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 إياد سليمان محمد بريسم : االسم الرباعي -

 م6896/ 2/  61   : تاريخ الوالدة -

/ 5/6 : تاريخ الحصول عليها                                                 : الدكتوراه الشهادة -

 م2162

 النحو : التخصص الدقيق                               : اللغة العربية  التخصص العام -

 : تاريخ الحصول عليه                                              مدّرس:  اللقب العلمي -

 م5/6/2162

/ 66ثمان سنوات وعشرة أشهر لغاية               :   عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي -

           م2162/  61

 ال توجد            : عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي -

   : البريد االلكتروني -

  : لوريوساالجهة المانحة للشهادة البك -

)األول  م2112  : تاريخ منح الشهادة                كلية التربيةجامعة ديالى/                    

 على الكلية(

               : الجهة المانحة لشهادة الماجستير -

 م22/62/2111 : تاريخ منح الشهادة               جامعة ديالى / كلية التربية      

           : الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه -

 م5/6/2162 : تاريخ منح الشهادة                  جامعة بغداد / كلية اآلداب                 

                            : عنوان رسالة الماجستير -

حتى  6851نحو الكوفيين في دراسات العراقيين من عام                                          

 م2112عام 

                         : الدكتوراه عنوان اطروحة -

 

 

 الصورة

Sa_eyad@yahoo.com 



القواعد الُكلّّية النحوّية عند ابن هشام األنصاري                                              

 هـ(116)ت

 

 الوظائف التي شغلها : -

 الى                              من مكان العمل الوظيفةنوع  ت

إلى  م    66/62/2115من  كلية التربية / جامعة ديالى موظف في وحدة التسجيل المسائي 6
 م1/2/2111

إلى   م       1/2/2111من  كلية التربية / جامعة ديالى  مجلة ديالى للعلوم االنسانيةموظف في وحدة  2
 م1/2/2111

الدراسات  ل وحدة الدراسات والتخطيط فيمسؤو 2
 العليا

إلى   م       1/2/2111من  / جامعة ديالى األصمعي كلية التربية
 م29/61/2111

إلى حد م     29/61/2111من  التربية األصمعي / جامعة ديالىكلية  تدريسي في قسم اللغة العربية  2
 اآلن

إلى  م      66/6/2162من  كلية التربية  للعوم االنسانية / جامعة ديالى  مقرر قسم اللغة العربية للدراسة الصباحية  5
 م 6/9/2162

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

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

 ال توجد م         إلى حد اآلن66/62/2115 جامعة ديالى / كلية التربية للعوم االنسانية  6

 

 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

النقد األدبي الحديث )المرحلة الرابعة  اللغة العربية قسم  التربية للعوم االنسانية كلية  ديالىجامعة  6
) 

 م2111/م2111

م/ 2119 فقه اللغة )المرحلة الرابعة( اللغة العربية قسم  التربية للعوم االنسانية كلية  ديالى جامعة  2
 م2118

 م2161م/2118 )المرحلة الثانية(منهج البحث العلمي  قسم اللغة العربية  كلية التربية للعوم االنسانية  جامعة ديالى 2

 م2166م/2161 النحو العربي )المرحلة الثالثة(  قسم اللغة العربية  كلية التربية للعوم االنسانية  جامعة ديالى  2

م/ 2161 الصرف العربي )المرحلة الثانية( قسم اللغة العربية  كلية التربية للعوم االنسانية  جامعة ديالى 5
 م2166

)المرحلة  الداللة علم االختياري / قسم اللغة العربية  كلية التربية للعوم االنسانية  جامعة ديالى  1
 الرابعة(

 م2162م/2166

 م2162م/2162 النحو العربي )المرحلة الثالثة( قسم اللغة العربية  كلية التربية للعوم االنسانية  جامعة ديالى 1

 

 بتطويرها او ساهم في تطويرهاالدراسية التي قام  واضيعلما -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 ال توجد 6

 

 طاريحائل واألاالشراف على الرس -



 السنة الدراسية الرسالة او االطروحة عنوان القسم الكلية الجامعة ت

 ال يوجد 6

 

 . فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات المؤتمرات -

 السنة حضور( - )بحث نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت

6     

2     

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 م2112 جامعة ديالى / كلية الهندسة دورة في الحاسبة اإللكترونية  6

 م2162 اللغات جامعة بغداد / كلية دورة في الحاسبة االلكترونية  2

 م2111 جامعة ديالى / كلية التربية  دور ة في طرائق التدريس والتدريب الجامعي  2

 

 . التعليم تطوير أو المجتمع لخدمة التخصص مجالفي  البحثية لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

6    

2    

 

 قام بالنشر فيها( التي impact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

    العراق  6

    العراق  2

 

 . الدولية و المحلية العلميةوالجمعيات  الهيئات عضوية -

مازال عضوا/ انتهاء  تاريخ االنتساب محلية /دولية اسم الهيئة ت
 العضوية

 مالحظات

  ما زال عضًوا م2162/  61/  1 محلية ديالىنقابة المعلمين في  6

 

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

نوع االبداع او  ت
 النشاط

)جائزة/شهادة  ما حصل عليه
 / كتاب شكر(تقديرية

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

6      

2      

2      

 

 والترجمة التأليف -



 منهجية / غير منهجية عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

6      

 

 

 اللغات التي يجيدها -

 اللغة العربية -6

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

6. 

 

 نشاطات اخرى -

6.  

 

 

 (CDعلى قرص )نسخة مالحظة/ يتم تسليم نسخة ورقية و

 

 للعلم شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة

 

 

م.م                                                                                                                   

 وسام عماد عبد الغني

مدير قسم ضمان                                                          

 الجودة واالداء الجامعي


