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 المعلومات الشخصية
 ياسين محمد فيصل فتحي النعيمي  االسم  •
 1980/ 11/ 18 المواليد •
 العراق، نينوى  الوالدة  مكان •
 ذكر الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 4 عدد األطفال  •
 07701893513 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 اللغة العربية العام  التخصص •
 اللغة والنحو  التخصص الدقيق •
 yassenalfesal1981@uomosul.eduiq البريد األلكتروني  •
 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 

 
  

 
 



 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

الموصل ،   ، جامعة  التربية للعلوم االنسانية  اللغة العربية 2016 دكتوراه  •
 العراق

 الموصل ، العراق  ، جامعة  اآلداب  كلية اللغة العربية 2011 ماجستير •
 الموصل ، العراق   ، جامعة التربية كلية اللغة العربية 203/204 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2006/ 9/3)م. باحث(  اللقب العلمي  •
 2011/ 11/ 14)مدرس مساعد(  اللقب العلمي  •
 15/3/2016)مدرس(  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
مسؤول مكتبة الدراسات العليا كلية التربية /قسم اللغة    /مكان العمل 2008 – 2006 المنصب •

 العربية
 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 الثالثة، قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم االنسانية ، المرحلةعلم اللغة •
 المادة، المرحلة، القسم، الكلية  •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 عدد الطالب الماجستير •
 عدد الطالب الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 الداللة الصوتية في سورة العاديات  1بحث  •
 2بحث  •
•  



 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 2019بغداد، ، االعجاز العلمي في القران الكريم •
 2019الفكري للتقارب بين المذاهب االسالمية، نينوى،  مؤتمرال •
•  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 دورة كفاءة اللغة العربية المقامة في كلية التربية للعلوم االنسانية قسم اللغة العربية •
 الدورات التأهيلية  •

 

 الجمعياتعضوية 
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 من رئيس الجامعة  2 •

 


