
العلميةالذاتية و  لسيرة  ا  
 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة

 

 االسم :          نوافل يونس سالم الحمداني 

 مواليد :        العراق  

 اللقب العلمي : أستاذ مساعد

 مكان العمل :   تدريسية في قسم اللغة العربية /كلية التربية / جامعة ديالى / العراق 

 والنقدالتخصص:      البالغة 

 المنصب :      معاون العميد للشؤون العلمية

 المؤهالت الـعـلـمـيـة

  بتقدير جيد جدا  5002الماجستير من جامعة ديالى عام 

  بتقدير امتياز 5002الدكتوراه من الجامعة المستنصرية عام 

 النشاطات العلمية والثقافية

   الك تب المطبوعة 

  5102 –تجليات االلتفات في الخطاب القرآني 

  5102مشترك   –حين  يبلغ  الشاعر نهر الشعر  

  5102،  5100 –صورة المؤمن في التعبير القرآني 

  5105كتاب مطبوع : مشترك   –حفيد أوروك 

  وكتاب آخر تحت الطبع 

  البحوث المنشورة والمقبولة للنشر 

  التشكيل اللساني المجازي آفاق الظل والضوء في شعر أدونيس 

 ئي في قصة النبي يونس عليه السالم التوليف البنا 

 الكاريكاتير وفائض االقناع ..خطاطة الحجاج عند الجاحظ   

  شاركت في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية والثقافية داخل العراق

 وخارجه 

 أشرفت و ناقشت عددا من الرسائل  واالطاريح الجامعية  

 

 



 النشاطات الثقافية والتطوعية

 

  عضو المجلس العالمي للغة العربية 

   عضو في منصة اريد للباحثين الناطقين باللغة العربية 

 عضو االتحاد العام الدباء العراق والصحفيين العراقيين 

 عضو لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية للعلوم االنسانية 

  عضو لجنة النشاطات الثقافية في كلية التربية / جامعة ديالى 

 5002صلة على وسام باحث مبادر من منصة اريد عام حا 

  حاصلة على العديد من كتب الشكر والتقدير 

  5005حاصلة على شهادة تميز من وزارة التربية عام  

  من مؤسسة  5002حاصلة على شهادة التميز واالبداع للمرأة العراقية عام

 النور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Curriculum Vitae 

Personal Information 
 

Name:   PhD Nawafil Younis Salim Al-hamadany 

Country:  Iraq 

Scientific tittle:   Assistant professor 

Workplace:   University of Diyala / collage of education for human  science 

Specialization: Rhetoric and criticism  

Current Employment:  Dean`s associate for scientific affairs   

Education 
 

2005 –PHD Arabic literature  

            university of  Diyala,  Diyala, Iraq 

2009 – MSc – Arabic literature 

            Mustansiriyah university, Baghdad, Iraq 

Professional Experience and activities 

 Member of the International council association for Arabic language  

 Member of the union for Iraqi writers  Promotion committee in the 

collage of education for human sciences 

 Member of the Cultural activities committee in the collage of education 

for human sciences 

 Member of the Arid platform for Arabic speakers’ researchers 

Has many certifications of appreciation 

 Has a certification of appreciation form Arid platform 

 Has a certification of excellence ministry of education 


