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 لؤي صٍهىد فىاز عثاس االسن الرتاعً: -

  02/8/4791تـــــــغــذاد   تارٌخ الىالدج: -

 4/9/0222 تارٌخ الحصىل علٍها:                                   هاجــستٍرالشهادج:                -

 األدب األًذلسً التخصص الذقٍق:                             لعام: اللغح العرتٍح وآداتهاالتخصص ا -

 0244/  42/ 7تارٌخ الحصىل علٍَ:                                           أستار هساعذاللقة العلوً:  -

            اٌام 1وسٌح وثالثح أشهر  44عذد سٌىاخ الخذهح فً التعلٍن العالً:  -

 / خارج التعلٍن العالً:عذد سٌىاخ الخذهح  -

  luaysfawwaz@yahoo.comالثرٌذ االلكتروًً: -

 4779/ 3/9تارٌخ هٌح الشهادج:  الجاهعح الوستٌصرٌح           الجهح الواًحح للشهادج الثكلىرٌىس: -

 4/9/0222 تارٌخ هٌح الشهادج:   الجاهعح الوستٌصرٌح            الجهح الواًحح لشهادج الواجستٍر: -

 /  تارٌخ هٌح الشهادج:                /              الجهح الواًحح لشهادج الذكتىراٍ: -

 دراسح هصادر الشعر األًذلسً الى ًهاٌح عصر الطىائف والوراتطٍي . عٌىاى رسالح الواجستٍر: -

 الذكتىراٍ: عٌىاى اطروحح -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

  2005 - 2003 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة ممرر لسم العلوم النظرٌة  1

 2011 - 2003 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة رئٌس لجنة اللغة العربٌة 2

 2011 - 2003 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة خبٌر لغوي للدراسات العلٌا 3

  

 

 

 

 

 

 الصورة



 درس فٌهاالجامعات او المعاهد التً  -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

 محاضر 2005 - 2002 العلوم األلتصادٌة /الجامعة االهلٌةكلٌة  1

 محاضر 2005 - 2002 كلٌة الطب / جامعة النهرٌن 2

على تنسٌب  اشرافمحاضر+ 2002 - 2006 جامعة بغداد / كلٌة التربٌة الرٌاضٌة 3

 التدرٌسٌٌن واستضافة الطلبة

 

 الدراسٌة التً لام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 2011 – 2002 اللغة العربٌة  العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 1

 2003 – 2002 الثمافة العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 2

 2011 – 2003 حموق االنسان العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 3

 2011 – 2003 حرٌة ودٌممراطٌة العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 4

 2006 – 2004 عربٌة عامة المالٌة / المحاسبة االلتصادٌة  العلوم بغداد 5

 2006 – 2004 عربٌة عامة النظري الطب  النهرٌن 6

 2012 االدب العباسً اللغة العربٌة العلوم االنسانٌة دٌالى 7

 2013 االدب االندلسً اللغة العربٌة العلوم النظرٌة دٌالى 2

 

 الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 2004 اللغة العربٌة العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 1

 2005 حموق االنسان العلوم النظرٌة التربٌة الرٌاضٌة دٌالى 2

 2005 العربٌة العامة النظري الكب النهرٌن 3

      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  المسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

           /        /          /  /         / 

 .فٌها شارن التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعماد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 2004 بحث جامعة بغداد مؤتمر كلٌة االداب 1

 2004 بحث مدٌرٌة تربٌة دٌالى مؤتمر الحوار الدٌممراطً لالكادٌمٌٌن 2

 2005 بحث /التربٌة االساسٌةالمستنصرٌة /التربٌة والتعلٌم عطاء دائم مؤتمر 3

 2002 بحث جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة الرٌاضٌة العلمً االول لألختصاصاتمؤتمر/ 4

 2002 حضور ة العباسٌةالعتب العلمً لوالعة الطفمؤتمر  5

ملتمى الطف العلمً والثمافً الدولً  6
 الثانً 

   المستنصرٌةالجامعة 

 2010 بحث المستنصرٌة/التربٌة االساسٌة المعلم رسالة البناء والسالم فً المجتمع 7

االرتماء بالنظام التربوي استجابة الحاضر  2
 واشرالة المستمبل

 2012 بحث المستنصرٌة/التربٌة االساسٌة

 2012 حضور جامعة مٌسان مؤتمر الكمٌت 7

 2013 بحث جامعة واسط كوران/ ندوة رعد مهرجان المتنبً 2

10     



 

 الدورات التً شارن بها والتً الامها -

 السنة مكان االنعماد عنوان الدورة  ت

 2003 /التربٌة الرٌاضٌةجامعة دٌالى تطوٌر اللغة العربٌة 1

 مركز التدرٌب والتأهٌل تطوٌر طرائك التدرٌس 2
 لموظفً الدولة

2004 

    

    

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة تخصصمجال ال فً البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

 

 ( التً لام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 2004 42 الموشحات االندلسٌة وخصائصها العراق مجلة كلٌة المعلمٌن/المستنصرٌة 1

لراءة فً البداٌات االولى لنشوء الشعر  = الفتح /كلٌة التربٌة االساسٌة / دٌالى 2
 االندلسً

32 2002 

وحدة االدب العربً بٌن المشرق  = كلٌة التربٌة االساسٌة /المستنصرٌة 3
 والمغرب

57 2002 

 2011 72 التعالك النصً فً شعر ابن حزم = كلٌة التربٌة االساسٌة /المستنصرٌة 4

 استثمار الطبٌعة االندلسٌة واثرها فً = كلٌة التربٌة االساسٌة /المستنصرٌة 5
 اللون الشعري

73 2011 

 2012 22 رؤٌة اآلخر فً الشعر االندلسً = مجلة االداب / جامعة بغداد 6

 2013 104 المرطاجنًالخٌال الشعري عند حازم  = مجلة االداب / جامعة بغداد 7

 2013 12 التوظٌف المعجمً فً لغة د.احمد الوائلً = مجلة ثمافتنا 2

األستجابة الجمالٌة للتحول الفنً فً  = كلٌة التربٌة االساسٌة /المستنصرٌة 2
 الشعر االندلسً

21 2013 

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب /دولٌة محلٌة اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

  2010انتهاء/  2005 محلٌة لجنة حموق االنسان 1

للدفاع عن  رابطة الرافدٌن 2
 حموق االنسان

  /        2006 دولٌة

 

 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تمدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع   ت
 او النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 

 ة/ كتاب شكر(ٌتمدٌر

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

بٌن الشرق  وحدة االدب العربً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة الرٌاضٌة / درع الكلٌة شهادة تمدٌرٌة مؤتمر علمً /بحث 1
 والغرب

2002 

 2002 لصة لصٌرة االتحاد العام الدباء العراق شهادة تمدٌرٌة مسابمة كتابة لصة 2

االمانتان العامتان للعتبتٌن الحسٌنٌة  كتاب شكر وتمدٌر تعمٌب على بحوث 3
 والعباسٌة

_______________ 2002 

الجامعة المستنصرٌة/التربٌة  كتاب شكر وتمدٌر تعمٌب بحوث 4
 االساسٌة

_______________ 2012 

الجامعة المستنصرٌة/التربٌة  تمدٌرٌة  شهادة مؤتمر علمً /بحث 5
 االساسٌة

المنحى السردي فً شعر مظفر 
 النواب

2012 

 



 

 التالٌف والترجمة  -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

          /              /         /        /        / 

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

1- / 

2-   / 

3-      /   

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1...  / 

2.    / 

 

 نشاطات اخرى -

1. ./ 

2. / 

 (CDعلى لرص )نسخة مالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورلٌة و 

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 

 

 

 

 

 وسام عماد عبد الغنًم.م.                                                                                

 مدٌر لسم ضمان الجودة واالداء الجامعً                                             


