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 مفتتح
ــد بـعددـها الـجدـيد، الرابع واألربعين،   مـجدداُ تتوـجه هـيأة تحرير مجـلة ابن رشــ

ا بمؤازرتهم للعمـل البحثي العلمي األكـاديمي  ا وزمالئـن ا إلى زميالتـن التحـاـي ـب

ومثابرتهم باتجاه ترصين مسيرته؛ المتمسكة بقيم التنوير والتغيير في حيواتنا؛  

ــارة إلى اعتلار مجلت ــا  اإلشـ نا عن كل تلك البحوث التي قد تخرج ونجدد أيضـ

عن ميادين التي نتخـص  بنـشرها، وتلك التي تخرج نهجا  وفلـسفة عن منط   

التنوير الفلـسفي الفكري الثابتة برـسوت تبنيها العقل العلمي جوهرا  الـشتغاالتها 

مع احترامنا لح  التعبير والحوار وحريتهما.. لكننا نبقى نجســد منصــة بحثية  

 ـما يؤـكده ـجدـيد منجز العـقل العلمي ومنظوـمة قيـمه التنويرـية في أـكاديمـية تقرّ 

 مهام بناء اإلنسان وتلبية شروط التنمية البشرية. 

ــدّدُ هنا على زميالتنا وزمالئنا التفضــل باالطالى على لوائح عملنا من  إننا نش

ــس عملـنا ويتـجه  ــفـيا  فكرـيا  األمر اـللي يحكم أســ جـهة وتوجـهات دوريتـنا فلســ

لتخصــ  بصــورة حصــرية في العلوم اإلنســانية بجانب علوم اللغة إلعالء ا

واألدب والخطاب األلسـني واألعمال البحثية بتناولها المنهج النقدي وجماليات 

 الفنون واآلداب بشكل أساس..

 أيتها الزميالت الفاضالت، أيها الزمالء األفاضل

تضـي مزيد انتباه  إّن تعقيدات حركة الحياة وتفاصـيل اليوم العادي لننسـان، تق

على شــروط التخل  من أنتروبيا مســاراتها، بما ال يتقاطع مع احترام التنوى  

العلمي األكثر نجـاعـة  وحريـة البحـث واإلدالء بـالرؤ  التي يجـدهـا العقـل 

ة.. على أّن االتزان بين غنى التنوى لن يعني يومـا  تمريرا   ــالمـة معرفـي وســ

عكم وبكنَّ وبكم نواـصل بمثابرة مهام  ومعكّن وم  لظاهرة االنفالت والتـشرذم...

ا البحثـية   ــول عتـباتي مهـمة في جهودـن دـية، متطلعين إلى وصــ المراجـعات النـق

ــجه؛   ــالمة فعالياته بأنجع المتاح لدوريتنا وأنض وإمكانات التحكيم والتقويم وس

طبعا  بفـضل مـشاركتكّن ومـشاركاكم المـستمرة في وـضع الحلول المناـسبة لكل  

 ا يجابهنا من عثرات..إشكاالت العمل وم

وفي بعض تفاصــيل ذلك لجوء بعض الزمالء إلرســال البحوث إلى أكثر من 

أو ســـحب البحث )بعد نشـــره أو بعد تحكيمه وإقرار قبوله للنشـــر(   \دورية و

ــال عن بعض هفوات أخر  وددنا هنا تجديد التأكيد عليها من قبيل إهمال   فضـ



 

 ب 

اللغتين أو إرفاق الملخصات استكمال ما نطلبه من ضرورة إرسال ملخصات ب

بالكلمات المفتاحية أو تعديل بعض تلكؤ قد يقع هنا أو هناك فيولد هناتي ـشكلية 

 أو ثانوية لكننا نسعى لضبط األمور بأفضلها..

ــغط االلتزام بمواعيد   ــية تحت ضـ ــطرار لتجاوز تلك الهنات الهامشـ إّن االضـ

ار تلك الظاهرة مهما  اإلصـــدار والنشـــر وبوجود تعهدات التعديل ال يعني إقر

كانت محصــــورة بمنطقة غير مؤثرة بالقيمة العلمية الكبيرة ولربما دفعنا ذلك 

ــلـها لحين تنفـيل   ــلســ ــع تســ إلى اتـخاذ إجراءات رفع تـلك البحوث من مواضــ

المطلوب من تعديالت أو ملنا إلى إعادة الدورية إلصــدار نصــف ســنوي بدل 

 اإلصدار الفصلي..

ا ضــرورة التشــديد على ضــرورة االطالى على  وفي ضــوء كل ما تقدم وجدن

ا األســــاس  ا كونـه اـمة بقصــــد االلتزام بـه دـقة ـت ا ـب لوائح العـمل والتعر  إليـه

للشـراكة بين اشـتغال دوريتنا العلمية، ابن رشـد من جهة وبين اشـتغال البحث 

ــم   ــتغالنا؛ علماُ أّن الئحتنا تضـ ــس اشـ ــوح ودقة في معرفة أسـ والباحث بوضـ

ــواب العمــل وضــ لوائح كثير من دوريــات محــددات  في  الموجودة  تلــك  طــه 

الـجامـعات والمراكز البحثـية بمختلف البـلدان وأنـنا ال نفرن أو نلزم طرـفا  إال 

ات  احـث دعم ظرو  الـب د ـن أكـي الـت ا  وـب ــوـي ا معـا  وســ دات عملـن ات تعـاـق بمنطلـق

ددات البـحث  ددات غير مـح ة على أّي مـح أولوـي ة وـب ابـت ــورة ـث احثين بصــ والـب

ودائما نؤكد اللقاء بكّن وبكم وبمنجزاتكّن ومنجزاتكم المشـرقة  العلمي.. مجددا   

ــانية الجديدة؛  ــط حركة التنمية في مجتمعاتنا والتطور بميادين الحياة اإلنس وس

ــاعة منط  الخرافة على   بخاصــة في ظرو  أجواء تحاول بعض أطرا  إش

حســاب منط  العقل العلمي وتســوي  أضــاليل فيما نعمل على التصــدي لتلك 

ا الف اتـن ا، ونحن نفخر بعقول البـحث في ـجامـع اطيلـه ا دـجل أـب ــى وأنتروبـي وضــ

ـــكال التجهـيل وآلـياتـها المتخلـفة ونهجـها الماّلئي الكـتاتيبي مـما   وهي تتـحد  أشــ

انتهى وانقرن ويُراد اجتراره اليوم لكن بفضـلكّن وبفضـلكم سـتعاود شـعوبنا  

نفخر بأننا مفردة  المسـير بطري  التقدم والتطور وتلكم أروى تحية نسـمو بها و

 بين مفردات منجزاتها..

إننا ســــنواصــــل التقدم بالمهام العلمية وأنتم شــــموس طري  التنمية والتطور  

ولكن االنتصـار   وسـنتابع تحدي ضـغوط أغلبها يعود لمنظومة بائسـة متكلسـة

 للعلوم والمعار  وجماليات منجزاتها فتحية للجميع..
 رئيس التحرير
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 النبيلة  الشفيفة  النسمة  السامرائي أيهاسالما علي جميل السامرائي وداعا علي جميل 

 

 محمد عبد الرحمن يونس  األستاذ الدكتور

 مدير تحرير مجلة جامعة ابن رشد األكاديمية المحكمة ــ هولندا 

  بعد.نائب رئيس جامعة ابن رشد في هولندا للشؤون العلمية ــ التعليم عن 

ــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ  

رجل العلم و األدب و   السامرائي،ذ الدكتور علي جميل  األستا  العزيز   وأخيسالما لكم صديقي  

كنسمة حانية يستقبلك البروفيسور علي   ،صديقيالتهليب العالي النبيل. كنسمة حانية شفيفة كنت يا  

ما تدخل مكتبه حتى يقوم من وراء طاولته  السامرائي في مكتبه األني  في جامعة دجلة. وسرعان 

النبيلة   الهادئة  الوديعة  بابتسامته  إليك، مرحبا  دكتور  قائال: تفضلو يستقبلك متقدما  . زارتنا  .يا 

الفاخرة التي تتناثر في ما بينها    ( )الشوكوال  منالبركة. اشتقنا إليك. ثّم يخرج من مكتبه طبقا مشكال  

  عنقود من  اللوز وقطعا من البسكويت، يغطي هلا الطب  و  لحلبي،حبّات من الفست  السوداني و ا

الموز، ثّم تتقدّم مدرستان فاضلتان إليك لتسلما بمنتهى التهليب و الكياسة، و هما المدرستان في 

، و المدرسة المساعدة زينب عباس، و هما مساعدتان له في جبر  القسم الدكتورة هبة عادل مهدي

 وأعتلربية، ثم ينادي السكرتيرة بصوته المهلب : مريم .. هات لنا الشاي.  إدارة قسم اللغة العر

هات يا    سأشرب القهوة ألجلك.  .تدلل  مبتسما:قائال: دكتور أنا كما تعر  ال أشرب الشاي. فيقول  

لم تكن اآلنسة مريم   وإن. لنا بأدب وتقدمهامريم قهوة سادة، فتسرى اآلنسة مريم وتحضر القهوة، 

: آسف يا هبة على إزعاجك. فترد بأدب: أنا  وأقولة فإّن الدكتورة هبة تتكفل بهله المهمة.  موجود

 العراقية:وما تطلبه يكون لديك. و عندما تشكره على حفاوته يجيب مبتسما قائال بلهجته    ابنتك،

 ما كو أي ازعاج. أنت غال علينا كثيرا.  تدلل.

  

المحبوب الكريم المشهور بأدبه الجّم، فكل من دخل مكتبه في جامعة دجلة تعّرفت على هلا الرجل  

يقدم   عليه،يخرج منه وهو ران عن هلا االستقبال البهي. يدخل إلى مكتبه أساتلة القسم، يسلمون  

   العراق   أ.د. علي جميل عبّ اس السامرائيّ نعي وعزاء  
العلمية  تتقد ذ  إ  رشد  ابن  مجلة  أسرة  الراحل  م  الفقيد  في  التعازي  علي  بخال   أ.د. 

السامرائيّ  عبّاس  تؤكد    جميل  الت فإنها  القيم  بتلك  التمسك  فيها  استمرار  تشارك  ي 

لبناء اإلنسان والتعبير عن مسار  الزمالء من أجل قيم نبيلة وحركة تنوير وأداء علمي  

  التغيير وخطاه بصورة صادقة أمينة.. هله كلمة باسم الهيأة كتبها زميلنا مدير تحرير 

 ***********************************************   : المجلة 
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 بق لم مدير التحرير  
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الصالة،    الشاي، وعندلهم جميعا   بأخل سجادة  المتدينون منهم  يقوم  الظهر  داخل    ويصلونآذان 

 السبعين.بهمة الشاب النشيط على الرغم من أنه تجاوز الخامسة والقسم. وهو منهمك في عمله، و

الكريمة مدينة الالذقية، على شاطئ    وأسرته  واتخلبعد االحتالل األمريكي للعراق توّجه إلى سورية  

سكنا له. و في حي الزراعة األني  المجاور لجامعة تشرين بقي هناك تسع سنوات، شّكل  البحر،  

 لالحترام و المحبة و التقدير من جميع جيرانه في هلا الحّي. مثاال  جدا، وكانفيها صداقات طيبة 

فترة سكنه في الالذقية لم أتمكن من التعر  عليه، ألني كنت مقيما في الصين و   وطيلة  

 بعد التقيته في بغداد. فيماتايوان. و 

واصل عمله أستاذا في جامعة خفّت وطأة االحتالل األمريكي عاد السامرائي إلى بغداد لي  وعندما

بغداد، كلية التربية للبنات. و أشر  في هله الكلية على العديد من رسائل الماجستير و أطروحات  

و كان محبوبا جدا من زمالئه أساتلة قسم اللغة   الصر ،في اختصاصه النحو و علم    الدكتوراه

 العربية، و طالبه في هلا القسم. 

واسع عليه  السامرائي،  ميدان   تخرج  في  الدكتوراه  شهادة  حامال  الموصل  جامعة  في  الرحمة، 

، وقادرة على  الصر ، و بعد تخرجه وعى جيدا أن هلا العلم يحتاج إلى علوم جديدة مكملة له

فقام و درس علوم اللسانيات، و حصل فيها على الدكتوراه الثانية في جامعة    تدريسه،تحديث طرق  

ال مقرري  تدريس  مارس  ثم  العراقية.    واللسانياتصر   بغداد.  الجامعات  سن    وبعدفي  بلوغه 

التقاعد الحكومي المعمول به في نظام الوظائف العراقية التح  بجامعة دجلة األهلية ليعمل أستاذا 

 في قسم اللغة العربية، ثم رئيسا لهلا القسم، و بعدها نائبا لرئيس الجامعة للشؤون العلمية.

ه ـــ أستاذا نشيطا في جامعة دجلة، فاعال في جميع أنشطتها و  ـــ رحمة هللا علي  وكان  

مؤتمراتها العلمية. لقد حضرت معه ثالث مؤتمرات علمية أشر  على إدارتها في هله الجامعة،  

و ألقيت في مؤتمرين منها ورقتين بحثيتين، كنت قد أعددتهما بدعوة كريمة منه. و هله المؤتمرات  

 هي : 

م. ) كان قد دعاني  2018شباط/فبراير    27إلى    25كي ) مراجعة نقدية من  ـــ لسانيات تشومس  1

إلى هلا المؤتمر األستاذ الدكتور سعيد عبد الهادي المرهج اللي كان في ذلك الوقت نائبا لرئيس  

. أما المؤتمرين الثاني و الثالث فقد دعاني إليهما الدكتور السامرائي .  (ةالجامعة للشؤون اإلداري

 وهما : 

ــ المؤتمر العلمي الثاني للدراسات اإلنسانية و االقتصادية و القانونية ، تحت شعار: ) المعرفة   2

 م.2019نيسان/أبريل عام  28إلى  27.. استثمار في اإلنسان( ، من 

ـــ المؤتمر الدولي االفتراضي األول، تحت عنوان: ) اللغة العربية و التعليم اإللكتروني(، بتاريخ    3

م. و قمت في هلا المؤتمر، أنا و صديقي البروفيسور تيسير عبد الجبار اآللوسي ــ  31/12/2020

 رئيس جامعتنا، جامعة ابن رشد في هولندا، بإلقاء ورقتين بحثيتين. 

يحترم   كيف  يعر   دمثا،  خلوقا  ودودا  السامرائي رجال  جميل  علي  البروفيسور  كان 

 امه على من حوله. الناس، و كيف يقدّر الرجال، و كيف يفرن احتر

من خالل تعاوننا معا في جامعة دجلة، حيث كنت أعمل في دائرة العالقات العامة، و    

بيننا ين  على تأليف كتاب جديد، تطبع اتفاق  العربية، قمنا بعقد  اللغة  جامعة   ههو رئيس قسم 

جديدة   نقدية  دراسات   : بعنوان  و هو  عليه،  اإلشرا   و  بإعداده  أقوم  أنا  و  الخطاب  دجلة،  في 

سبع و عشرون    27أبحاث هلا الكتاب اللي قام باالشتراك فيه  الروائي العربي المعاصر،و تّم إنجاز  

حتى اآلن . كما أنه كان من بين   هباحثا و باحثة من جامعات العالم العربي و أوروبا، لكننا لم نطبع



 

 ه 

ثا، التي أشر  على إعدادها،  فري  مؤلفي موسوعة الجنسانية العربية و اإلسالمية قديما و حدي 

وقد نشر بحثا مهما في الكتاب الثاني من الموسوعة المخص  لدراسة مظاهر الحب و الجنس 

في الرواية العربية، موسوما بـــ : ) التشكيل اللغوي الجنساني في رواية ) مسك الغزال( للروائية  

 اللبنانية حنان الشيخ، و قد درس في بحثه هلا :  

ات الصريحة و المرّمزة التي تشير إلى مفهومي الحب و الجنس، و تحيل إليهما في بنية المفرد

رواية مسك الغزال للروائية اللبنانية حنان الشيخ، هله الرواية المهمة التي يمكن القول إنّها من أهّم 

دت  الروايات العربية من بين الخطابات الروائية النسائية المنجزة في القرن العشرين، كونها سر

السريّة و دهاليزها، و  القصور  المتهتكة في غر   الجنس و مظاهره  بجرأة كبيرة عن حاالت 

أظهرت سلوك النساء المتهتك و الشاذ في فضاءات مغلقة يُستحال الوصول إليها، و الكشف عّما  

ما   تروي  أن  على  قادرة  التي تكون  فيها،  القاطنة  النسائية  الشخصيات  من خالل  إالّ  فيها  يدور 

 شاهده و تعايشه يوميا . ت

 

وهنا أثبت شهادتين في هلا الرجل النبيل، لسيدتين كريمتين كانتا قريبتين جدا منه ، األولى البنته  

 و الثانية  لمساعدته في القسم الدكتورة هبة عادل مهدي   إيالف علي السامرائي،الكريمة األستاذة  

 .  جبر

أ، كلما تلكرته صارت عندي في الحل  غصة وفي ال أعر  كيف أبدتقول ابنته إيال  عنه : ))  

بالدموى أمام محاوالتي لوصفه، لقد    القلب حرقة وسالت عيني  الحرو  والكلمات عاجزة  تقف 

ال أدري كيف أصفه، لم يكن أبا فقط، بل كان أبا وأخا وصديقا   .كان له من اسمه نصيب كبير حقا 

 ومالكا حارسا 

شديد التواضع، كأنك تر  رجال يعيش في غير    ،المعشرطيب    ،رقي  النفس  ،كان هادئ الطبع 

 . هلا الزمن، أو كأنه جاء من زمن آخر غير هلا الزمن، كأن هله الدنيا لم تلوثه بمغرياتها وتغيراتها

ال يلكره أصدقاؤه واألقربون إال وذكروا تواضعه وحسن خلقه، ويقولون كأنه نسمة مرت على 

 . دااألرن ورحلت بسالم دون أن تؤذي أح

لقد كانت عبارات المواساة والتأبين التي سمعناها من أصدقائه ورفاق دربه في مسيرة العلم التي  

أمضى فيها أكثر من نصف قرن؛ أكثر ما شدّ على قلوبنا وأفرغ عليها الصبر والرضا بقضاء هللا،  

 .فكان لفقده أثر كبير في قلوب من عرفوه

 “كان والدك نعمة حبانا هللا بها”   ته رحمه هللا:ومن عبارات المواساة التي تلقيتها بوفا 

كم مرة قيل لي “نتمنى لو أن لنا أبا كأبيك”، كان الجميع يرون مد  عطفه وحنانه، وكان حنانه  

 .  األبوي ال يقتصر علّي لوحدي، فكان هناك الكثير ممن نعوه بأنه كان أبا ثانيا لهم

كان يتعامل مع الغرباء بهلا الطيب والرحمة، فلكم أن تتخيلوا كيف كان تعامله مع أهل بيته، كان 

عطوفا بعطف السماء، كريما كالغيث، بشوشا كأنه العيد، وكانت حياته مكرسة تماما ألجلنا، كان 

 .   يصنع المستحيل إلسعادنا، ويتحمل ما ال يطاق ألجل فرحتنا

وجع أبتاه  يا  هللا  النبيين رحمك  مع  اآلخرة  في  قدرك  ورفع  الجنة،  ريان  من  روضة  قبرك  ل 

 يقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاوالصدّ 

 



 

 و 

شكرا ألستاذنا الكريم الدكتور محمد عبد الرحمن يونس، على هله االلتفاتة الطيبة الكريمة التي إن  

  تهدلت على شيء فإنما تدّل على طيب أصله وصدق أخّوته ووفاء صداق

قلوبنا على فراقهم،   الفردوس األعلى دارهم ومستقرهم، وصبر  رحم هللا موتاكم وموتانا وجعل 

 .والسالم عليكم ورحمة هللا بركاته

 

 :   جبر  مهدي هبة عادلالدكتورة  في القسم  و معاونتهالجامعة ،  طالبته فيو هله شهادة 

ائي )رحمه هللا تعالى وطيب ثراه( ليست  الفاضل الدكتور علي جميل السامر  بأستاذيإن معرفتي  ))

بالقصيرة فقد كنت تلميلته في مرحلة البكالوريوس في كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد، وتحديدا  

م وكان )رحمه هللا تعالى( يعطيني أنا  2005في المرحلة الثالثة عندما كنت في شعبة الشر  عام  

لي إلى المرحلة الرابعة وفي مادة )المشاهدة والتطبي (  وزميالتي دروسا في مادة النحو، وعند انتقا

في إحد  المدارس القريبة من محل سكني وهي مدرسة اآلداب األساسية كان قد ُعين كمشر   

في الشرح وطريقتي   أسلوبيعلمي لزيارتي وتقييمي، وكان قد اظهر شكره وامتنانه الشديدين حول  

مسيرتي العلمية    أواصل، وكان كالمه حينلاك دافعا  لي كي  الممتعة في إيصال المادة العلمية للطلبة

 بجد واجتهاد 

الجامعة   دجلةجامعة  وهلل الحمد بعد تخرجي قبلت في الماجستير وبعد إنهائي الدراسة تعينت في  

المفضال الدكتور علي السامرائي   وأستاذياألهلية فكان لي لقاء آخر بفضل هللا تعالى الجتمع بأبي  

على التقاعد من كلية التربية للبنات. إذ ُعين رئيسا في قسم اللغة العربية في كلية دجلة؛  بعد إحالته 

نتيجة خبرته العلمية وخزينه المعرفي الثر، وكنت حينلاك مقررة في القسم ذاته، وقد اُسعدت كثيرا  

فخره  للعمل معه، كان رحمه هللا يعتمد علّي في كثير من األعمال الخاصة بالقسم وكان مدحه و

بالسعادة   اشعر  اللي كان على كاهلي وكنت  الحمل  علّي يخفف من وطأة  والثناء  واعتزازه بي 

 .الغامرة عندما اشعر بثقته الكبيرة بي

ال أنسى أبدا كلماته التي تنبع من قلبه الحنون كأي أب يحاول رؤية أبنائه في أعلى المراتب فاخل  

األمام إلكمال دراستي للدكتوراه إذ كان يقول: يا  ينصحني ويحثني ويشد على يدي؛ ليدفع بي إلى  

بقدومه    و أسعدني    ر  لك مستقبال علميا زاهرا، حتى شرفنيوأابنتي أنت شخصية مجتهدة ومثابرة  

رئيس  طروحتي للدكتوراه رغم أعماله الكثيرة إذ كان حينها قد تسنم منصب معاون  ألجلسة مناقشة  

قد لمست الفرحة   ألنية الجامعة، فكان هلا الموقف مهما  دجل  جامعةللشؤون العلمية في    الجامعة

في قلبه وعينيه معتزا بابنته التي تتلملت على يديه ليراها زميلته وقد حصلت على أعلى شهادة 

 .ليعكس حسن خلقه وطيب نفسه وصدق مشاعره ووفاء صداقته ونبل مواقفه إالوما ذلك 

استمر   .ذا خل  رائع يشهد له بللك القاصي والدانيكان إنسانا  متواضعا  إلى ابعد الحدود وكان  

عطاؤه العلمي لسنوات عديدة إذ كان علما من أعالم اللغة ومرجعا  لكل طلبة العلم من داخل الكلية  

 .أو خارجها فلم أره يرد طالب علم جاءه يطلب العون والمساعدة

شاركت    أنيالمساعدة كما    شهدت إشرافه على العديد من بحوث التخرج فكان خير عون لمن احتاج

المحافل تضج   فكانت هله  كلية دجلة  داخل  التي حصلت  الدورات والندوات والمؤتمرات  معظم 

بلكره الطيب والثناء لكل ما يقدمه السيما وهو علم من أعالم العراق صاحب العلم والخل  واألدب 

سكي، وكللك الكثير من  اذكر منها: مشاركته في المؤتمر العلمي الدولي الخاص بلسانيات تشوم

المؤتمرات العلمية للدراسات اإلنسانية، فضال عن مشاركته الندوة العلمية االفتراضية )قراءات  

 (. في كتب محمد عبد الرحمن يونس بين اإلبداى والنقد



 

 ز 

المبدى الكثير من األبحاث في مجال تخصصه وقد أهداني رحمه هللا بعضا منها وكانت    أستاذينشر  

في   صدرت  تشومسكي  قد  مصطلحات  في  نظرة  ومنها:  واإلنسانيات  للعلوم  دجلة  كلية  مجلة 

 للتراكيب النحوية، وكللك المعرفة استثمار في اإلنسان: البحث عن الهوية في التعريب

ومن كتبه التي صدرت مؤخرا: )معجم المصطلحات الصرفية(، وتقوم عائلته الكريمة باإلعداد 

بين التراث والمعاصرة( لتكون هله المنجزات العلمية الزاخرة طريقا لنشر كتابه المعنون )فقه اللغة  

 . تنير درب كثير من طالب العلم والمعرفة

معطاء  لكن هلا حكم هللا تعالى   وأستاذا كان خبر وفاته صدمة كبيرة ال توصف فقد خسرنا أبا  حنونا   

يسكنه فسيح جناته ويجمعنا  وال اعتران على حكمه. ندعو هللا تعالى ان يشمله برحمته الواسعة و

 معه في الفردوس األعلى انه على كل شيء قدير

 د هبة عادل مهدي جبر  م.   والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ــ   ـــــــــــــــــــــــ

ترحل النوارس بعيدا و تهاجر، لكنّها تظل   الغالي.. سالما أخي  السامرائي.وداعا أخي علي جميل   

وحنينه بوحها  يا  تحل  أنت  و  تتركها،  التي  المدن  على شطآن  العلبة  ذكرياتها  تاركة  تظل  و  ا، 

أيها النبيل، إذ ترحل عن عالمنا، فإنّك تظّل تترك لنا بوحك و حنينك، و د ء كلماتك، و  صديقي،

 من غير سوء.و أياديك البيضاء الكريمة،  أجنحتك اإلبداعية،

األليف األنيس النبيل، و سنظل    وظلكفيء كلماتك،    سنظل نحّن إليك أيها الكريم.. سنظّل نحن إلى 

  تترجل.نراك فارسا ال تزال كلماته و صور حياته المشرقة ناصعة لم 

 سالما لك أيها النورس النبيل.. سالما لك عند ربك الرحمان الرحيم.. 

أعدك أننا   النبيلة.. سالما علي جميل السامرائي أيها النسمة الوادعة  السامرائي.وداعا علي جميل  

   معا.سنطبع الكتاب اللي أنجزناه 

 

 

 سيرة ذاتية مختصرة للمرحوم البروفيسور علي جميل السامرائي 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. 1943ولد الدكتور علي جميل السامرائي في سامراء سنة 

الشريف في   العربيّة؛    الماجستير،خريج األزهر  اللغة  فلسفة  الدكتوراه في  حاصل على شهادَتي 

الدكتوراه األولى في الصر ، والدكتوراه الثانية في فقه اللغة واللسانيّات. قّضى أكثر من نصف  

قرن في حقل التربية والتعليم، معظمها في التعليم العالي والبحث العلّمي في أشهر جامعات العراق: 

 .  األهليةدجلة  جامعة  وجامعة بغداد ، و  تكريت،وجامعة  جامعة الموصل،

أشر  على بحوث التخرج لمرحلة البكالوريوس في هله الجامعات، وعلى عدد كبير من رسائل  

 و أطاريح الدكتوراه ، إشرافا  وتدريسا  . الماجستير،

 تقييم بحوث الترقية العلميّة لألساتلة في الجامعات العراقية. 

 را  علميّا  لتقويم رسائل الماجستير و أطاريح الدكتوراه. اختير خبي

خبيرا لغويا  لكتب علميّة ومنهجيّة، وخبيرا  لغويا  لرسائل الماجستير، و أطاريح الدكتوراه في غير   

 تخص  اللغة العربيّة.

ؤتمرات  المشاركة في اللجان العلميّة والتحضيريّة لكثير من المؤتمرات العلميّة، وتقييم بحوث الم

 المؤتمرات:العلميّة، ومن آخر تلك 



 

 ح 

 .2018بغداد  الجامعة،في كليّة دجلة  تشومسكي( المنعقدالمؤتمر العلمّي الدولّي )لسانيات  

 .2019، بغداد والقانونية واالقتصاديةالمؤتمر العلمي للدراسات اإلنسانية 

  كمة:المحفي حقل المجالت العلميّة 

ورئيسا لتحرير مجلة دجلة    بغداد،جامعة  ير مجلة كليّة التربية للبنات المحّكمة /عيّن سكرتيرا لتحر

وأخيرا  عضوا  في هيأة التحرير، ومديرا   لتحرير مجلة دجلة العلمية المحكمة   المحّكمة،العلميّة  

 لألبحاث العلميّة المنشورة فيها .   ،ومدققا  لغويا  

 ب في العراق.عضو في االتحاد العام لألدباء والكتا

 عضو نقابة األكاديميين العراقيين.

 نشر عددا   من الكتب واألبحاث العلميّة داخل العراق وخارجه. 

  2020/  07/  15لغاية    2019/  11/  14العلمية وكالة من    للشؤونالجامعة  رئيس    ُكلف بمهام معاون

. 

العربية في   اللغة  من  ،  العراق  – بغداد    /   األهلية  الجامعة    دجلةجامعة  شغل منصب رئيس قسم 

 24/2/2021حتى توفاه هللا في  3/3/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


