
 ةالذاتٌ السٌرة

 

 

 

 

 ًصيف جاسن دمحم فرج  االسن الرباعي: -

 5/4/7361 تاريخ الىالدة: -

 66/6/6002 تاريخ الحصىل عليها:                                                                 دكتىراٍالشهادة:  -

 الٌحىالتخصص الذقيق:                                         دكتىراٍ لغت عربيتالتخصص العام:  -

 67/3/6002تاريخ الحصىل عليَ:                                          دكتىر  استار هساعذاللقب العلوي:  -

 5/7/6006  عذد سٌىاث الخذهت في التعلين العالي: -

 ال يىجذ  عذد سٌىاث الخذهت خارج التعلين العالي: -

 االلكتروًي: البريذ -

  تاريخ هٌح الشهادة:                  جاهعت بغذاد / ابي رشذ  :البكالىريىسالجهت الواًحت للشهادة  -

  تاريخ هٌح الشهادة:                      جاهعت بغذاد / ابي رشذ  الجهت الواًحت لشهادة الواجستير: -

 تاريخ هٌح الشهادة:                    جاهعت بغذاد / ابي رشذ    الجهت الواًحت لشهادة الذكتىراٍ: -

  عٌىاى رسالت الواجستير: -

 الذكتىراٍ: عٌىاى اطروحت -

 الوظائف التً شغلها : -

 
 ت

 إلى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة

ممثل اساتذة فً  -عضو مجلس كلٌة  1
 المجلس

 2005-2002 جامعة دٌالى  -كلٌة القانون 

نقٌب  -عضو مجلس جامعة  2
 المعلمٌن فً الجامعة  

 2006-2005 جامعة دٌالى 

 2006-2005 ىجامعة دٌال رئٌس نقابة المعلمٌن فً الجامعة 3

عضو رابطة تدرٌسًٌ جامعة  4
ومسؤول العالقات الخارجٌة 

 واالعالم .

 2004 جامعة دٌالى

عضو اللجنة التحضٌرٌة لكتاب  5
تدرٌسًٌ / النظام الداخلً لرابطة 

 جامعة دٌالى

 2004      جامعة دٌالى

 2002-2002 جامعة كوٌة عضو اللجنة العلمٌة 6

اللغة عضو اللجنة العلمٌة فً قسم  2
 العربٌة

 2010-2002 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة االصمعً 

 

 الصورة



عضو لجنة  استحداث دراسات علٌا  2
 ماجستٌر ودكتوراه 

 1/3/2011 جامعة كوٌة 

   
2  

عضو لجنة استحداث دراسة 
 دكتوراه 

  1/3/2011 جامعة السلٌمانٌة 

 1/3/2011 جامعة دٌالى  عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  10

 المعاهد التً درس فٌها أوالجامعات  -

 مالحظاتال إلى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  2006-2002 جامعة دٌالى  1

  2002-2006 كوٌة جامعة  2

  2002 جامعة دٌالى  3

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 جامعة دٌالى 1
 جامعة كوٌة 

  دراسات نحوٌة حدٌثة   

 جامعة دٌالى  
 جامعة كوٌة 

  االسلوبٌة   

 جامعة دٌالى  
 عة كوٌة جام

مصادر الدراسة النحوٌة   
 واللغوٌة 

 

 جامعة دٌالى  
 جامعة كوٌة 

  قضاٌا لسانٌة معاصرة  

 

 ساهم فً تطوٌرها أوالدراسٌة التً قام بتطوٌرها  واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحعلى الرس اإلشراف -

 السنة الدراسٌة االطروحة أوعنوان الرسالة  القسم الكلٌة الجامعة ت

الحال فً التركٌب القرانً) رسالة     1
 ماجستٌر (

 

التوظٌف الداللً لـ ) غفر (     2
ومشتقاتها فً القران الكرٌم  ) رسالة 

 ماجستٌر ( 

 

النظرٌة التولٌدٌة ومالمحها فً كتاب     3
 المقتضب للمبرد ) رسالة ماجستٌر (  

 

البنٌة العربٌة بٌن الوضع والنقل )     4
 اطروحة دكتوراه ( 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 .فٌها شارك التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 2003  كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى  المؤتمر العلمً  1

ندوة ) االستاذ الجامعً بٌن  2
 الواقع والطموح ( 

 2005 مقرر الندوة العلمٌة   2005نقابة المعلمٌن فً جامعة دٌالى  سنة 

الجلسة العلمٌة الثانٌة  3
للمؤتمر العلمً السادس  
 لكلٌة التربٌة / االصمعً 

 2010 مقرر الجلسة  االصمعً كلٌة التربٌة 

مؤتمر كلٌة التربٌة االساسٌة  4
 للتنمٌة المستدامة 

  بحث كلٌة التربٌة االساسٌة 

 أقامهاالدورات التً شارك بها والتً  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

    

    

    

    

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصصفً مجال  البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 2002 مجلة جامعة كوٌة  دراسة لغوٌة فً لهجة هذٌل  1

صعوبات المواد اللغوٌة فً اقسام اللغة  2
العربٌة فً جامعات اقلٌم كردستان / العراق 

 ومحاولة تٌسٌرها 

مجلة الفتح التً 
تصدرها كلٌة 

التربٌة االساسٌة 
 / جامعة دٌاللى 

2002 

تاثٌر االلوان فً تصوٌر العذاب فً القران  3
 الكرٌم 

  2002 مجلة جامعة كوٌة 

 

 

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

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

دراسة لغوٌة فً  العراق مجلة كوٌة  1
 لهجة هذٌل 

 م 2002 (2العدد )

مجلة الفتح  التً  2
تصدرها كلٌة 

التربٌة االساسٌة / 
 جامعة دٌالى 

صعوبات المواد  العراق
اللغوٌة فً اقسام 
اللغة العربٌة فً 

جامعات اقلٌم 
 كردستان / العراق

 م 2002 (32العدد )

تاثٌر االلوان فً  العراق مجلة جامعة كوٌة  3
تصوٌر العذاب فً 

 القران الكرٌم 

 2002 (2)العدد 

-  

-  

-  

-  

-  

-  



 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

-  

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

 مالحظاتال

عضو مجلس كلٌة القانون /  2005و2004و2003و2002 محلٌة  جامعة دٌالى  1
 ممثل االساتذة فً المجلس

 

عضو مجلس جامعة دٌالى /  2006و 2005 محلٌة  جامعة دٌالى  2
 نقٌب المعلمٌن فً الجامعة 

 

رئٌس نقابة المعلمٌن فً  2006و2005 محلٌة  جامعة دٌالى  3
 جامعة دٌالى 

 

عضو رابطة تدرٌسًٌ جامعة  2004 محلٌة  جامعة دٌالى 4
دٌالى ومسؤول العالقات 

 الخارجٌة واالعالم 

 

التحضٌرٌة   عضو اللجنة 2004 محلٌة  جامعة دٌالى  5
لكتابة النظام الداخلً لرابطة 

 تدرٌسًٌ جامعة دٌالى 

 

عضو اللجنة العلمٌة فً كلٌة  2002و2002 محلٌة  جامعة كوٌة  6
 اللغات 

 

جامعة دٌالى /  2
كلٌة التربٌة 
/ قسم االصمعً 

 اللغة العربٌة 

عضو اللجنة العلمٌة فً قسم  2010-2002 محلٌة
 اللغة العربٌة 

 

عضو لجنة استحداث   محلٌة جامعة كوٌة  2
الدراسات العلٌا ) الماجستٌر 

 والدكتوراه ( 

 

لجنة استحداث دراسة عضو   محلٌة  جامعة السلٌمانٌة  2
 الدكتوراه 

 

 

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

 أو اإلبداعنوع  ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
 ة/ كتاب شكر(ٌ)جائزة/شهادة تقدٌر

 السنة اإلبداع أوعنوان النشاط  الجهة المانحة

عمٌد كلٌة التربٌة /  ثالث كتب شكر وتقدٌر    1
 جامعة دٌالى 

 2002 

عمٌد كلٌة التربٌة /  كتاب شكر وتقدٌر   2
 جامعة دٌالى 

 2003 

 2004  رئٌس جامعة دٌالى  كتاب شكر وتقدٌر  3

عمٌد كلٌة التربٌة /  كتاب شكر وتقدٌر   4
 جامعة دٌالى

 2004 

عمٌد كلٌة التربٌة /  كتاب شكر وتقدٌر   5
 جامعة دٌالى

 2005 

 2005  رئٌس جامعة دٌالى  كتاب شكر وتقدٌر   6

 2002  رئٌس جامعة دٌالى  كتاب شكر وتقدٌر   2

عمٌد كلٌة التربٌة /  كتاب شكر وتقدٌر   2
 جامعة دٌالى 

 2002 

عمٌد كلٌة التربٌة /  كتاب شكر وتقدٌر   2
 جامعة دٌالى

 2010 

 2010  رئٌس جامعة دٌالى  كتاب شكر وتقدٌر   10

 2011  رئٌس جامعة دٌالى  كتابان شكر وتقدٌر   11

-  

-  



 والترجمة التألٌف  -

 منهجٌة / غٌر منهجٌة الطبعاتعدد  سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

كتاب مادة اللغة  1
العربٌة لطلبة 

 المرحلة الثالثة 

كلٌة القانون / 
 جامعة دٌالى 

2002   

كتاب مادة اللغة  2
العربٌة لطلبة 

 المرحلة الرابعة  

كلٌة القانون / 
 جامعة دٌالى 

2004   

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

1--- 

2- 

3-    

 

 المجتمعمساهمات فً خدمة   -

1... 

2. 

 

 أخرىنشاطات  -

1. . 

2.  

 (CDعلى قرص )نسخة مالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة و 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 م.م.وسام عماد عبد الغنً                                     

 الجامعً واألداءمدٌر قسم ضمان الجودة                                                               


