
 CV  السیرة الذاتیة  
  :المعلومات الشخصیة

  ح مھدي الحان صال. م: االسم
    ١٩٧٥- ٧-١٧: تاریخ المیالد

  الموصل             –العراق : مكان المیالد
  :التحصیل الدراسي 

سنة . جامعة الموصل/ كلیة االداب/ من قسم اللغة العربیة: بكالوریوس لغة عربیة  -١
طالب و طالبة و  ٨٠االولى من مجموعة : و بتسلسل  و بتقدیر جید جدا ١٩٩٩-١٩٩٨
 % ٨٧.٧٣بمعدل 

و %  ٨١.٢: معدل السنة التحضیریة . ٢٠٠٢-٩-١٢ماجستیر في اللغة العربیة بتاریخ  -٢
  .  و بتقدیر جید جدا % ٨٥و درجة االطروحة % :  ٨٣.٢٥المعدل العام 

     : الخبرات العملیة
   ٢٠١١-١٠-٢٠ة الموصل من جامع –مدرس في كلیة العلوم االسالمیة  -
  ٢٠٠٦- ٠١-١٨: و تاریخ التعیین / جامعة الموصل /مدرس مساعد في كلیة العلوم االسالمیة  -
  ٢٠١٠- ٢٠٠٧مسؤولة النشاط الفني في الكلیة  -
عضو في لجنة متابعة نشاطات مسابقة الفنون االبداعیة في كلیة العلوم االسالمیة لسنة  -

٢٠١٤  
  یة و التدقیق لعدة سنوات عضو في اللجنة االمتحان - ٥

  : الدورات
  ٢٠٠٦اجتیاز دورة طرائق التدریس لغرض صالحیة التدریس في جامعة الموصل لسنة  -
اجتیاز دورة كفاءة الحاسبة في جامعة الموصل مركز الحاسبة االلكترونیة لسنة و بتقدیر جید  -

 ٢٠٠٨-٦-٢٢بتاریخ 
  ٢٠٠٧تمریض سنة دورة في التمریض و االسعافات االولیة في كلیة ال -
- ٩-١٥اجتیاز دورة طرائق التدریس لغرض الترقیة العملیة من مدرس مساعد الى مدرس في  - ٤

٢٠٠٨    
  :  الشھادات التقدیریة و المشاركات  

  ١٩٩٩مشاركة في جائزة صدام للطلبة المتفوقین لسنة  -
االسالم : (تحت شعار شھادة تقدیریة و مشاركة اللجنة التقییمیة  في الندوة المنعقدة في الكلیة  -

 ٢٠٠٨لعام ) دین عام و حضارة
  
  
  
  
  
  
  

  : البحوث المنشورة
دراسة بالغیة منشور في مجلة كلیة العلوم االسالمیة )  فنون البیان في سورة یوسف( -١

  ٢٠٠٧باالشتراك مع الدكتور نبھان حسون السعدون عام 
الزاھري في معاني ( ھ جھود ابي بكر االنباري في توظیف لغة الشاھد القراني في كتاب -٢

  ٢٠٠٧-٦-٤بحث منشور في مجلة كلیة التربیة اااسالمیة جامعة الموصل في ) كلماتالناس



دراسة تحلیلیة ) التحریر و التنویر( نماذج من االستفھام التقریري عند ابن عاشور في كتابھ  -٣
  ٢٠١٠منشور في كلیة العلوم االسالمیة جامعة الموصل 

بحث مقبول النشر جامعة تكریت ) نماذج مختارة( ریم  دراسة تحلیلیة في القرأن الك) لوال( -٤
٢٠١٩  

بحث مشترك مقبول  –االحتجاج اللغوي بالحدیث النبوي في القاموس المحیط للفیروز ابادي  - ٥
     ٢٠١٩للنشر في مجلة جامعة كركوك للعلوم االنسانیة 

  
  : كتب الشكر

  ٢٠٠٩- ٦-٢١معة للشوؤن االدرایة في كتاب شكر و تقدیر من السید مساعد رئیس الجا -١
.ثمانیة كتب شكر و تقدیر من عمادة كلیة علوم االسالمیة على مدى سنوات الخدمة  


