثالثً انًجشد ، يجهح كهٍح انهغاخ عذد  .1

تٍد  (دساعاخ انرشجًح)أعهٕب انكُاٌح فً انهغرٍٍ انعشتٍح ٔانغشٌاٍَح ،يجهح  .2

 2009 1 فً ك10انحكًح عذد 



 2009شعش انًذح عُذ انغشٌاٌ  ، يجهح يؤذًش انهغح انغادط ،استٍم  .3

 2008، يجهح يؤذًش انهغح انخايظ ،عهًٍاٍَح  ، َشأج اِدب انغشٌاًَ ذطٕسِ .4

  2010 في 93الفعل النوني في اللغة السريانية، مجلة كلية االداب ع  .5

 في 82مجلة كلية االداب ع ، دراسة مقارنة- قصة أحيقار الحكيم والنبي دانيال .6

2008 
 ،يؤذًش انعهًً انغادط نكهٍح(انغشٌاٍَح إًَرجا)دٔس انحاعٕب فً ذطٌٕش انهغح .7

 .2010جامعة بغداد /اللغات 

بقايا صيغ التصغير االرامية الرسمية في لغتنا العربية، مجلة كلية  .8
 2011في98االداب،ع

 2011 فً 13،يجهح تٍد انحكًح ع(دساعح يقاسَح)تُاء انجًهح فً انهغح اَسايٍح  .9

 2011ف14ًذطٕس انخطٕط اَسايٍح اْيثشاطٕسٌح، يجهح تٍد انحكًح ع .10

دساعح )انرحٕالخ انصٕذٍح نّصٕاخ انحهقٍح ٔانحُجشٌح فً انهغاخ انغايٍح  .11

 2011 فً 53يجهح تٍد انحكًح ع  (عايٍح يقاسَح

انغًاخ انهغٌٕح نُسايٍح انششقٍح انًحكٍح ٔاَسايٍح انغشتٍح انًحكٍح ،يجهح يؤذًش انهغح  -12

 .2012انغشٌاٍَح انخايظ فً انقٕػ 

تحث يُشٕس فً انحهقح انذساعٍح انثانثح دٔسج ((انًفكــــــش اتــشْٔـــــــــٕو َـــــــــــٕسٔ ))  -13

 .22/11/2012((دٔس انغشٌاٌ تانثقافح انغشٌاٍَح))عهًٍاٌ فائق

يؤذًش تغذاد عاصًح انثقافح / تغذاد عاصًح تغذاد عاصًح انرشجًح ٔاالتذاع قذًٌا ٔحذٌثا  -14

 .اقايٓا كهٍح انهغاخ ٔداس انًأيٌٕ نهرشجًح2013انعشتٍح 

 .2012يؤذًش االدب انغشٌاًَ انغادط /  أٔجّ انشثّ نحكى احٍقاس ٔسعانح ياس تٍ عشفٌٍٕ  -15

يؤذًش انًُاْج انغشٌاٍَح فً ٔصاسج / انًُاْج انغشٌاٍَح انجذٌذج ٔذطٕس انحاعٕب فٍٓا  -16

 .2013انرشتٍح 

 .2013يؤذًش انذساعاخ انُقذٌح تٍد انحكًح  /آساء َقذٌح فً ذشجًاخ انكراب انًقذط  -17

 2014يصش/ يؤذًش انهغح اَسايٍح 2014انخطٕط اَسايٍح ٔذطٕسْااصدْاس - 18

، (انعشتٍح ٔانغشٌاٍَح إًَرجا)انرثاٌٍ انهغٕي تٍٍ انجزٔس انثُائٍح ٔانثالثٍح فً انهغاخ انغايٍح-19

يجهح كهٍح انهغاخ 

يجهح دساعاخ  (دساعح يقاسَح   )اَسايٍح انحذٌثح ٔانعشتٍح  ذٍٍانرشاكٍة انًًاذح فً انهغ    - 20

   .2015 فً 51جايعح تغذاد ،يهحق عذد/فً انراسٌخ ٔاَثاس فً كهٍح اَداب

. ذطٕس سيٕص اِعذاد اَسايٍح يُز انقشٌ انخايظ إنى انقشٌ انثاًَ انًٍالدي-  21

م مؤيد حسين .أ+ بهاء عامر.أ)، بحث مشتركطوبيا سفر قصة أحيقار وأوجه الشبه بين - 22
. مقبول لمنشر في مجمة كمية اآلداب (منشد

                          

  moayad_hussein@yahoo.com:البريد االلكتروني 

 

 
 


