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 المعلومات الشخصية
 د. إسماعيل إبراهيم فاضل   االسم  •
 3/1975/ 30 المواليد •
 نينوى، الموصل  مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 4 عدد األطفال  •
 009647702027773 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 األدب العربي  العام التخصص  •
 األدب العربي الحديث  التخصص الدقيق •
 ismael.alnaser@uomosul.edu.iq البريد األلكتروني  •

 https://www.researchgate.net/profile/Ismael_Alnaser بوابة البحث العلمي  •

brDC74SycXEeZTosF-F6u9R0hogN3YpvA-https://scholar.google.com/citations?hl=ar&view_op=list_works&gmla=AJsN- الباحث العلمي  •
4FokMLxgG8a5_W_q265XI9Y4q74A&user=HPyA3XEAAAAJjqZL7eU35f6CWBhDPtIhMnQlft7FhcCCmjyZ8EASikNK5XtGdmMK 

• ORCID https://orcid.org/0000-0002-9692-8887 

 
 
 
 
 

mailto:ismael.alnaser@uomosul.edu.iq
https://www.researchgate.net/profile/Ismael_Alnaser
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6u9R0hogN3YpvA-brDC74SycXEeZTosF-jqZL7eU35f6CWBhDPtIhMnQlft7FhcCCmjyZ8EASikNK5XtGdmMK4FokMLxgG8a5_W_q265XI9Y4q74A&user=HPyA3XEAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=ar&view_op=list_works&gmla=AJsN-F6u9R0hogN3YpvA-brDC74SycXEeZTosF-jqZL7eU35f6CWBhDPtIhMnQlft7FhcCCmjyZ8EASikNK5XtGdmMK4FokMLxgG8a5_W_q265XI9Y4q74A&user=HPyA3XEAAAAJ


 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 كلية التربية، جامعة الموصل، العراق  األدب العربي  2010 دكتوراه  •
 التربية، جامعة الموصل، العراق كلية  األدب العربي  1999 ماجستير •
 كلية التربية، جامعة الموصل، العراق  آداب في علوم القرآن والتربية االسالمية  1997 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
     7/2015/ 28 مساعد أستاذ  •
 2010/ 7/4 مدرس •
 1/2006/ 25 مساعد مدرس  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 العلمية واإلدارية الخبرات  
 2020 – 2019 المنصب •

 
2012-2013 

عضو اللجنة الساندة لالمتحانات االلكترونية النهائية في قسم   .1
 اللغة العربية )مسؤول المرحلة الثالثة(.

 عضو اللجنة االمتحانية في قسم اللغة العربية. .2
 التعليم الرقمي.( ورشة جامعية عن  27المشاركة في ) 2020 – 2019 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 التطبيقات األدبية، المرحلة الرابعة، اللغة العربية، كلية التربية للعلوم االنسانية.  •
 النقد األدبي الحديث، المرحلة الرابعة، اللغة العربية، كلية التربية للعلوم االنسانية.  •
 العربية، كلية التربية للعلوم االنسانية.االدب العربي الحديث، المرحلة الرابعة، اللغة  •
 العربية العامة، ألقسام كلية التربية للعلوم االنسانية. •

 
 
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 3  الماجستير •
 -  الدكتوراه  •

 
 



 البحوث المنشورة
 . 2016(، الجزائر)الصيغة السردية في القصص القرآني •
 م. 2014التشخيص والتجسيد وأثرهما في إثراء الصورة الشعرية،  •
 . م2013ثنائية )الموت/الحياة( في ديوان أنشودة المطر)مشترك(،  •
 . م2013النقد االسالمي والعولمة،  •
 . م2013قراءة النبوة للكتاب المنظور: دراسة سيميائية،   •
 . م2012،ظاهرة الغموض في شعر حسن األمراني: دراسة لسانية •
 . م2012،اسة مصطلح األدب االسالميدر  •
 . م2012،شعر حسن األمراني: دراسة لسانية، ظاهرة الغموض في •
 م. 2011، جدلية التوحيد والشتات •
 2010)االمارات العربية المتحدة(، البالغة والرواية: قراءة في الخطاب النقدي الروائي •
 م. 2009)ماليزيا(، ،)مشترك(الجمال في األدب االسالمي •
 م. 2007قراءة في شعر العقيدة اإلسالمية: محمود المالح أنموذجا،  •

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 الكتب المؤلفة 
 م. 2016، األردن،بنيوية الواقع والمرجو في شعر محمود المالح •

 م.2014، لبنان -بيروت ، الخطاب النقدي عند د.محمد إقبال عروي  •

 م. 2013، الكويت ،االدب االسالمي علم  •

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
 .2017، اسطنبول / تركيا، مؤسسة اسطنبول للثقافة والعلوم •
 م. 2015، جامعة الزيتونة األردنية، المؤتمر الدولي الخامس لكلية اآلداب •
 .2013، اسطنبول / تركيا، للثقافة والعلوممؤسسة اسطنبول  •
 م. 2013، جامعة تكريت ، المؤتمر العلمي التربوي السابع لكلية التربية للبنات •
 م. 2013، جامعة تكريت ، المؤتمر العلمي السابع لكلية اآلداب •
 . م2012، جامعة الموصل، المؤتمر العلمي السادس لقسم اللغة العربية/ كلية التربية •
 . 2012، جامعة كركوك، بية للعلوم االنسانيةكلية التر •
 م. 2010، جامعة تكريت، مركز صالح الدين االيوبي •
 م. 2008، جامعة الموصل ،المؤتمر العلمي الثاني لقسم اللغة العربية/ كلية التربية االساسية •



 م. 2006، جامعة الموصل، مركز دراسات الموصل •

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التطويرية:   •
.الدددورة التدريبيددة السددتخدام التقانددات الرقميددة فددي التعلدديم، المقامددة فددي بيروت/لبنددان، بموجددب االمددر الجددامعي ذ  العدددد: 1
 .27/6/2019في  9/51/13884
التدريبية الستخدام التقانات الرقمية في التعليم، المقامة في االسكندرية/مصر، بموجددب االمددر الجددامعي ذ  العدددد: .الدورة  2
 .29/1/2020في  9/51/2278

 
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •

 
 

 كتب الشكر 
 . 1كتاب شكر من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، العدد  •
 . 2جامعة الموصل، العدد  كتاب شكر من رئيس   •

 
 
 


