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 المعلومات الشخصية
 النعيميفيصل غازي محمد   االسم  •
 7/1974/ 30 المواليد •
 العراق، نينوى  مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 5 عدد األطفال  •
 07740905474 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 أستاذ اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 االدب العربي  التخصص العام  •
 االدب العربي الحديث ) الرواية ونقدها( الدقيق التخصص •
 Faisalgh1974@gmail.com البريد األلكتروني  •
  بوابة البحث العلمي  •
  الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 

 
 
 
 



 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 العراق ،  الموصل ، جامعة  كلية التربية للعلوم االنسانية االدب العربي الحديث  2005 دكتوراه  •
 كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة الموصل ، العراق  االدب العربي الحديث  1999 ماجستير •
العراق كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة الموصل ،  اللغة العربية 1997 بكالوريوس  •  

 

 األلقاب العلمية
 2/12/2001 مدرس مساعد  •
 2005/ 3/8 مدرس •
 9/2008/ 18 استاذ مساعد  •
 9/2014/ 18 استاذ •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم االنسانية  حتى االن – 2001 تدريسي •
 كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة الموصل/  2008 – 2005   عضو اللجنة االمتحانية •
 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم االنسانية  2010-2008 عضو لجنة التدقيق  •
 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم االنسانية  2012-2011 رئيس اللجنة االمتحانية •
عضو لجنة الدراسات   •

 العليا
 االنسانية جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم  2017-2018

 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم االنسانية  حتى االن-2019 عضو اللجنة العلمية  •
مقرر لجنة الترقيات   •

 العلمية 
 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم االنسانية  حتى االن-2018

 

 األنشطة التدريسية 
 . ةكلية التربية للعلوم االنساني، العربيةقسم اللغة ، المرحلة الرابعة، النقد االدبي الحديث •
 . ةمنهج البحث االدبي، المرحلة الثانية، قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم االنساني •
 . ةالفقه الحضاري، المرحلة االولى، قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم االنساني •
 .ةالتربية للعلوم االنسانينظريات السرد، الماجستير، قسم اللغة العربية، كلية  •
 . ةتحليل النص النثري، الدكتوراه، قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم االنساني •
 .ةعلم الجمال، الدكتوراه، قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم االنساني •



 .ةنظرية القصة، الماجستير، قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم االنساني •
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 3 الماجستير •
 5 الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 السنة اسم المجلة  اسم البحث 

 2006 مجلة التربية والعلم جامعة الموصل  االنا واالخر في رواية سباق المسافات الطويلة
 2006 التربية والعلم جامعة الموصل  مجلة رائحة السينما دراسة في انماط المفارقة ودالالتها

 2007 مجلة ابحاث كلية التربية االساسية جامعة الموصل تسويق الجسد بين المتعة والنسق الثقافي
 2007 مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية  العجائبي في رواية الطريق الى عدن

 2010 لعلوم االنسانية مجلة جامعة تكريت ل فاعلية الوصف في الرواية العربية الجديدة 
 2011 مجلة اداب الفراهيدي جامعة تكريت سيميوطيقيا الشخصية االنثوية في رواية مدينة للا 

 2010 مجلة ديالى للبحوث االنسانية شعرية الخطاب االيروسي في المتخيل السردي
 2012 التربية والعلم جامعة الموصل  مجلة التحوالت الميثولوجية في رواية قالت ضحى 

 2012 مجلة التربية والعلم جامعة الموصل  من الحدث التاريخي الى تأسيس القدسي 
 2013 مجلة العلوم االنسانية جامعة بابل  جماليات الكتابة الروائية عند واسيني االعرج

 2008 االنسانية مجلة جامعة تكريت للعلوم  ازمة الحرية في وعي الصحراء االنثوي 
 2012 مجلة التربية والعلم جامعة الموصل  القصة القصيرة جدا اشكالية النوع وسيميائية االجراء

 2013 مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية  بناء الشخصية المثقفة في روايات غادة السمان
 2014 التربية والعلم جامعة الموصل  مجلة المرأة االشكالية في رواية الرواية المستحيلة لغادة السمان

 2014 مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية  تشكيل الرؤى في رواية شرفات بحر الشمال 
 2011 مجلة ابحاث التربية االساسية جامعة الموصل  الحنين الى الشباب في ديوان الخمائل 

 
 
 
 
 
 
 
 



 الكتب المؤلفة 
 مجدالوي ، عمان، االردن. ، دار  2009رواية العالمة وال •
 ، دار االمان ،الرباط، المغرب. 2012القصصي حساسية النص   •
 ، دار مجدالوي ، عمان، االردن.  2013سمان جماليات البناء الروائي عند غادة اال •
 ، دار تموز ، دمشق، سوريا.2013نص القصصي في افاق ال •
 ، دار مجدالوي ، عمان، االردن. 2014المحكي شعرية  •
 ، دار غيداء، عمان، االردن.2020ت التجريب سرديا •
 ، دار بينايي ، السليمانية، العراق.2010نظرات نقدية في عالم محيي الدين زنكنة )مشترك(  •
 ، مؤسسة الوراق، عمان، االردن. 2012فضاءات التخييل)مشترك( •
 الحديث، اربد، االردن. ، عالم الكتب 2007عبدالرحمن مجيد الربيعي والنص المتعدد)مشترك(  •
 ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان.2008سحر النص)مشترك(   •
 ، دار تموز ، دمشق، سوريا.2012بالغة القص)مشترك(   •
 ، عالم الكتب الحديث، اربد، االردن.2011مغامرة التجنيس الروائي)مشترك(  •

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 2008،  تكريت/العراق، العلمي التربوي الرابع مؤتمرال •
 2019،  جامعة الحمدانية/العراق، العلمي الدولي االول للدراسات الصرفة واالنسانية مؤتمرال •
 . 2020الندوة الحوارية االلكترونية، جامعة الحمدانية/العراق،  •
 2010مؤتمر كالويز الرابع عشر، السليمانية/العراق،  •
 2007نوي االول ، الموصل/العراق، المؤتمر العلمي الس •
 2013المؤتمر العلمي الدولي الثاني للغات، الموصل/ العراق،  •
 2012،الموصل/العراق،  المؤتمر العلمي الدولي السادس لقسم اللغة العربية •
 2013المؤتمر العلمي الرابع لكلية التربية، بابل/العراق،  •
 .2019، اسطنبول/تركيا، الندوة الدولية الثالثة •

 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
  –جامعة الموصل   –2010/2012/2013/2014بداعية للسنوات اإل  الفنون عضو اللجنة المشرفة على مسابقة   •

 العراق.
 . 2013عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي السادس لقسم اللغة العربية) اللسانيات العربية(  •
جامعة  – 2020تعليمات الترقيات العلمية وتنظيم استماراتها شرحمحاضر في الدورة التدريبية الموسومة بـــ  •



 الموصل/العراق.
 ، ملتقى الكتاب ، الموصل ، العراق.2019محاضر في الورشة التدريبية )في الكتابة السردية(  •

 

 عضوية الجمعيات
 في العراق.عضو اتحاد الكتاب واالدباء  •

 

 كتب الشكر 
الشهادة كتاب الشكر او

 التقديرية 

 السنة الجهة المانحة

 2020 رئيس جامعة الحمدانية  كتاب شكر وتقدير 

 2019 رئيس جامعة سامراء كتاب شكر وتقدير 

 2012 رئيس جامعة الموصل  كتاب شكر وتقدير 

جامعة الموصل  رئيس كتاب شكر وتقدير   2018 

 2013 رئيس جامعة الموصل  كتاب شكر وتقدير 

 2019 عميد كلية التربية/سامراء كتاب شكر وتقدير 

 2019 عميد كلية التربية/سامراء كتاب شكر وتقدير 

 2019 منظمة رسل السالم العراقية لحقوق االنسان  كتاب شكر وتقدير 

للعلوم االنسانية/ الموصل عميد كلية التربية  كتاب شكر وتقدير   2019 

 2019 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/تكريت كتاب شكر وتقدير 

ديالىعميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ كتاب شكر وتقدير   2019 

 2019 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/تكريت كتاب شكر وتقدير 

التربية للعلوم االنسانية/ الموصل عميد كلية  كتاب شكر وتقدير   2019 

 2019 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ الموصل  كتاب شكر وتقدير 

 2019 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ديالى كتاب شكر وتقدير 

 2018 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ الموصل  كتاب شكر وتقدير 



جامعة الموصل  رئيس كتاب شكر وتقدير   2003 

 2018 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/تكريت كتاب شكر وتقدير  

 2018 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ديالى كتاب شكر وتقدير 

 2014 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/تكريت كتاب شكر وتقدير 

االنسانية/تكريتعميد كلية التربية للعلوم  كتاب شكر وتقدير   2014 

 2018 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/تكريت كتاب شكر وتقدير 

 2012 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/ الموصل  كتاب شكر وتقدير 

 2009 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية/تكريت كتاب شكر وتقدير 

كركوكللعلوم االنسانية/عميد كلية التربية  كتاب شكر وتقدير   2019 
 

 
 
 


