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                                االستاذ الدكتور محمد مولود خلف المشهداني 

 الرتبة العلمية : استاذ 

 التخصص العلمي : اللغة العربية و ادابها 

 1950محل الوالدة : بغداد  تاريخ و

 

 الشهادات العلمية : 

 (1975بكلوريوس لغة عربية ) كلية االداب الجامعة المستنصرية  

 (1981الدبلوم العالي في المخطوطات و تحقيق النصوص ) كلية االداب الجامعة المستنصرية 

 (1985ماجستير في اللغة العربية و ادابها ) كلية االداب الجامعة المستنصرية 

 (1990دكتوراه في اللغة العربية و ادابها ) كلية االداب الجامعة المستنصرية 

 1998حصل على مرتبة االستاذية عام 

 

 السيرة العلمية :

درس مادة االدب العربي في جامعة بغداد كلية االداب و كلية التربية و و تربية البنات و العلوم 

  1981االسالمية , و الجامعة المستنصرية كلية االداب و عدد من الكليات االهلية منذ عام 

 درس مادة االدب العربي على طلبة الدراسات العليا الماجستير و الدكتوراه و له اسهام في

 وضع مناهج هذه الدراسات 

اشرف على العديد  من الرسائل الجامعية و له اسهام كبير في مناقشة رسائل الدكتوراه و 

 الماجستير 

 شارك في العديد من المؤتمرات العلمية داخل و خارج العراق 



 لحد االن و 2005استاذ اللغة العربية و ادابها في كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة منذ عام 

حصل على العديد من كتب الشكر و التقدير و التكريم حول جهوده العلمية المبذولة ابتداءا من 

 وزارة التعليم العالي الموقرة و الجامعات و الكليات التي عمل فيها طوال مسيرته العلمية 

 

 المؤلفات و البحوث المنشورة :

البغدادي دراسة و تحقيق . دار  المستفاد من ذيل تاريخ بغداد للحافظ ابن النجار -1

 1986الرسالة. بيروت 

محمد ابن مالك الغرناطي دراسة و تحقيق . مركز نور زهرة البستان و نزهة االذهان  -2

 2001الشام للكتاب . دمشق 

 2017االدب االندلسي في المصادر المشرقية بغداد مطبعة الكتاب  -3

 2018بغداد مطبعة الكتاب  الشعر االجتماعي من الفتح الى نهاية عصر الطوائف -4

 2020محاضرات في اللغة العربية و ادابها بغداد مكتبة ماجد  -5

 1997, 43الرسائل الشعرية عند ابن زيدون مجلة كلية االداب جامعة بغداد العدد  -6

وصف االشجار و الثمار في الشعر االندلسي مجلة كلية المعلمين الجامعة المستنصرية  -7

 1998,  14العدد 

الجامعة المستنصرية العدد ين ابن الخطيب االديب الطبيب مجلة كلية المعلمين لسان الد -8

15 ,1998 

 51الحميدي اديب االندلس و سفيرها الى بغداد مجلة كلية االداب جامعة بغداد العدد  -9

,2000 

الصالت الثقافية بين البصرة و االندلس ضمن اعمال ندوة دور البصرة في  -10

 1991احياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد  التراث العلمي العربي مركز

ابن مالك الغناطي و اسهاماته في العلوم الزراعية ضمن اعمال الندوة القومية  -11

االولى لتاريخ العلوم عند العرب مركز احياء التراث العلمي العربي جامعة بغداد 

1989 

ل الندوة المنهج العلمي البن العوام االشبيلي في كتاب الفالحة ضمن اعما -12

القطرية الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب مركز احياء التراث العلمي العربي جامعة 

 1989بغداد 

 54ابن عبد ربه االندلسي عروضيا مجلة كلية االداب جامعة بغداد العدد  -13

,2001 

ابو بكر يحيى ابن هذيل القرطبي الشاعر مجلة كلية المعلمين الجامعة  -14

 2001, 30المستنصرية العدد 

 ,57الطبيعة في صورة ابن زيدون الشعرية مجلة كلية االداب جامعة بغداد العدد   -15

2001 

التصحيف و التحريف مجلة التراث العلمي العربي, مركز احياء التراث العلمي   -16

 2001, 3العربي جامعة بغداد , العدد 



,  60داد العدد اثر الجاحظ في الثقاقة االندلسية , مجلة كلية االداب , جامعة بغ -17

2002 

المقدمة في قصيدة ابن دراج القسطلي , مجلة كلية المعلمين , الجامعة  -18

 2002,  31المستنصرية العدد 

 2002,  62نقد النثر في العقد الفريد , مجلة كلية االداب جامعة بغداد العدد  -19

ي الشعر مجلة كلية االراء النقدية البن عبد ربه االندلسي في العقد الفريد اراء ف -20

 2002,  35المعلمين الجامعة المستنصرية , العدد 
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