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                     والعلمية السرية الذاتية        

                                                                            

 

 عثمان رحمن حمٌد حسن االركً 0د0أ :ٚاٌٍمت االعُ اٌشثبػٟ -

  0 4794/ 4/8بلدروز  :ربس٠خ اٌٛالدحٚ ِؾً -

    04786مدرسة الكرار المختلطة  :ف١ٙبخ اٌزخشط اعُ اٌّذسعخ االثزذائ١خ ٚربس٠

  0 4787متوسطة مأرب للبنٌن   :فٌها اعُ اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ ٚربس٠خ اٌزخشط

  0 4771اعدادٌة حطٌن للبنٌن  :اعُ اٌّذسعخ االػذاد٠خ ٚربس٠خ اٌزخشط

 4776السنة: العربٌة  الجامعة:بغداد الكلٌة:االداب القسم :  اللغة :اٌغٙخ اٌّبٔؾخ ٌؾٙبدح اٌجىبٌٛس٠ٛط

 4778السنة:اللغة العربٌة القسم : االداب  الكلٌة:بغداد  الجامعة:     :اٌغٙخ اٌّبٔؾخ ٌؾٙبدح اٌّبعغز١ش

 1004 السنة:اللغة العربٌة  االداب  القسم :الكلٌة:    بغدادالجامعة:   :اٌغٙخ اٌّبٔؾخ ٌؾٙبدح اٌذوزٛساٖ

 0اسة لغوٌة ونحوٌة قراءة قتادة درعنوان رسالة الماجستٌر: -

  0هـ ( 947اصول االحتجاج النحوي عند المرادي ) ت  عنوان اطروحة الدكتوراه: -

  0اللغة العربٌة  :اٌزخقـ اٌؼبَ -

  0اللغة والنحو  التخصص الدقٌق: -

 1004 تارٌخ الحصول على لقب مدرس

  1006 تارٌخ الحصول على لقب استاذ مساعد

 1041 تارٌخ الحصول على لقب استاذ 

 1041/ 11/5 : تارٌخ الحصول على اللقب                     استاذ        : اٌؾبٌٟ اٌٍمت اٌؼٍّٟ -
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   0سنة  16 .:ػذد عٕٛاد اٌخذِخ فٟ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ -

 ال ٌوجد  :ػذد عٕٛاد اٌخذِخ خبسط اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ -

 dr. othman1@yahoo.com  :اٌجش٠ذ اإلٌىزشٟٚٔ -

 

 

 :ؽغٍٙب اٌٛظبئف اٌزٟ

 إٌٝ -اٌفزشح ِٓ ِىبْ اٌؼًّ اٌٛظ١فخ د

     

مقرر قسم المغة العربية لمدراسة المسائية -1
  1 1111 - 1111لمعام 

مقرر قسم المغة العربية لمدراسة الصباحية -1
 1 1112 -1111لمعام 

عضو في لجنة الترقيات العممية في الكمية -2
  1حاليا 

راسية عضو في لجنة تحديث المفردات الد-3
 1111 -م1111في قسم المغة العربية لمعام 

1  

عضو في المجنة العممية لممؤتمر العممي -4
كمية التربية لمعموم االنسانية  –السادس 

 م 1111نيسان  14 -13

عضو هيأة تحرير مجمة ) ظالل اليرموك -5عضو ه   
( ممحق مجمة اليرموك العممية ) مصحح لغوي ( 

 1 م1111

  علوم االنسانٌة كلٌة التربٌة لل

 اٌغبِؼبد اٚ اٌّؼب٘ذ اٌزٟ دسط ف١ٙب-

 ِالؽظبد إٌٝ -اٌفزشح ِٓ الجامعة/المعهد د

  2002َ ـ 2001 و١ٍخ ا١ٌشِٛن اٌغبِؼخ  1

   اٌٝ اٌٛلذ اٌؾبمش -2002 و١ٍخ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ  2

3    
4    
5    
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 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٟ لبَ ثزذس٠غٙب-

 اٌغٕخ اٌذساع١خ اٌّبدح اٌمغُ اٌى١ٍخ ِؼخاٌغب د

  2002ـ2001 فمٗ اٌٍغخ اٌٍغخ اٌؼشث١خ === و١ٍخ ا١ٌشِٛن اٌغبِؼخ 1

  2001ـ2000 ػٍَٛ اٌمشاْ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ === و١ٍخ ا١ٌشِٛن اٌغبِؼخ 2

  2002ـ2001 اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ اٌٍغخ اٌؼشث١خ === و١ٍخ ا١ٌشِٛن اٌغبِؼخ 3

اٌٍغخ اٌؼشث١خ  لغُ اٌمبْٔٛ === ؼخو١ٍخ ا١ٌشِٛن اٌغبِ 4

 اٌؼبِخ

  2002ـ2001

لغُ   و١ٍخ ا١ٌشِٛن اٌغبِؼخ 5

 اٌؾبعجبد

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 اٌؼبِخ

2001-2002  

  2013ـ2002 إٌؾٛ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ عبِؼخ د٠بٌٝ 6

  2003ـ2002 اٌزفغ١ش    7

  2004ـ2003 ػٍَٛ اٌمشآْ    

إٌظُ     

 االعال١ِخ

2002- 2003  

  2010ـ2002 اٌؾذ٠ش إٌجٛٞ    

اٌغغشاف١خ    

 ٚاٌزبس٠خ

اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 اٌؼبِخ

  2002ـ2002

اٌٍغخ اٌؼشث١خ    

دساعبد 

 ػ١ٍب

اٌّذاسط 

 إٌؾ٠ٛخ

  2002ـ2006

  2002ـ2006 ر١غ١ش إٌؾٛ    

لنب٠ب ٌغ٠ٛخ     

 ٚٔؾ٠ٛخ

2006-2002  

رؾم١ك     

 إٌقٛؿ

  2002ـ2002

  2013ـ 2010 افٛي إٌؾٛ    

  2012-2013 اٌزفى١ش إٌؾٛٞ    

رؾ١ًٍ إٌـ      

 إٌؾٛٞ

2012  

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٟ لبَ ثزط٠ٛش٘ب أٚ اٌّغبّ٘خ فٟ رط٠ٛش٘ب-

 اٌغٕخ اٌذساع١خ اٌّبدح اٌمغُ اٌى١ٍخ اٌغبِؼخ د
1      
2      
3      

4      
5      
6      

 

 



4 
 

 .ػٍٝ اٌشعبئً ٚاألهبس٠ؼ األؽشاف-

 ػٕٛاْ اٌشعبٌخ اٚ اٌمغُ اٌى١ٍخ اٌغبِؼخ د
 األهشٚؽخ

 اٌغٕخ اٌذساع١خ

اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ  د٠بٌٝ 1

 االٔغب١ٔخ

اٌؼٍَٛ 

اٌزشث٠ٛخ 

 ٚإٌفغ١خ

 

اصش اٌذٚس اٌزّض١ٍٟ 

فٟ رؾق١ً رالِزح 

اٌقف اٌخبِظ 

االثزذائٟ ٌّبدح 

اٌّؾبدصخ فٟ اٌزؼج١ش 

 اٌزؾش٠شٞ

 2002ـ2006

 

 

 

ؽٛا٘ذ اٌمشاءاد فٟ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ   2

ربط اٌؼشٚط 

ٌٍضث١ذٞ  دساعخ 

 ٔؾ٠ٛخ 

 2011‘ـ2010

اخزالف اٌج١ٕخ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ    3

اٌقشف١خ فٟ 

اٌمشاءاد اٌمشآ١ٔخ 

 غ١ش اٌغجؼخ

 2011ـ2010

4    

 

 

 

 اٌٍغخ اٌؼشث١خ

رٛظ١ف ِفَٙٛ 

اٌغ١بق اٌمشآٟٔ فٟ 

اٌزٛع١ٗ إٌؾٛٞ  

دساعخ فٟ رفغ١ش 

ٟ سٚػ اٌّؼبٔ

 1220ٌالٌٛعٟ )

 ٘ـ(

 2012ـ2011

اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ فٟ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ   5

لشاءرٟ االِب١ِٓ 

ِؾّذ اٌجبلش ٚعؼفش 

اٌقبدق )سمٟ هللا 

 ػّٕٙب (

 2012ـ2011

اٌزفى١ش إٌؾٛٞ فٟ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ   6

وزبة ) إٌٙب٠خ فٟ 

ؽشػ اٌىفب٠خ ( الثٓ 

اٌخجبص اٌّٛفٍٟ )د 

 ٘ـ(632

 

 2013ـ2012

اٌقٛائذ اٌمق١شح  خ اٌؼشث١خاٌٍغ   7

فٟ اٌؼشث١خ دساعخ 

 فٛر١خ فشف١خ 

 2013ـ2012

االصش اٌٍٙغٟ فٟ  اٌٍغخ اٌؼشث١خ   8

اٌزٛع١ٗ اٌٍغٛٞ 

ٚإٌؾٛٞ فٟ رفغ١ش 

اٌٙذا٠خ اٌٝ ثٍٛؽ 

إٌٙب٠خ ٌّىٟ 

٘ـ 432اٌم١غٟ )د 

) 

2012-2013 

اساء اٌّجشد إٌؾ٠ٛخ     9

فٟ ؽشػ وزبة 

ع١ج٠ٛٗ الثٟ عؼ١ذ 

2014 
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 اٌغ١شافٟ 

اٌزٛع١ٗ إٌؾٛٞ     11

ٌٍمشاءاد اٌمشا١ٔخ 

فٟ وزبة ؽشػ 

اٌٙذا٠خ الثٟ اٌؼجبط 

 اٌّٙذٚٞ

2016 

ِؼبعُ اث١ٕخ االفؼبي     11

اٌقشف١خ اٌؾذ٠ضخ فٟ 

اٌٍغخ اٌؼشث١خ دساعخ 

 رؾ١ٍ١ٍخ 

2016 

ؽشٚػ وزبة     12

االلزشاػ ٌٍغ١ٛهٟ 

 دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ 

2012 

اٌذالٌخ إٌؾ٠ٛخ فٟ     13

اٌطجشٞ ث١ٓ رفغ١ش 

اٌّأصٛس ٚلٛا١ٔٓ 

 اٌؼشث١خ 

2012 

ظب٘شح إٌّغ فٟ     14

 اٌذساعبد اٌقٛر١خ 

2012 

 

 

  اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌٛسػ اٌزٟ ؽبسن ثٙب-

 

 .اٌذٚساد اٌزٟ ؽبسن ثٙب ٚاٌزٟ ألبِٙب-

 اٌغٕخ ِىبْ االٔؼمبد ػٕٛاْ اٌذٚسح د

 2011 و١ٍخ إٌٙذعخ اٌؾبعٛة 1

 ٔٛع اٌّؾبسوخ ِىبْ االٔؼمبد اٌؼٕٛاْ د
 (ؽنٛس -ثؾش) 

 اٌغٕخ

 و١ٍخ اٌزش٠خ / لبػخاٌذساعبد اٌّذاسط إٌؾ٠ٛخ 1

 

 

 2012 ِؾبمشح

 2111 بحث كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة المؤتمر السادس للكلٌة  2

 2115 بحث كلٌة التربٌة االساسٌة المؤتمر العلمً الخامس 3

 2117 بحث المعهد التقنً االهلً / كالر المؤتمر العلمً الدولً االول  4

 2118 بحث المعهد التقنً االهلً / كالر المؤتمر العلمً الدولً الثانً    5

 2117 محاضرة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة االجماع النحوي عند النحوٌٌن  6

 2118 محاضرة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة قراءة فً مصطلحات علم اصول النحو  7
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2    

3    

4    

5    

6 
 

   

7    

8    

9    

 

 

 اٌّؾشٚػبد اٌجؾض١خ فٟ ِغبي اٌزخقـ   -

 اٌؼذد ِؾً إٌؾش ػٕٛاْ اٌجؾش د

 ٚاٌّغٍذ

 اٌغٕخ

 2003َ 2 ِغٍخ اٌفزؼ اٌغجش ٚاٌزمغ١ُ ػٕذ اثٓ ػم١ً فٟ ؽشؽٗ ػٍٝ االٌف١خ 1

ّ٘ضح االعزفٙبَ فٟ وزبة اٌّمزنت ٌٍّجشد دساعخ  2

 ١ٍخرؾ١ٍ

 2004َ 12 ِغٍخ اٌفزؼ

االؽزغبط ثبٌمشاءاد اٌمشآ١ٔخ فٟ وزبة ؽٛا٘ذ  3

اٌزٛم١ؼ ٚاٌزقؾ١ؼ ٌّؾىالد اٌغبِغ اٌقؾ١ؼ الثٓ 

 ٘ـ622ِبٌه د

 2004َ 11 ِغٍخ د٠بٌٝ

الغبَ اٌم١بط إٌؾٛٞ ػٕذ اثٓ ػم١ً فٟ ؽشؽٗ ػٍٝ  4

 األٌف١خ

 2005َ 12 ِغٍخ د٠بٌٝ

ت الثٓ عٕٟ اٌمشاءاد اٌمشآ١ٔخ فٟ وزبة اٌّؾزغ 5

 ٚأصش٘ب فٟ اٌّؼٕٝ 

 2014 11  ِغٍخ د٠بٌٝ

ِؼبٟٔ اٌمشاءاد ػٕذ اٌضعبط فٟ وزبة ِؼبٟٔ اٌمشآْ  6

 ٚإػشاثٗ 

 2006َ 23 ِغٍخ د٠بٌٝ

اٌٍغبد اٌؼشث١خ فٟ اٌمشاءاد اٌمشآ١ٔخ فٟ ِؼبٟٔ  2

 ٘ـ دساعخ ٚفف١خ202اٌمشآْ ٌٍفشاء  د

 2006َ 26 ِغٍخ اٌفزؼ

بة ّ٘غ اٌٙٛاِغ ٌٍغ١ٛهٟ اٌمشاءاد اٌمشآ١ٔخ فٟ وز 1

 ٘ـ دساعخ ٔؾ٠ٛخ ـ ِغٍخ د٠بٌٝ ـ211د

 2002َ 25 ِغٍخ د٠بٌٝ

ؽٛا٘ذ اٌمشاءاد فٟ ؽشػ اٌّفقً الثٓ ٠ؼ١ؼ ـ  2

 دساعخ فٛر١خ ـ

 2002َ 22 ِغٍخ اٌفزؼ

االعزذالي ثبٌؾؼش ػٍٝ رأو١ذ االؽىبَ اٌٍغ٠ٛخ ٚرٛص١مٙب  10

مٟ ػٕذ اثٟ اٌغذاد اثٟ ِؾّذ اٌّبٌىٟ اٌؾ١ٙش ثبٌّبٌ

 ٘ـ (205)د 

 2002َ 21 ِغٍخ اٌفزؼ

رأف١ً اٌمبػذح اٌقشف١خ فٟ مٛء اٌمشاءاد اٌمشآ١ٔخ  11

فٟ وزبة اٌزىٍّخ ألثٟ ػٍٟ اٌفبسعٟ ـ ِغٍخ د٠بٌٝ 

 31ٌٍجؾٛس اإلٔغب١ٔخ ـ اٌؼذد 

 2001َ 26 ِغٍخ د٠بٌٝ

دساعخ فٟ اٌؼاللبد اٌذال١ٌخ ث١ٓ األٌفبظ فٟ اٌؾمً  12

ة )اإل٠نبػ فٟ ؽشػ اٌذالٌٟ اٌٛاؽذ فٟ مٛء وزب

 عمو اٌضٔذ ٚمٛئٗ ٌٍزجش٠ضٞ( .

 2011َ 31 ِغٍخ د٠بٌٝ
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اٌظٛا٘ش اٌٍغ٠ٛخ ٚإٌؾ٠ٛخ فٟ لشاءح اثٟ ١ٙٔه  13

 2001َـ 26اٌجقشٞ  ِغٍخ د٠بٌٝ ـ اٌؼذد 

 2011َ 42 ِغٍخ د٠بٌٝ

األصش اٌٍٙغٟ فٟ اٌزٛع١ٗ اٌقشفٟ ٌٍمشاءاد اٌمشآ١ٔخ  14

 ىجشٞفٟ وزبة اػشاة اٌمشاءاد اٌؾٛار ٌٍؼ

ِغٍخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ 

 االعال١ِخ / ثغذاد 

 اٌغٕخ 41

2016 

 53 ِغٍخ د٠بٌٝ ا١ّ٘خ اٌغ١بق اٌّمبٌٟ فٟ رٛع١ٗ إٌـ اٌمشآٟٔ 15

 

2012 

األصش اٌٍٙغٟ فٟ رٛع١ٗ ِب لشٜء ثبٌّٙض فٟ رفغ١ش  16

 اٌٙذا٠خ ٌّىٟ ثٓ اثٟ هبٌت اٌم١غٟ

 2015  23 ِغٍخ د٠بٌٝ

٘ـ ( ِٓ ِغبئً 632ِٛلف اثٓ اٌخجبص اٌّٛفٍٟ )  12

اٌخالف إٌؾٛٞ ث١ٓ اٌّز٘ج١ٓ اٌجقشٞ ٚاٌىٛفٟ فٟ 

 وزبثٗ ) إٌٙب٠خ فٟ ؽشػ اٌىفب٠خ (

  ِغٍخ د٠بٌٝ

20  

 اٌغٕخ

2015 

اٌقٛائذ اٌمق١شح فٟ اٌؼشث١خ )اٌزق١ٕف ٚاٌّفَٙٛ  11

 ٚاٌّقطٍؼ(

 2016 22 ِغٍخ د٠بٌٝ

اٌقٛائذ اٌمق١شح اٌؼشث١خ )اٌّخبسط  ٚاٌخقبئـ  12

 ٚاٌقفبد(

 2016 21  ٍخ د٠بٌِٝغ

ِفَٙٛ األؽشف اٌغجؼخ ػٕذ ِٕبع اٌمطبْ ٚفجؾٟ  20

اٌقبٌؼ فٟ وزبث١ّٙب ِجبؽش فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ دساعخ 

 فٟ إٌّٙظ ٚاٌّنّْٛ

ٚلبئغ اٌّؤرّش 

اٌؼٍّٟ اٌغبدط 

ٌى١ٍخ اٌزشث١خ 

األعبع١خ عبِؼخ 

 د٠بٌٝ

 2015َ ػذد خبؿ

ش ِبٔغجٗ اٌغ١شافٟ اٌٝ اٌّجشد ِٓ آساء ٔؾ٠ٛخ فٟ غ١ 21

 وزجٗ فٟ ؽشؽٗ ػٍٝ وزبة ع١ج٠ٛٗ

 2015َ  62 ِغٍخ د٠بٌٝ

دساعخ فٟ اٌؼاللبد اٌذال١ٌخ ث١ٓ األٌفبظ فٟ اٌؾمً  22

اٌذالٌٟ اٌٛاؽذ فٟ مٛء وزبة )اإل٠نبػ فٟ ؽشػ 

 عمو اٌضٔذ ٚمٛئٗ ٌٍزجش٠ضٞ(

ِغٍخ اٌّغّغ 

 اٌؼٍّٟ اٌؼشالٟ

اٌغضء اٌضبٌش 

 63اٌّغٍذ 

2016 

االِب١ِٓ ِؾّذ اٌجبلش  اٌضالصٟ اٌّض٠ذ فٟ لشاءرٟ 23

 ٚعؼفش اٌقبدق ) سمٟ هللا ػّٕٙب (

 2014 64 ِغٍخ د٠بٌٝ

اٌن١ّش فٟ لشاءرٟ ِؾّذ اٌجبلش ٚعؼفش اٌقبدق )  24

 سمٟ هللا ػّٕٙب( 

 2014 63 ِغٍخ د٠بٌٝ

ِؼغّبد اث١ٕخ االفؼبي اٌقشف١خ فٟ اٌفىش اٌزأ١ٌفٟ ػٕذ  25

 اٌؼشة ِٓ اٌمذ٠ُ اٌٝ اٌؾذ٠ش 

 2016 22 ِغٍخ د٠بٌٝ 

ألغبَ اٌؾىُ إٌؾٛٞ ػٕذ اٌغ١ٍٟٙ فٟ وزبثٗ " ٔزبئظ  26

 اٌفىش فٟ إٌؾٛ " دساعخ ٚفف١خ ٔمذ٠خ 

اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ 

االٚي فٟ اٌّؼٙذ 

اٌزمٕٟ االٍٟ٘ فٟ 

 والس

 2012 

ِجبؽش فٟ اٌذالٌخ اٌٍغ٠ٛخ فٟ وزبة ) أفٛي اٌفمٗ فٟ  22

ٔغ١غٗ اٌغذ٠ذ ( ٌٍؼالِخ االفٌٟٛ اٌىشدٞ اٌذوزٛس 

 اثشا١ُ٘ اٌضٌّٟ سؽّٗ هللا ِقطفٝ 

اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ 

االٚي فٟ اٌّؼٙذ 

اٌزمٕٟ االٍٟ٘ فٟ 

 والس

 2011 

اصش لٛا١ٔٓ اٌؼشث١خ فٟ اٌزفغ١ش ثبٌّأصٛس فٟ رفغ١ش  21

 ٘ـ 310اٌطجشٞ 

 2011 لجٛي ٔؾش ِغٍخ د٠بٌٝ 
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ٔمذ ؽشاػ االلزشاػ ٚاعزذساوُٙ ػٍٝ اٌغ١ٛهٟ د  22

 ٘ـ 211

 2011 لجٛي ٔؾش  ِغٍخ د٠بٌٝ 

ٔمذ اثٓ اٌط١ت اٌفبعٟ ٚاعزذساوٗ ػٍٝ اثٓ ػالْ فٟ     30

ّٟ االلزشاػ   وزبة ف١ل ٔؾشاال ٔؾشاػ ِٓ سٚك ه

 2011 لجٛي ٔؾش ِغٍخ د٠بٌٝ 

 

 

 

 .اٌزٟ لبَ ثبٌٕؾش ف١ٙب( imapact factors)اٌّغالد اٌؼب١ٌّخ ِٚغالد -

اعُ                           د

 اٌّغٍخ

 اٌغٕخ          اٌؼذد اٌزٞ ٔؾش ف١ٗ ػٕٛاْ اٌجؾش            اٌذٌٚخ          

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

 .ػن٠ٛخ ا١ٌٙئبد اٌؼ١ٍّخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ-

 اٌّالؽظبد         أزٙبء اٌؼن٠ٛخ/ِبصاي ػنٛا   ربس٠خ االٔزغبة د١ٌٚخ/ِؾ١ٍخ  اعُ ا١ٌٙئخ            د

1      

2      

3      
4      
5      

6      
7      

 

 (وزت ؽىش/ؽٙبداد رمذ٠ش٠خ /عٛائض ) إثذاػبد أٚ ٔؾبهبد ؽقً ف١ٙب ػٍٝ 

 الشهادات التقديرية : -1
شهادة تقديرية عن المؤتمر العممي السادس في كمية التربيةة لمعمةوم االنسةانية يةوم  -

  1م 1111 13-14
الحصول عمى لقب اعمى  -بية لمعموم االنسانية شهادة تقديرية من عمادة كمية التر  -

  1وفي المدة االصغرية 
وحةدة ررائةق التةدريس  –شهادة تأهيمية تقديرية من كميةة التربيةة لمعمةوم االنسةانية  -

  1م 1111والتعميم الجامعي  العام 
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حصل عمى درع االبداع والتمييز عن المؤتمر العممةي السةادس لكميةة التربيةة لمعمةوم  -
  1م 1111نيسان  14-13ية االنسان

  1116شهادة تقديرية من المؤتمر العممي الدولي االول في كالر  -

 1117شهادة تقديرية من المؤتمر العممي الثاني في كالر  -

 1116شهادة تقديرية من المؤتمر الخاص ببحوث التخرج  -
 المهام الموكمة اليه في الجامعة :  -

 م1118و  1117عام الدراسي عضو فةةي لجنة اختبار صالحية التدريس لم -1

 2012 – 2014ػنٛ فٟ ٌغٕخ فالؽ١خ اٌزذس٠ظ ِٓ اٌؼبَ  -1

 

 

 .اٌزأ١ٌف ٚاٌزشعّخ

 غ١ش ِٕٙغ١خ/ِٕٙغ١خ  ػذد اٌطجؼبد عٕخ إٌؾش اعُ داس إٌؾش ػٕٛاْ اٌىزبة د
 غٌر منهجٌة االولى بٌروت دار الكتب العلمٌة  اصول االحتجاج النحوي عند المرادي  1

2      
3      
4      
5      

6      
 .اٌٍغبد اٌزٟ ٠غ١ذ٘ب-

 اٌؼشث١خ-1

2- 

 .ِغبّ٘بد فٟ خذِخ اٌّغزّغ -

1- 

2- 

3- 

 ٔؾبهبد أخشٜ

1. 

2 .   
3. 
4. 
5. 
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6. 
7. 
8 


