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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 عراق ، ال  الموصل  ، جامعة التربية ليةك االدب العربي/ أدب ما قبل االسالم  2008 دكتوراه  •
 العراق  ، الموصل  جامعة  ، التربية كلية قبل االسالم   االدب العربي/ أدب ما 2001 ماجستير •
 العراق  ، الموصل  جامعة  ، التربية كلية اللغة العربية 1999 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2012/  1/  2 استاذ مساعد  •
 2008/  4/  15 مدرس •
 2002/ 7/  9 مدرس مساعد  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 مكان العمل  2020 – 2020 المنصب •
  على إشراف •

  للمستوى  المقررات 
   ، األول الدراسي

المشاركة بصفة   •
عضو في اللجنة  

 االمتحانية  

 9042/ 9/3 العدد
 . 3/12/2019 قي
 

2010- 2012 

 قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية
 
 
 / كلية التربية للعلوم االنسانية العربية  اللغة  قسم •

 

 األنشطة التدريسية 
 كلية التربية للعلوم االنسانية، اللغة العربية األدب وطرائق التدريس/ ماجستير /تحليل النص االدبي •
التربية للعلوم االنسانية/ وكلية التربية   ، كلية لغة العربية، البكالوريوس /األولىالمرحلة أدب ما قبل االسالم/   •

 للبنات 
االدب االسالمي/  المرحلة الثانية/ بكالوريوس ، اللغة العربية ، كلية التربية للعلوم االنسانية / وكلية التربية   •

 للبنات 
 وكلية التربية للبنات  الكتاب القديم / المرحلة الثانية/ بكالوريوس ، اللغة العربية ، كلية التربية للعلوم االنسانية / •
الثقافة االسالمية / المرحلة الثانية ، اللغة العربية ، كلية التربية للعلوم    +   /المرحلة االولى الفقه الحضاري  •

 االنساني



العربية العامة ألقسام غير االختصاص)الكيمياء ، علم النفس ، التاريخ ( / المرحلة االولى كلية التربية للعلوم   •
 الصرفة واالنسانية  

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 طالب واحد  الماجستير •
  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
- /العربية المؤتمرات  شبكة.  محمد محمود قاسم. د مع مشترك  بحث /النميري  العود  جران  ديوان في نقدية قراءة •

  جامعة /  االساس   التربية كلية مع بالتعاون  العراقيين األكاديميين لنقابة  األول الدولي  العلمي المؤتمر 
 . 2019 /األول العدد ،2019/ 2/  12 -11 في دهوك

 مجلة  دحام، نديم فنن د  مع مشترك بحث ،( أنموذجا   المخضرمين شعر: )واالسالم الجاهلية بين  الشعرية  الهوية •
 2013/  7/ 16، والعلم التربية

   6 ع الرافدين آداب مجلة العبسي  عنترة شعر  في اللغة مدلوالت عن  للكشف الحواس وتفويض؛  الشعرية  الفعالية •
  . 2/1/2012 في

 في  173  ع الرافدين آداب مجلة (الجهنية  سعدى) قصيدة في قراءة الماضي  وانبعاث  الواقع صدمة  •
 .حامد خليفة ايمان. د مع مشترك  6/2010/ 24

  في 620  ع تكريت  جامعة  مجلة  انموذجا   العرب  المية(الحاضرة  واللغة الغائبة الداللة) الشعري  الوجع •
25 /3/2009 .     
 

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 المؤلفة الكتب 
 اليوجد  •
 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات



  الموصل   جامعة في  اآلداب  كلية اقامتها  التي( الدولية االلكترونية   العلمية الندوة) في محاضر  بصفة مشاركة  •
(    المصطلح وفوضوية المعاصر الناقد ادوات) بعنوان  كانت التي االنبار  جامعة في اآلداب  كلية مع بالتعاون 

 . 2020/  5/  5 بتاريخ
  في  دهوك جامعة /  االساس   التربية كلية مع بالتعاون  العراقيين األكاديميين لنقابة  األول الدولي  العلمي المؤتمر •

11         - 12   /2 /2019 . 
) عقرة بين عبق الماضي وألق الحاضر   دهوك جامعة  / عقرة/ والتربية العلوم فاكلتي:  األول الدولي عقرة مؤتمر •

 2014/ 4/  14- 13 واشراق المستقبل ( في
/  10/ 17 -15في )اللغة العربية وهوية األمة (  / األردنية  الجامعة/  اآلداب  كلية الخامس، الدولي لمؤتمرا •

2012 
 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 

 النشاطات العلمية األخرى 
 

 الورش العلمية  •

حضور ورشة عمل الكترونية بعنوان ) الضعف اإلمالئي مظاهره وأسبابه وعالجه( التي اقامها قسم   •
اللغة العربية بكلية اآلداب جامعة الموصل بالتعاون مع قسم اللغة العربية بجامعة كركوك على تطبيق 

 (zoom يوم الخميس بتاريخ )2020/  4/  23 
في الورشة العلمية التي أقامها قسم السياسات العامة لمركز الدراسات   (محاضر)مشاركة بصفة   •

 . 22/12/2019. في ( اهمية اللغة العربية)االقليمية في جامعة الموصل حول 

خدمة مجتمع مدني، دورة تدريبية ،وورشة لتعلم اإلمالء وسالمة اللغة والتعبير) االنشاء(،مشاركة   •
 . 12/2019/ 22في  5467/  5/6بصفة ) محاضر( 

حضور حلقة علمية بعنوان الترقيات العلمية ضوابط وأنظمة التي اقامتها كلية اآلداب ونقابة   •
 2019في األكاديميين العراقيين فرع نينوى 

حضور حلقة علمية بعنوان النظرية التوليدية في الدراسات العربية التي اقامتها كلية التربية للعلوم   •

 2019ي ف االنسانية قسم اللغة العربية
          2020/  9/1حضور حلقة علمية ودورة تدريبية ) النقد العربي القديم بين النظرية والتطبيق(  •

 في كلية التربية للعلوم االنسانية، قسم اللغة العربية. 
 الدورات:  •
وبعض البرامج (   meetبرنامج  )المشاركة في الدورة التدريبية االلكترونية الموسومة التدريب على  •

 ميسخالمساعدة التي اقامتها كلية الهندسة/ جامعة الموصل على منصة التواصل االلكتروني يوم ال
 . 2020/  4/  9الموافق  (الرابعة مساء ) الساعة 



 البرامج وبعض(  meet  برنامج )على التدريب الموسومة االلكترونية التدريبية الدورة في المشاركة •
 الخميس يوم االلكتروني التواصل منصة على الموصل جامعة /الهندسة كلية اقامتها التي المساعدة

 2020/   4/  9 الموافق  (مساء الثامنة) الساعة
الموسومة بـ ) دورة تدريبية عن آلية التوزيع االلكتروني لطلبة  المشاركة في الدورة التدريبية االلكترونية  •

الموافق  المستوى االول على المقررات الدراسية ( والتي اقيمت يوم الخميس الساعة ) الرابعة مساًء(
10 /4  /2020 

 تقييم وتحكيم البحوث في المجالت الرسمية المحكمة •
الفيزيقي لإلرادة في شعر الصعاليك ( في مجلة آداب  تحكيم البحث الموسوم ) الباعث الجسدي  •

 الرافدين/ كلية اآلداب ، جامعة الموصل
م( في مجلة آداب الرافدين /  • تحكيم البحث الموسوم ) المرأة اسطورة عند شعراء الطبقة األولى ألبن سالا

 كلية اآلداب ، جامعة الموصل.
في مجلة التربية  (ونية في شعر امرئ القيس التحوالت المضم) تقويم صالحية نشر البحث الموسوم  •

 . 2019/  10/  6في  3/   2/  185والعلم ) للعلوم االنسانية( جامعة الموصل، عدد 
 التقويم اللغوي للعديد من الرسائل الجامعية من مختلف االختصاصات والكليات •

 
 

 عضوية الجمعيات
منحت من األمين العام لالتحاد أ. د صالح هاشم رئيس جامعة  شهادة عضوية في االتحاد الدولي للغة العربية  •

/   20عين شمس، واألمين العام للمجلس الدولي للغة العربية ) أ. د علي عبدهللا موسى(. رقم العضوية: ع ر ب/ 
 . 2020/  7/  1في  1900

 
 

 كتب الشكر 
نبيل كاظم عبد الصاحب ( العدد أ كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ) أ . د  •

 . 2020/  8/  11في تاريخ  2و
 9 العدد( السهيل الوهاب عبد قصي د. أ)  العلمي والبحث العالي التعليم وزير من وتقدير شكر كتاب •

/  



 2020/  7/  29 تاريخ في 8770/ 10 •
 8770/   10/  9 العدد( األحمدي الدين كمال قصي د . أ ) الموصل جامعة رئيس  من وتقدير شكر كتاب •

 2020/   7/   29 في

 م : العدد (   السهيل الوهاب عبد  قصي د. أ ) العلمي  والبحث العالي التعليم  وزير  من وتقدير شكر كتاب •
 . 2020/   6/5 تاريخ  في 208/ 2و

 وعميد (  عفين محمد  علي محمد  د.  م .  أ )  الموصل جامعة/   اآلداب  كلية عميد من وتقدير شكر كتاب •
 2020/   5/  5 تاريخ في(  صايل  عبد عارف د . م .   أ)  االنبار جامعة /  اآلداب  كلية

  مجلس  برئيس  ممثلة االهلية الشرقية الشرقية مدارس مجموعة  من وتقدير  وشكر/  تقديرية  شهادة  •
 . 2020/ 1/  8 تاريخ  في الدين  صالح بسام ادارتها

/  1/10في  6077/ 9/3 ( عمر حسن ليث . د ) االنسانية للعلوم  التربية كلية عميد من شكر  كتاب  •

2019 . 

شكر وتقدير من أ. م. د مهند الهاللي نقيب األكاديميين العراقيين للمشاركة في فعاليات المؤتمر العلمي   •
 .  2019/    2/  12-11الدولي األول لنقابة األكاديميين العراقيين للمدة 

/  11/ 11 في 14850/ 9/3( عمر حسن ليث.  د) االنسانية ومللعل التربية كلية عميد  من  شكر كتاب •

2018 . 

/ 14شكر وتقدير من عميد فاكلتي للعلوم والتربية /عقرة /جامعة دهوك ) د. هفال سليم طيب (  كتاب •
4/2014   

علي محمد الحسين األديب( العدد : م   د أ. كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي) •
 .  2013/ 7/ 17في  1214/ 6و 

في تاريخ ممثلة بـ )أمين عام  المؤتمر( كتاب شكر وتقدير من عمادة كلية اآلداب / الجامعة االردنية  •
17  /10  /2012 

 . 2012/  28/5في  9/3/4787كتاب شكر من عميد كلية التربية ) د. عبد الواحد ذ نون طه(  •

 
 

 
 
 


