المعلومات الشخصٌة
االسم الثالثً واللقب

أحمد رسن صحن
8691

محل التولد
الجنسٌة

البصرة

الموالٌد

الحالة الزوجٌة
عدد األطفال
العنوان
البرٌد االلكترونً gmail

عراقً
متزوج
5

البصرة ـ الزبٌر

dr.ahmed.rasan@gmail.com

البرٌد الحكومً iq
الصفحة فً رئاسة الجامعة

Ahmed.rasan@uobasrah.ed.iq

حساب google
scholar
حساب researchgate
اللقب العلمً
االختصاص العام
االختصاص الدقٌق

أستاذ
اللغة
اللغة والنحو

الشهادات وااللقاب العلمٌة
الشهادة
الدكتوراه
الماجستٌر

عنوان الرسالة  /االطروحة

تارٌخها

الجامعة

البلد

 .7112/81/72تفسٌر القرآن بالقرآن ـ دراسة داللٌة البصرة

العراق

دالالت ألفاظ الحب فً شعر ابن البصرة
الفارض

العراق

. 7117/8/18

المهارات
المهارات
اللغة العربٌة
اللغة االنكلٌزٌة
لغات اخرى

نعم

الدورات التدرٌبٌة
اسم الدورة

الدورة التأهٌلٌة الثالثون
الدورة الثالثة والثمانون
للترقٌات العلمٌة فً
تطوٌر طرائق التدرٌس

مكان الدورة

مدة الدورة

تارٌخ الدورة

مركز تطوٌر طرائق التدرٌس والتدرٌب
الجامعً  /جامعة البصرة .

2أٌام

 7117/1/77-82م

مركز تطوٌر طرائق التدرٌس والتدرٌب
الجامعً  /جامعة البصرة.

2أٌام

81ـ  2112/81/22م

المناصب االدارٌة  /المهام المكلف بها

من الفترة الى الفترة

المهام المكف بها

النشاط البحثً
مكان وتارٌخ النشر
اسم النشاط
التأسٌس الفلسفً لفهم النص القرآنً عند صدر الدٌن مجلة جامعة ذي قار العدد  4المجلد  1لسنة 7111
م.
الشٌرازي.
مجلة آداب البصرة – جامعة البصرة  /كلٌة اآلداب
تصحٌح الخطاب البشري فً ضوء المنظور القرآنً .
العدد  44لسنة  7112م .
مجلة أبحاث البصرة(العلوم اإلنسانٌة) ـ جامعة
تح ّققات الفعل فً القرآن الكرٌم .
البصرة  /كلٌة التربٌة المجلد  ، 11العدد  8الجزء أ
لسنة  7111م .
الظاهرة النحوٌة فً السورة القرآنٌة (دراسة ترابطٌة) .مجلة أبحاث البصرة (اإلنسانٌات) جامعة البصرة /
كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  .المجلد 41العدد  7فً
 7182م .
مجلة القادسٌة للعلوم اإلنسانٌة – جامعة القادسٌة
المعنى والمرجع فً علم الداللة (دراسة نقدٌة) .
/كلٌة اآلداب  .المجلد 82العدد  1فً  7184م .
حولٌة المنتدى – المنتدى الوطنً ألبحاث الفكر
الداللة العددٌة للفعل الماضً فً الجملة الخبرٌة
والثقافة  ، ،العدد  8 :فً  7182م .
المثبتة فً القرآن الكرٌم .
المقوالت الغربٌة فً البحث الداللً القرآنً – دراسة جامعة مٌسان /كلٌة التربٌة ـ مجلة أبحاث مٌسان
المجلد 88العدد  78فً 7182/م.
نقدٌة .
الداللة الصرفٌة للمفردة القرآنٌة فً معجم تهذٌب اللغة مجلة كلٌة اآلداب  .جامعة البصرة ـ كلٌة اآلداب .
العدد 21فً 7182م.
لألزهري
مجلة كلٌة اآلداب  .جامعة البصرة ـ كلٌة اآلداب .
النسق النحوي فً النص القرآنً دراسة تحلٌلٌة فً
العدد 29فً 7189م.
السور القصار .
حولٌة المنتدى – المنتدى الوطنً ألبحاث الفكر
أسرار التناسب في النصّ القرآني في تفسير (تسنين)
والثقافة .المجلد /8العدد.7189 / 72
)للعالّهة الشيخ عبد هللا الجوادي اآلهلي (دام ظله
حولٌة المنتدى – المنتدى الوطنً ألبحاث الفكر
وحدة الفعل وتعدد الفاعل فً النص القرآنً .
والثقافة .العدد.7182 / 81
مجلة كلٌة اآلداب ـ جامعة ذي قار  .العدد/86القسم
قلب التركٌب اللغوي فً الشعر الحرّ
7189/1
مجلة دراسات البصرة العدد  /74السنة
فهم انحراف بنٌة االستفهام فً البٌان والتبٌٌن فً
7182/87م
ضوء نظرٌة االستلزام الحواري
مبدأ عدم التناقض فً التفكٌر النحوي العربً

حولٌة المنتدى – المنتدى الوطنً ألبحاث الفكر
والثقافة  ، ،العدد  12 :فً  7181م .

العووان في هماذج من الدراسات الوحوًة العربٌة المعاصرة
دراسة هقدًة
فلسفة تكوًن المفاهٌم الوحوًة

 ،مجلة العمدة في اللساهٌات وتحلٌل الخطاب ـ
الجزائر8102م
مجلة العمٌد  ،الوجف .8102

النشاطات الثقافٌة ( المشاركات فً المؤتمرات والندوات واالنشطة المختلفة)
اسم النشاط
المؤتمر العلمً السادس
مؤتمر اإلمام الحسٌن (ع) العلمً الدولً الثالث
ندوة الغدٌر الثقافٌة
ندوة (اللحمة البصرٌة تارٌخ وتواصل وبناء)
ندوة المنهج الوصفً فً الدرس النحوي الحدٌث

مكانه وزمانه
جامعة البصرة /كلٌة اآلداب  7184 .م .
جامعة البصرة /كلٌة اآلداب  7184م
جامعة البصرة /كلٌة اآلداب فً  7116/87/11م.
جامعة البصرة كلٌة اآلداب فً  7181/8/76م.
جامعة البصرة  /كلٌة اآلداب7182 /م.

الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقدٌري للسنة الدراسٌة
الشهادة

كتاب شكر وتقدٌر

تارٌخها
7116/8/2 81/12/2

الجهة المانحة
عمادة كلٌة اآلداب /
جامعة البصرة
عمادة كلٌة اآلداب /
جامعة البصرة

كتاب شكروتقدٌر

عدد  414/12/2فً
 7181/7/84م

كتاب شكروتقدٌر

عدد  711فً  7181/7/9م جامعة مٌسان

كتاب شكروتقدٌر

عدد  8192/74/2فً
7181/2/2

كتاب شكروتقدٌر

 8861/12/2فً
7181/9/72
 1421/89/2فً
7182/1/72
8918/89/2فً
7182/4/84
 81791/12/2فً
7182/4/74
9222فً 7182/88/71

كتاب شكروتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر
كتاب شكر وتقدٌر

 7921/2/1فً
7182/6/88

كتاب شكر وتقدٌر

7882فً 7181/7/82

األمانة العامة للمكتبة
المركزٌة  /جامعة
البصرة
جامعة البصرة /كلٌة
التربٌة للبنات
عمادة كلٌة اآلداب /
جامعة البصرة
عمادة كلٌة اآلداب /
جامعة البصرة
رئاسة جامعة البصرة

سبب المنح
لمشاركة فً ندوة الغدٌر
الثقافٌة .
ألداء المراقبات اإلمتحانٌة
فً لجنة امتحانات قسم
اللغة العربٌة
إلهداء كتابه (دراسة النحو
العربً فً ضوء الغاٌة
المعرفٌة) .
إلهداء كتابه (تفسٌر القرآن
بالقرآن ـ دراسة داللٌة ).
إلهداء كتاب قراءتان فً
النص الدٌنً
ألداء المراقبات امتحانات
قسم اللغة العربٌة
إلهداء كتبٌن
إلهداء كتبٌن

جامعة الكوفة عمادة كلٌة مناقشة أطروحة دكتوراه
اآلداب
جامعة البصرة /عمادة مناقشة رسالة ماجستٌر
كلٌة التربٌة للعلوم
اإلنسانٌة
جامعة بابل /عمادة كلٌة مناقشة رسالة ماجستٌر
التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

كـتاب شكر وتقدًر.
كـتاب شكر وتقدًر
كـتاب شكر وتقدًر
كـتاب شكر وتقدًر

آ
8822/02/7في8102/08/81م جامعة البصرة ـ كلٌة الداب للعمل في اللجوة المتحاهٌة
آ
8102/01/7في 8102/8/81م جامعة البصرة ـ كلٌة الداب لمشاركة في هدوة (المتغٌر
اللغوي من العلم إلى الفلسفة)
آ
828/01/7في  8102/8/02جامعة البصرة ـ كلٌة الداب إلهجاز موهج كـفاءة اللغة العربٌة
للدراسات العلٌا8102ـ8181م
0187/7/0في 8102/0/8م جامعة البصرة ـ كلٌة التربٌة لمواقشة اطروحة دكـتوراى
(اإلباحة والموع في ههج البالغة)
للعلوم الهساهٌة
الخبرات التدرٌسٌة

اسم المادة التً درستها
الكتاب القدٌم  /تحلٌل النص القرآنً  /النحو
علم الداللة/علم اللغة/دراسات نحوٌة فً القرآن
/التأوٌل اللغوي /البحث النحوي المعاصر
دراسات نقدٌة فً النحو/األسلوبٌة /التفكٌر
النحوي/األسس العقلٌة للخطاب النحوي العربً
االشراف على الدراسات العلٌا
الماجستٌر
الدكتوراه

المرحلة الدراسٌة
المراحل األولٌة
الماجستٌر
الدكتوراه

عدد الرسائل  /واالطارٌح
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Personal Biography of the Instructors at the College of Arts
in the University of Basra
Personal information
Name and surname

Ahmed Rassan Sahn

Date of Birth
Place of Birth

1968
Basra

Nationality

Iraqi

Marital Status

Married

Number of Children
Address

5
Basrah al-Zubayr

iq –mail
Page Presidency of the University
Link
Google Scholar Account
Research Gate Account
Scientific Title
General Specialization
Precise Specialization
Employment Date

dr.ahmed.rasan@gmail.com
Ahmed.rasan@uobasrah.ed.iq

Assistant Professor
The language
Language and grammar
2002

the Certificates and Scientific Titles
Certificate
B. A
M.A
PH. D
Higher Diploma

Title

University
Basra

Country
Iraqi

Basra

Iraqi

Basra

Iraqi

The meanings of the words of love in
the poetry of Ibn al - Fadr
Interpretation of the Qur'an in Quran

The Skills
Yes

Arabic
English
other language

Training Courses
Course Name

Place

Date

Duration

Thirtieth Training Course

Center for the
development of teaching
methods and university
training / University of
Basra

5

17-22-8-2002

Center for the
Eighty-third Session of Scientific development of teaching
Promotions in the Development methods and university
of Teaching Methods
training / University of
Basra

5

18-22-10-2009

Administrative Position/ Responsibilities
Tasks

From

To

Research Activity
Subject
Place and date of publication
Philosophical foundation for understanding the Journal of the University of Dhi Qar Volume 4
.Qur'anic text at Sadr al-Din al-Shirazi
Volume 3 for the year 2008
Correcting human discourse in light of the
Journal of literature Basra - University of
.Qur'anic perspective
Basra / Faculty of Arts Issue No. 44 of 2007
Interventions in the Holy Quran
Basrah Research Journal (Human Sciences)
University of Basrah / Faculty of Education
Volume 33, Issue 1 Part A of 2008
The grammatical phenomenon in the Qur'anic Basrah Research Journal (Humanities), Basrah
.)Sura (a study of interdependence University / Faculty of Education for Human
Sciences. Volume 40 Issue 2 in 2015
Meaning and reference in semantics (critical Qadisiyah Journal of Humanities - University
)study
of Qadisiyah / Faculty of Arts. Volume 17
Issue 3 in 2014
The Numerical Significance of the Past Function in Yearbook of the Forum - National Forum for
the Written Sentence Proven in the Holy Quran Thought and Culture Research, No. 1 in 2015
Western Sayings in the semantic Qur'anic study - a University of Maysan / Faculty of Education
critical study Journal of Research Maysan Volume 11 Issue
21 in / 2015
The heart of the syntax in free poetry
Journal of the Faculty of Arts, Dhi Qar
University. No. 19 / Section 3/2016
The grammatical structure in the Qur'anic text An
Journal of the Faculty of Arts. University of
analytical study in the short wall
Basra Faculty of Arts. No. 76 in 2016
The unity of verb and multiplicity in the Quranic
National Forum for Thought and Culture
text
.Research. No. 10/2017

Cultural activities ( Participations in the Seminars , Conferences and Different Activities)
Seminars
The Sixth Scientific Conference
Imam Hussein International Scientific Conference
III

Place and date
University of Basra / Faculty of Arts. 2014
University of Basra / Faculty of Arts. 2014

Al Ghadeer Cultural Symposium
Seminar (Visual Weft History and CONNECT
)CONSTRUCTION
Seminar (readings in contemporary linguistic
)research

University of Basra / College of Arts in
30/12/2009
University of Basra College of Arts on
29/1/2013
University of Basra / Faculty of Arts /
Department of Arabic Language 21/4/2017

Awards and thanks and appreciation certificates for the
Academic year
Certificate

Data

issued by

Reason

Letter of thanks H / 35/18 of 1 January
2009
Letter of thanks

Letter of thanks
Letter of thanks

Letter of thanks

Letter of thanks

Deanship of To participate in a cultural
Faculty of Arts /
.symposium
University of Basra
No. 7/35/404 on
Deanship of
To perform the
14/2/2010 Faculty of Arts /
examinations
University of Basra
238on 6/2/2013
University of
To donate a book
Maysan
on 1365/24/7
General
To donate a book
5/7/2010 Secretariat of the
Central Library /
University of Basra
10260/35/7 President of the To give two books "study
On 24/4/2017 University of Basra Arabic grammar". And two
readings in the religious
text
on 1737/16/7
Deanship of Research in the seminar of
27/4/2017
Faculty of Arts, the Department of Arabic
Basrah University
Language "Readings in
contemporary linguistic
"research

Teaching Experience
Subject
The Ancient Book / Analysis of Qur'anic Text /
Grammar
Semantics / linguistics / grammatical studies in the
.Quran / linguistic interpretation
Critical Studies in Grammar / Stylistic /
.Grammatical Thinking

Academic year
The initial stages

Supervision of postgraduate
Masters
PhD

Number of Master Thesis
6
5

Masters
PhD

