الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي
التخصص العام والدقيق
البريـد اإلليكتروني
عنوان رسالة الماجستير وأطروحة
الدكتوراه
عنوان البحوث العلمية المنشورة

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة
كتب الشكر والتقدير

المناصب اإلدارية التي تقلدها
ذكر العضوية في هيئات تحرير
المجالت العلمية والفرق االستشارية

اركان حسين مطير-االستاذ المساعد الدكتور
اللغة العربية-نقد وبالغة
arkan_alabadi@yahoo.com
الحس القومي في شعر الشريف الرضي
التضاد في البحث النقدي والبالغي عند العرب
 -1دراسة تحليلية في نص المتنبي(واحر قلباه)
العراقية
الرواية
في
 -2االغتراب
المعاصرة(غسق الكراكي انموذجا)
 -3التقريع دراسة سيميائية
 -4شعرية التضاد في دعاء ال البيت
 -5العكس والتبديل في القران الكريم
 -6اراجيز معركة الطف
 -7صورة المراة في شعر المتنبي
 -8البنى االسلوبية في شعر الشريف الرضي
التضاد
1رئيس الوزراء
 4وزير
 7رئيس الجامعة
 11عمداء
 -1مستشار في وزارة التربية2003-2005
 -2مقرر لجنة العمداء2010-2011
 -3امين مجلس الكلية2011
-1عضو لجنة صياغات اللغوية واالدبية في
مجلس القضاء االعلى-محكمة النشر(خبير(
-2رئيس المكتب االستشاري للجمعية العراقية
لحملة الشهادات العليا
-3عضو لجنة كتابة المناهج
3

العدد اإلجمالي لإلشراف على طلبة
الدراسات العليا
العدد اإلجمالي للمشاركة في المناقشات 17

arkan hussein mutair-profesor assistant
arabic language in the critical and rhetoric
arkan_alabadi@yahoo.com
1-the national sense in asharief alradi
Titles of MA thesis & Ph.D poetry
2-the contradiction in the critical and
dissertation
rhetoric researches of arabs
1- wa har qalba))analytical study in the text
of Mutanabi
2-exile in contemporary Iraqi novel(ghasige
alkaraky)
3-chastise semiotic study
Titles of Published Research
4-poetic antagonism in Doaa al- albet
5-contrary and switch on the Koran
6-Aragiz battle Altaf
7-image of women in poetry Mutanabi
8-Structures poetry in a stylistic Sharif Razi
Titles of Published Books the contradiction
(Authored &Translated Books)
1 Prime Minister
Letters of Appreciation & 4 Minister
7 Rector
Recognition.
19 deans
Professional Experience
1-committee member linguistic and literary
formulations in the House-Alaqdhae
Supreme Court Alnscher- (expert)
Membership (Journals, Scientific 2-chairman of the Iraqi Association of
Consulting Bureau for campaign Supreme
committees, etc.)
Achadat
3-Member of the committee writing the
curriculum
Total Number of Supervised 3
Graduate Students.
Total Number of Graduate 17
Examining Committees.
Name and academic Title
Specialization (Major & Minor)
Email

