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 الصورة
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 صورة الحٌوان فً الشعر العباسً األول، قراءة سٌمٌائٌة تأوٌلٌة عنىاى اطروحت الذكتىراه: -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2002 -2002 دٌالى/ كلٌة القانونجامعة  التدرٌس 1

جامعة دٌالى/ كلٌة العلوم  التدرٌس 2
 اإلسالمٌة

2002- 2012 

3    

4    

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  2012 -2002 جامعة دٌالى 

    

    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2002 -2002 اللغة العربٌة القانون القانون دٌالى 1

 2002 -2002 اللغة العربٌة القانون القانون دٌالى 2

العلوم  دٌالى 3
 اإلسالمٌة

 2010 -2002 النحو العربً العقٌدة والفكر

العلوم  دٌالى 4
 إلسالمٌةا

 2010 -2002 الصرف العقٌدة والفكر

لوم عال دٌالى 5
 اإلسالمٌة

 2011 -2010 النحو العقٌدة والفكر

العلوم  دٌالى 6
 اإلسالمٌة

 2011 -2010 الصرف العقٌدة والفكر

العلوم  دٌالى 2
 اإلسالمٌة

 2012-2011 النحو والفكر العقٌدة

العلوم  دٌالى 2
 اإلسالمٌة

 2012-2011 الصرف العقٌدة والفكر

العلوم  دٌالى 2
 اإلسالمٌة

 2013-2012 النحو العقٌدة والفكر

العلوم  دٌالى 10
 اإلسالمٌة

 2013-2012 الصرف العقٌدة والفكر



العلوم  دٌالى 11
 اإلسالمٌة

النحو  العقٌدة والفكر
 والصرف

2013-2014 

العلوم  دٌالى 12
 اإلسالمٌة

 2015-2014 البالغة العقٌدة والفكر

العلوم  دٌالى 13
 اإلسالمٌة

 2015-2014 النحو العقٌدة والفكر

العلوم  دٌالى 13
 اإلسالمٌة

 2016-2015 النحو العقٌدة والفكر

العلوم  دٌالى 14
 اإلسالمٌة

 2016-2015 الصرف العقٌدة والفكر

العلوم  دٌالى 15
 اإلسالمٌة

 2012-2016 النحو العقٌدة والفكر

 

 قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها المواضٌع الدراسٌة التً -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

      

      

 

 

 

 ائل واالطارٌحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .العلمٌة والورش التً شارك فٌهاالمؤتمرات والندوات  -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

جامعة بغداد/كلٌة  مؤتمر 1
 ابن رشد -التربٌة

 2015 بحث

 2015 بحث جامعة التنمٌة البشرٌة مؤتمر 2



جامعة دٌالى/ كلٌة  مؤمر 
 العلوم

 2015 حضور

جامعة بغداد/كلٌة  مؤتمر 3
 للبناتالتربٌة 

 2015 بحث

جامعة دٌالى/كلٌة  مؤتمر 4
 التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

 2015 بحث

 2015 بحث كلٌة بالد الرافدٌن مؤتمر 5

جامعة دٌالى/كلٌة  مؤتمر 6
 التربٌة األساسٌة

 2016 بحث

جامعة بغداد/كلٌة  مؤتمر 2
ابن رشد–التربٌة   

 2012 بحث

     

     

 

 والتً أقامهاالدورات التً شارك بها  -

مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة

جامعة  الحاسوب 1
 دٌالى

2005 

طرائق  2
 التدرٌس

جامعة 
دٌالى / كلٌة 

 التربٌة

2006 

السبورة  
 اإللكترونٌة

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

2013 

    

 

 . المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوٌر التعلٌم -

 السنة محل النشر البحثعنوان  ت

    

    

    

    

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة



النص إلبداعً  العراق األستاذ 1
بٌن المؤلف 

المتلقً وقارئ 
 النص

عدد خاص 
بوقائع المؤتمر 

 العلمً

2015 

مجلة العلوم  2
 اإلسالمٌة

مفهوم فعل  العراق
القراءة بٌن 

الرؤٌتٌن العربٌة 
 والغربٌة

 2/2015/ 3 336ع أ مج 

مجلة كلٌة  3
العلوم 

 اإلسالمٌة

جمالٌات التشكٌل  العراق
اللونً عند 

الشعراء 
 العباسٌٌن

220 2/12 /2015 

مجلة كلٌة  4
التربٌة للعلوم 

 اإلنسانٌة

التضاد تجلٌات  العراق
فً شعر العباس 

 بن األحنف

150 11/11/2015 

      

      

      

 

 . عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

      

      

      

 

 )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر(إبداعات او نشاطات حصل فٌها على  -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

تثمٌناً للجهود  1
 المبذولة

كلٌة عمٌد  شكر وتقدٌر
قسم –العلوم 
 الفٌزٌاء

جهود مبذولة 
 إلنجاح الندوة

2014 

 مشاركة فً 2
 إنجاح المؤتمر

عمٌد كلٌة  شهادة تقدٌرٌة
ابن  –التربٌة 

 رشد 

مشاركة فً 
 المؤتمر

2015 

 2015مشاركة فً عمٌد كلٌة  شهادة تقدٌرٌةمشاركة فً  3



التربٌة للبنات/  إنجاح المؤتمر
 جامعة بغداد

 المؤتمر

مشاركة فً  4
 إنجاح المؤتمر

عمٌد كلٌة بالد  شهادة تقدٌرٌة
 الرافدٌن

فً مشاركة 
 المؤتمر

2015 

تثمٌنا للجهود  5
 المبذولة

عمٌد كلٌة  شكر وتقدٌر
ابن  -التربٌة

 رشد

مشاركة فً 
 المؤتمر

2015 

تثمٌناً للجهود  6
المبذولة 
 والتمٌز

عمٌد كلٌة  شكر وتقدٌر
العلوم 

 اإلسالمٌة

الجهود المبذولة 
 والتمٌز

2016 

انجاح حفل  2
 تخرج

عمٌد كلٌة  شهادة تقدٌرٌة
العلوم 

 اإلسالمٌة

انجاح حفل 
 تخرج

2014 

اللجان الموكلة  2
 لنا فً الكلٌة

كتاب شكر 
 وتقدٌر

رئٌس جامعة 
 دٌالى

رئٌس لجنة 
 المشترٌات

2014 

الجهود  2
المتمٌزة فً 

خدمة المسٌرة 
 العلمٌة

معالً وزٌر  كتاب شكر
التعلٌم العالً 

 والبحث العلمً

الجهود 
المتمٌزة فً 

خدمة المسٌرة 
 العلمٌة

2014 

حضور ندوة  10
الٌوم العالمً  

 للغة العربٌة

عمٌد كلٌة  كتاب شكر
العلوم 

 اإلسالمٌة

حضور ندوة 
الٌوم العالمً 

 للغة العربٌة

2016 

مشاركة فً  11
 إنجاح المؤتمر

عمٌد كلٌة  شهادة تقدٌرٌة
التربٌة 

 األساسٌة

مشاركة فً 
 المؤتمر

2016 

مشاركة فً  12
 إنجاح المؤتمر

عمٌد كلٌة  شهادة تقدٌرٌة
ابن  -التربٌة

 رشد

مشاركة فً 
 المؤتمر

2016 

 

 

 التالٌف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

الفنون البدٌعٌة  1
ودالالتها فً 

 الحدٌث النبوي 

دار زهران/ 
 عمان

 غٌر منهجٌة 1 2012

      

      

      

  



 ٌجٌدها اللغات التً -

 اللغة العربٌة -1

 اللغة اإلنكلٌزٌة-2

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1. 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

 (CDمالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة ونسخة على قرص ) 

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 


