
 )) الديرة الذاتية والعممية ((

 فائزة دمحم محسهد حدين السذيداني   :االسم الرباعي والمقب

 2791 -21-12:السهصل  محل وتاريخ الهالدة

 مهصل الجديدة –:مهصل  عنهان الدكن الحالي

 ) -                                    29922011270: مهبايل ) اسيا (   رقم الهاتف
 29729972579كهرك (

 faizamsh 77 @yahoo.com البريد االلكتروني

 :السهصل الجامعة 

:  التربية األساسية                                                    القدم :المغة  الكمية
 العربية 

 ونقده : االدب العربي                    االختراص الدقيق :االدب الحديث  االختراص العام

 1221-7-22: تاريخ التعيين في الكمية

 :استاذ مداعد   الدرجة الهظيفية

 المرتبة العممية وتاريخ الحرهل عميها :

 1222-9-19لقب مدرس مداعد بتاريخ  -2
 1227-1- 27لقب مدرس بتاريخ -1
 1227-7-12لقب استاذ مداعد بتاريخ -1

 ÷oفريمة الدم  :                2متزوجة             عدد االطفال :   :الحالة االجتساعية

 

 



 )) الديرة العممية ((

 المؤهالت األكاديمية :

 البمد الجامعة الكمية سشة التخرج الذيادة ت
 العراق السهصل اآلداب 2770 بكالهريهس 2
 العراق السهصل  التربية 1222 ماجدتير  1
 العراق السهصل التربية 1225 دكتهراه  1
 

 :رئيدة المجشة العمسية في قدم المغة العربية كمية التربية االساسية  الخبرة اإلدارية

 -2:ليا العديد من البحهث السشذهرة داخل العراق وخارجو نذكر مشيا المنذهرة البحهث العممية
ة في التراب لغازي العبادي داللة العشهنة في رواية نجس -1دور الستمقي في تفعيل البشية الشرية 

القدس في السراسالت الذعرية بين اسامة بن مشقذ والسمك  -5اثر التراث في رواية شيرزاد  -1
اثر الفن التذكيمي في رواية مسمكة الفراشة الكتمة الفراغ -0األدب التفالي والمغة   -7الرالح 

التذاكل االيقاعي في قرة  -7الرمزفي شعرميدرالخذاب -9السكان انسهذجا لهاسيشي االعرج  
السدرح الحكهاتي -22= الحهار الخارجي في قرص تحدين كرمياني7مهسى والعبد الرالح 

 عتبة العشهنة في سيرة الجدد وصييل السطر الجريح لمذاعر دمحم صابر عبيد  -22واالسالم 

 

 

مسرحمة الرابعة واالدب :تدريس السراحل االولية ولسختمف السهاد االدب الحديث ل الخبرة األكاديمية
الجاىل السرحمة االولى مادة السشتخب والسكتبة لمسرحمة االولى ايزا االدب االسالمي السرحمة 

الثانية واالدب العباسي وادب العرهر الستأخرة لمسرحمة الثالثة فزال عن تدريس العربية العامة 
 لسختمف السراحل 

مشاىج ومدارس  -د مختمفة نذكر مشيا االسمهبيةتدريس الدراسات العميا ماجدتير دكتهراه لسها
 التمقي  -الخطاب االدبي -نقدية حديثة 



 تقهيم رسائل واطاريح جامعية لغهيا وعمسيا 

 تقهيم بحهث ترقية واالشراف عمى رسائل ماجدتير ودكتهراه 

 مشاقذة العديد من الرسائل واالطاريح 

 االشراف عمى بحهث التخرج االشراف عمى تطبيق 

 

 المجان العممية واإلدارية :

 المجشة االمتحانية 

مقهم لمغة العربية في مجمة ابحاث كمية التربية ، لجشة االشراف عمى االمتحان التشافدي 
 االساسية 

 لجشة استقبال طمبة السرحمة االولى ، لجشة مقابمة الستقدمين لمدراسات العميا 

 ر والدكتهراه لجشة الحمقات الدراسية الدسشار لطمبة الساجدتي

 المجنة العممية 

 لجشة االرشاد لجشة التدقيق  لجشة انزباط الطمبة 

 لجشة نظام السقررات 

 لجشة اقرار مهضهعات ماجدتير دكتهراه 

 الذيادات التقديرية وكتب الذكر 

 شيادة تقديرية  12كتاب واكثر من 11العديد من كتب الذكر اكثر من 


