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 التخرص: المغة العحبية وآدابها
 :ـــاالذهادات الحاصل عميهــ

 2007دكتهراه في األدب والشقث، كمية اآلداب/جامعة السهصل،  -1
 1993والشقث، كمية اآلداب/جامعة السهصل،ي األدب ـــماجدتيح ف -2
 1988-1987ـي المغة العحبية وآدابها: بكالهريهس فـــــــــــ -3

 :، والمجان اإلدارية الخبرات
 2018لغاية  2015عسيث كمية التحبية األساسية/جامعة السهصل من  -1
 2019لغاية  2018سيمة/جامعة السهصل من عسيث كمية الفشهن الج -2
 8201لغاية  2012األساسية/جامعة السهصل من معاون عسيث كمية التحبية  -3
 2015أربيل.وكيل عسيث ورئيد قدم في جامعة نهلج األهمية في  -4
-2014عزــه المجشــة السحكخيــة لمجــان االمتحانيــة لجامعــة السهصــل لمعــامين  -5

2016 
 عزه المجان التحزيحية لمسؤتسحات والشثوات في كمية التحبية االساسية -6
عزه المجشة السحكخية لدـممة المغـة العحبيـة لجامعـة السهصـل السذـكمة بـ مح   -7

 2014وعام  2013وزاري عام 
 2011-2008االمتحانية لقدم المغة العحبية لمعهام رئيد المجشة  -8
ولغاية  2012لجشة التظبيق السحكخية في كمية التحبية األساسية لألعهام  رئيد -9

2016 
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رئيد وعزه لجشة تحكيم الفشـهن الشرحيـة لسدـابقة الفشـهن االبثاعيـة فـي  -10
 جامعة السهصل

 2011-2010رئيد لجشة مدابقة الفشهن االبثاعية في الكمية لمعامين  -11
 رئيد لجشة الجحد والسخازن السحكخية في الكمية -12
   رئيد لجشة انزباط الظمبة، المجان التحقيقية في الكمية -13
 :المطبوعة الكــتب

 2011،هرياـهار، ســـــثشائية الدحد واإليقاع، دار الح: مظبهع كتاب-1 
 2012،هار، سهرياـصهرة الخميفة في الذعح األمهي، دار الح:مظبهعكتاب -2
 2017قزايا شعحية: مقاربات في القريثة العحبية القثيسة، دار غيثاء، األردن -3

 :البحوث المنذورة في مجالت عراقية محكمة
بحــت مشذــهر: شــاعحية حدــان بــن ثابــة مــن الجاهميــة إلــ  اإلســمم، عــثد  ــاص -1

ـــــــــألدب  ـــــــــة األســـــــــاس نحه رؤيـــــــــة شـــــــــاممة ل بـــــــــالسؤتسح العمســـــــــي الراني/كميـــــــــة التحبي
 2008اإلسممي(،الدشة 

ي رييعـة، بحت مشذـهر، مذـتحك(، أ.د. الدحد وإيقاع القافيـة فـي شـعح عسـح بـن أبـ-2
، نيدـان 49فتحـي الغـاهح، وم.د. صـالح س حدـن، مجمـة آداب الحافـثين، ع عبثهللا 
2008 

مجمــة آداب الحافــثين، كميــة  ،التعحيزــي فــي الذــعح األمــهي  الغــخلبحــت مشذــهر: -3
 2009الدشة  53السهصل عاآلداب/ جامعة 

، مجمة أبحاث كمية عحية ونساذجها بين جحيح والفحزدقالرهرة الذبحت مشذهر:  4- 
 2010الدشة  4،ع،9مجمث /جامعة السهصلالتحبية األساسية

ــة الهــهدج( بحــت مشذــهر:  5  البشيــة اإليقاعيــة فــي قرــيثة العحجي عــهجي عميشــا ربَّ
، مجمــث /جامعة السهصــلكميـة التحبيــة األساسـيةمجمـة أبحــاث  ،وأثحهـا فــي بشـاء الرــهرة

 .2011،الدشة 3،ع10
، مجمــة أبحــاث كميــة التحبيــة شــعحية الدــؤال فــي شــعح جسيــل بريشــةبحــت مشذــهر: -6

 2012، الدشة 5، ع11مجمث  /جامعة السهصل،األساسية



مجمـــة التحبيـــة والعمـــم، كميـــة  مشذـــهر، المـــهن فـــي شـــعح عســـح بـــن أبـــي ربيعـــةبحــت -7
 2011، 3، العثد18، السجمثة السهصلالتحبية/جامع

مجمـــة آداب الفحاهيـــثي، كميـــة  ،إيقـــاع القافيـــة فـــي شـــعح أبـــي نـــهاس بحــت مشذـــهر:-8
 2012حخيحان، 11 عثداآلداب، جامعة تكحية، ال

بمغة التحكيخ الذعحي في شعح عمي جعفح العمق، قريثة الحكاية أنسهذجا، بحت مذتحك -9
وم.م.س يهند صالح، مجمة جامعة تكحية لمعمهم د.صالح س حدن، مقبهل لمشذح( 

 71/1/6172األندانية،
مقبهل لمشذح، مجمة آداب  التذاكل الشري عشث شعحاء الشقائض جحيح والفحزدق نسهذجا، -10

 6/1/6171،الحافثين/كمية اآلداب/جامعة السهصل
د. صالح س  (مقبهل لمشذح الذخرية الثرامية في نقائض جحيح والفحزدق، بحت مذتحك -71

 محكخ صمح الثين األيهبي،  حدن، وعسح محسهد عبث، مجمة الثراسات التاريخية والحزارية،
 76/6/6171، جامعة تكحية

(، د. صالح س مقبهل لمشذح جساليات الدؤال في شعح عسح بن أبي ربيعة، بحت مذتحك-12
 محكخ صمح الثين األيهبي حدن، وزيشة حسيثي نايف، مجمة الثراسات التاريخية والحزارية،

 جامعة تكحية
التحكيخ الذعحي دراسة في شعح السقظعات في عرح صثر األسمم،  بحت مذتحك مقبهل  -71

لمشذح(، د. صالح س ح وبذائح بذار ابحاهيم، مجمة أبحاث كمية التحبية األساسية، جامعة 
 السهصل

 بحت مذتحك مقبهل  ي انسهذجا:، السغامحاتفي شعح امحيء القيد الجاتي االستحجاع -71
عبث السجيث، مجمة أبحاث كمية التحبية األساسية، سمسان لمشذح(، د.صالح س حدن وايشاس 

 جامعة السهصل.

الحؤيا في شعح امحيء القيد  بحت مذتحك مقبهل لمشذح، د.صالح س حدن، وميادة -15
 جامعة تكحية صمح الثين األيهبيمحكخ مجمة الثراسات التاريخية والحزارية،  أدريد مذعل(

بشاء الحثث في شعح السخزحمين بحت مذتحك مقبهل لمشذح(، د. صالح س حدن  -72
جامعة  محكخ صمح الثين األيهبيمجمة الثراسات التاريخية والحزارية،  وصالح يحي  جاسم،

 تكحية
 البحوث المنذورة في مجالت عربية ودولية



اإليقـــاعي فـــي بشـــاء السهشـــحات السهصـــمية فـــي العرـــهر ر: التجثيـــث ه شذـــبحـــت م-1
الشقــثي الدــادس عذــح، والسهســهم قحاءة فــي ســؤتسح الستتابعــة، عــثد  ــاص بــالسؤتسح ال

 2013/ نيدان 4-2 األردن، ، جامعة جحش،العرهر الستتابعة تقميثًا وتجثيثًا( أدب
فـــي نـــص  قـــحاءة-بحـــت بعشهان محجتيـــات الذـــعح الدياســـي فـــي العرـــح األمـــهي -2

 الدمظة(، مشذهر في مجمة تحكية
ح بـــن أبـــي ربيعـــة( مشذـــهر فـــي مجمـــة بحـــت بعهان شـــعحية الهصـــف فـــي رائيـــة عســـ-3

 5السهروث/جامعة عبث الحسيث بن باديد/مدـتغانم الجخائح/كميـة االداب والفشهن/العـثد
   2017جهان 

أعسـال  دراسـة مهازنـة، :صهرة جسيمة به حيحد بـين بـثر شـاكح الدـياب ونـخار ،بـاني،4
السمتق  الثولي الرالت ألصثقاء الرهرة الجخائحية مهاقف وكتابات(، جامعة عبث الحسيـث 

 2014الجخائح، نهفسبح -بن باديد، مدتغانم
السـؤتسح كتـاب أبحـاث الدحدي في الذعحي قحاءة في شعح عسح بـن أبـي ربيعـة(،  -5

 2015، األردن الثولي الخامد لكمية اآلداب، جامعة الخيتهنة
 بحــت مرــيح االدب االســممي فــي عــل تظــهرات العرــح الحاهشــة، وقــائ  مــؤتسح -6

نغحة استحاتيجية لمعالم االسممي في القحن الحادي والعذـحين،فحص وتظـهرات وحمـهل 
 2017مايه  14-10ومذاكل، تحكيا، جامعة يهزونجييل، وان 

  
 :ةـــــالمؤتمرات والندوات العممي

، كمية التحبية األساسية/جامعة العمسي الراني فيسؤتسح عزه المجشة التحزيحية لم-1
 28/4/2008-27والسهسهم بـ نحه رؤية شاممة لألدب اإلسممي(،السهصل، 

، كميـة العمسـي الدـشهي الحاب  الـثولي األول( فـيسـؤتسح عزه المجشة التحزـيحية لم-2
السهصل عبـح  والسهسهم الجههد المغهية واألدبية فيالتحبية األساسية/جامعة السهصل،

 31/3/2011-30 العرهر
،  الثولي الرــاني( فــيدــادسالعمســي الدــشهي الســؤتسح عزــه المجشــة التحزــيحية لم-3 
 ة التحبية األساسية/جامعة السهصل.كمي
 2008نثوة محكخ دراسات السهصل عن الحاحل الثكتهر عسح الظالب، الدشة  -4



التظـــهر والتجثيــث فـــي العرـــح مممح الشقـــثي الخـــامد عذــح، والسهســـهم ســؤتسح ال-5
 2012 /نيدان5-3، جامعة جحش، األردن(التباسي

 .2012مؤتسح كمية اآلداب/جامعة تكحية،-6
نــــثوة عــــن السححــــهم األســــتاذ الــــثكتهر عســــح الظالــــب بعشــــهان عسح الظالــــب ســــيحة -7

 2012 كمية التحبية األساسية/جامعة السهصل السمتق  الرقافي/ وذكحيات(، في
الشقثي الدادس عذـح، والسهسـهم قحاءة فـي ادب العرـهر الستتابعـة تقميـثًا سؤتسح ال-8

 2013/ نيدان 4-2 األردن، ، جامعة جحش،وتجثيثًا(
ا تيــح رئيدــًا ألحــثت جمدــات الســؤتسح الشقــثي الدــادس عذــح فــي جــحش بــاألردن، -9

 .وعزهًا في لجشة تهصيات السؤتسح
ــــين -10 ــــت، والسهســــهم الشص ب ــــثولي الرال ــــة والمدــــانيات الســــؤتسح ال ــــات الشقثي الشغحي

 .31/10/2013-29الحثيرة( جامعة الخيتهنة األردنية، األردن 
-1954السمتقـــــ  الـــــثولي الرالت أصـــــثقاء الرـــــهرة الجخائحيـــــة، مهاقـــــف وكتابـــــات -11

نـهفسبح  26-25فتـحة الجخائـح، لم -(، جامعة عبـث الحسيـث بـن بـاديد، مدـتغانم1962
 .سية الرالرة تيح رئيدا لمجمدة العم، وا 2014
الســـؤتسح الـــثولي الخـــامد لكميـــة اآلداب، والسهســـهم التعثدية الرقافيـــة فـــي المغـــة  -12

، وا تيـــــــح 2015، 11-19،20،21جامعــــــة الخيتهنـــــــة األردنيــــــة، األردن،  واألدب(،
 .رئيدا ألحثت الجمدات

السمتقــــ  الــــثولي الحابــــ  ألصــــثقاء الرــــهرة الجخائحيــــة، والسهســــهم السحأة فــــي الرــــهرة -13
-24، جامعــــة عبــــث الحسيــــث بــــن بــــاديد، مدــــتغانم، الجخائحيــــة مــــن مشغــــهر أدبــــي(

25/11/2015. 
ـــــي القـــــحن الحـــــادي   -14 الســـــؤتسح الـــــثولي: نغـــــحة اســـــتحاتيجية لمعـــــالم االســـــممي ف

 14-10والعذحين،فحص وتظـهرات وحمـهل ومذـاكل، تحكيـا، جامعـة يهزونجييـل، وان 
 2017مايه 
الجامعات في بشاء الدمم السجتسعي فـي العـحاق(،   دور:السمتق  األول والسهسهم -15

 / أربيلمشغسة الشجف األشحف وجامعة صمح الثين



كميــــة التحبيــــة لمبشــــات، قاعــــة  -نــــثوة ترــــسيم البــــحامج والسشــــاهج الحثيرــــة، بغــــثاد-16
 23/5/2018السرظف ، يهم االربعاء 

وأسـاليب العـمج، قدـم نثوة األمحاض السعثية بين تمميج السثارس طحق الهقاية  -17
 العمهم، كمية التحبية األساسية

السذاركة في ورشة العسل التي أقامها جهـاز األشـحاف والتقـهيم فـي وزارة التعمـيم  -18
فـي مقـح  30/10/2017العالي والبحت العمسـي حـهل أسـاليب التـثريد الحثيرـة، فـي 

 الهزارة
م فـي البيةـة الحزـحية(، كميـة السذاركة في السؤتسح العمسي الحاب  فاعمية الترـسي-19

 26/9/2019-25الفشهن التظبيقية، الجامعة التقشية الهسظ ، بغثاد،
_ السذاركة في افتتاح اكاديسية الذارقة لمفشهن االبثاعية بـثعهة مـن حـاكم الذـارقة 20

 1/10/2019سم الذيخ سمظان القاسسي بتاريخ
 األنذطة الثقافية  والمداهمات المجتمعية

 دباء والكتاب العحاقيين، الرفة كاتب وناقثاتحاد األعزه  -1
، وعحبيـة عحا،يـةومجـمت في صـحف والرقافية العثيث من السقاالت الشقثية  ح  ذ  ن   --2

ومجمـة أفكـار  وجحيـثة الـحأي األردنيـة،مرل جحيثة عحاقيهن وجحيـثة االتحـاد العـحاقيتين، 
  .األردنية
قشـهات الفزـائية الرقافية والدياسـية فـي الشارك في العثيث من البحامج الحهارية  -4

، مرل بحنامج ابثاع وحكايـة، وصـشاديق مغمقـة/قشاة السهصـمية، العحا،ية والعحبية
 وبحنامج برحاحة/قشاة دجمة

رئــيد لجشــة تحكــيم الفشــهن الشرحيــة فــي مدــابقة الفشــهن االبثاعيــة فــي جامعــة   -5
 2018-2017السهصل لمعام الثراسي 

 في كمية التحبية األساسية في جامعة السهصل عزه السمتق  الرقافي  -6
 مداهم في مشتثت بحطمي لمرقافة والفشهن الدحيانية -7
ورشـــة عســـل حـــهل ادارة السفاواـــات واالزمـــات فـــي السعهـــث الرقـــافي االلســـاني  -8

 .العحبي 
 :رة العممية والعمميةـــــالخب



 .ي كمية السعمسين/جامعة السهصلــــــف تثريدي 1996-1994عام من 
ـــــــهم/ ،2003-1997عـــــــام  مـــــــن ـــــــة اآلداب والعم ـــــــي كمي معـــــــة عســـــــح جا تثريدـــــــي ف

 ./ليبياالسختار
 كمية التحبية األساسية/جامعة السهصلإعادة تعيين في  -2005عام  من

الية/جامعـــة والس اإلداريـــةتثريدـــي ورئـــيد قدـــم فـــي كميـــة العمـــهم  2015_2014عــام 
 دستان هم والتكشهلهجيا/ أربيل/أقميم كح لمعم نهليج

والعـــــــحوض والقافيـــــــة فـــــــي كميـــــــة التحبيـــــــة  ،األدب المغـــــــة العحبيـــــــة و أســـــــتاذ حاليـــــــًا: 
  ./جامعة السهصلاألساسية

أستاذ الثراسات األدبية والشقثية فـي الثراسـات العميـا فـي كميـة التحبيـة األساسـية/جامعة 
 .السهصل

 أستاذ محااح في محكخ طحائق التثريد في جامعة السهصل
عـة السهصـل، وجامعـة تكحيـة، جاممن الحسائل واألطاريح الجامتيـة فـي  اً دعث ناقذة  
 .صمح الثينوجامعة 

 ، ماجدتيح ودكتهراه طمبة الثراسات العميارسائل عم  عثٍد من حاليًا أ شحف   
لمجشـــة االمتحانيـــة فـــي قدـــم المغـــة العحبية/كميـــة التحبيـــة األساســـية لمفتـــحة  عسمـــة  رئيدـــًا 

 2011ولغاية  2008
 يح عزه هيةة استذارية لسجمة السهروث الجخائحيةا ت -

عسمـــــــة  مدـــــــؤواًل لألنذـــــــظة الرقافيـــــــة والفشيـــــــة فـــــــي كميـــــــة التحبيـــــــة األساســـــــية/جامعة 
السهصل،وأسـهسة  فـي أنذـظة السدـابقة اإلبثاعيـة التـي تقيسهـا جامعـة السهصـل لمفتــحة 

 2018عام ، ثم رئيدا لمجشة تقييم الفشهن الشرحية لمسدابقة نفدها 2012-2008 من
جامعــة   بيــحًا فــي مجــال اــسان الجــهدة الشــهعي، فــي تخرــص المغــة العحبيــة  تيــحا

 2112-2011في العام الثراسي  صمح الثين في أربيل
العثيـــث مـــن البحـــهث العمسيـــة لمتح،يـــة فـــي جامعـــة كحكـــهك وجامعـــة كهيـــة وجامعـــة  ،ـــيم

حاث كمية التحبية مجمتي التحبية والعمم، ومجمة أبوعثد كبيح من بحهث صمح الثين. 
 .األساسية

 :كتب الذكر والتقدير



معــة شــكح وتقــثيح مــن الدــيث رئــيد جا ابــاكت (18 ( كتابــا مشهــا 60االجســالي ســتهن  
 السهصل 

/جامعة السهصـل يث كميـة التحبيـة األساسـيةـح وتقـثيح مـن الدـيث عســ( كتاب شكـ20و  
 ديال ة ـــــــــــمن أ.د. محسهد شاكح رشيث رئيد جامع كتاب شكح

 كتاب شكح من الديث رئيد جامعة تمعفح
 يةــــكتاب شكح وتقثيح من الديث مداعث رئيد جامعة تكحية لمذؤون العمس

 كتب شكح عثيثة من عسثاء في كميات جامعة السهصل
 :والذهادات التقديرية شهادات المذاركة

 شهادة تقثيحية  كمية اآلداب/ جامعة تكحية
 األردن ة جحش/ـــشهادة مذاركة جامع

 شهادة مذاركة جامعـــة جحش/ األردن
 /األردنشهادة مذاركة جامعة الخيتهنة األردنية

 شهادة مذاركة جامعة عبث الحسيث بن باديد، مدتغانم/الجخائح
  ليبياجامعة عسح السختار/شهادات تقثيحية عثيثة من 

 وان-شهادة مذاركة من جامعة يهزونجييل تحكيا
 صمح الثين/اقميم كهردستانشهادة مذاركة من جامعة 

 شهادة تقثيحية من محكخ طحائق التثريد في جامعة السهصل
وجستيات واتحادات لمنذظة األدبية والرقافية في العثيث من الذهادات من مشغسات 

 العحاق والهطن العحبي
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