السيد عميد كلية التربية

ولد االستاذ المساعد الدكتور محمد فليح الجبوري في محافظة بابل عام  8691حصل على شهادة الماجستير في النقد

العربي القديم وشهادة الدكتوراه في النقد االدبي الحديث حصل على لقب استاذ مساعد عام .8001

 -المناصب اإلدارية

عميد كلية التربية حاليا. -معاون العميد للشؤون العلمية في كلية التربية للعام . 8082-8088

 رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية  /جامعة المثنى من عام  8002ولغاية . 8002 -مقرر الدراسات العليا في قسم اللغة العربية لسنة 0 8088

 -مقرر لقسم اللغة العربية في كلية التربية  /جامعة المثنى من  8008ولغاية . 8002

اللجان:

 -رئيس لجنة الترقيات في كلية التربية للعام8088-8088

 رئيس لجنة االمتحانات المركزية للدراسات العليا لسنة /. 8088رئيس لجنة تدقيق المعدالت والسجالت . 8088 عضو اللجنة االمتحانية لسنوات /. 8001-8008عضو لجنة تقييم األعمال اإلبداعية في الجامعة 8088 عضو اللجان التحضيرية في المؤتمرات العلمية الخمسة التي أقامتها الكلية . -عضو مشارك في كل المؤتمرات التي أقامتها الكلية .

 -نشاطات أخرى

 -خبير علمي منتخب من قبل وزارة التربية لتقييم مناهجها الدراسية .

 المساهمة في عشرات الندوات والجلسات الثقافية التي أقيمت في الكلية والسيما تلك التي أقامها قسم اللغة العربية -المساهمة في الندوات التي أقمتها منظمات المجتمع المدني في محافظة المثنى .

 -المساهمة في الجلسات الثقافية التي تقيمها المؤسسات الثقافية في المحافظة .

كتب مطبوعة

 شعر سحيم بن وثيل الرياحي /جمع وتحقيق ودراسة  ،دار رند  ،دمشق ،ط. 8،8088 -االتجاه السيميائي في نقد السرد العربي الحديث.

-توظيف أساليب البديع في نقائض القرن األول الهجري .

كتب قيد الطبع

 االتجاه السيميائي في نقد السرد العربي القديم .-أساليب الحجاج في قصيدة الرد على الطالسم .

البحوث المنشورة

-توظيف التضاد في قصيدة الرد على الطالسم لعبد الحميد السماوي .

 -التناص القرآني في نقائض جرير واألخطل .

 منهج الموازنة في كتاب شرح المشكل من شعر المتنبي البن سيده . -توظيف التكرار اللفظي في شعر عبد الحميد السماوي .

 الجهد النقدي في المقامات العربية /مقامات الحريري أنموذجا . -شخصية أبي زيد السروجي في مقامات الحريري .

 -التصوير الرمزي في شعر يحيى السماوي  /شعر التفعيلة أنموذجا

 -لدينا مقاالت نقدية منشورة في الصحف العراقية والعربية وعلى شبكة النت .

اما بالنسبة الى خبرته التدريسية درس طلبة الدراسات االولية (البكلوريوس) واشرف وناقش العديد من رسائل
الماجستير واطاريح الدكتوراه.

 -كتب الشكر والتقدير

 حاصل على (  ) 5كتب شكر وتقدير من رؤساءالجامعة . حاصل على ( )02كتاب شكر وتقدير على المستوى األكاديمي والثقافي. حاصل على عدد من كتب الشكر والتقدير من جامعات البصرة وبابل والكوفة والقادسيةوغيرها .
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