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 :التدرٌسً

 أ.د إٌاد عبد الودود عثمان الحمدانً 

 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / جامعة دٌالً

 متخصص باألدب والدراسات األسلوبٌة 

 

وراه فً األدب ، حاصل على دكتم8691 –محافظة البصرة/ قضاء الزبٌرولد فً         

دباء وهو اآلن عضو فاعل فً اتحاد أم، 2002عضو اتحاد األدباء والكتاب منذ ، العربً

 دٌالى.

حتى آذار رئٌس قسم الدراسات اللغوٌة واألدبٌة فً مركز دراسات الخلٌج العربً        

 م. 2002

/ مصطلح البالغً على طلبة الدراسات العلٌافً النقد التطبٌقً والألقى محاضرات         

 م.2002حتى آذار  جامعة البصرة –داب فً كلٌة اآل الماجستٌر

 (نظرٌة المجاز)فً  على طلبة الدكتوراه ومحاضرات  فً جامعة دٌالى –حالٌا  – ٌلقً       

ٌلقً على طلبة الماجستٌر محاضرات فً )منهج البحث األدبً وتحقٌق و (النقد التطبٌقً)و 

 فً دٌالى، وٌلقً محاضراتجامعة  –فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة وغٌرها النصوص( .. 

 .. ومازال.فً الدراسة األولٌة. و)النقد القدٌم (( )علم العروض

 .من رئاسة جامعة دٌالى م2001ة( فً آٌار نال مرتبة )األستاذٌ        

 م.2006عضو اللجنة التحضٌرٌة فً المؤتمر العلمً األول لجامعة دٌالى         

بوصفه  م2088أسهم فً إنجاح معرض الكتاب الدولً الثانً لجامعة دٌالى فً آذار        

 .منسقا ومدٌرا له

 م.2088عام  دٌالى لجامعة نشٌدا  الجامعة مجلس بمصادقة الشعري نصه اختٌر       

 له مشاركات فاعلة فً مؤتمرات محلٌة ودولٌة وعالمٌة أهمها :         
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/ نٌسان جامعة دٌالى –رئاسة اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر السادس فً كلٌة التربٌة         

 ، م2080

 لغات حول  Free Berlin الحرة برلٌن جامعة أقامته الذي المؤتمر فً والمشاركة             

  ، م2080آب  ،ألمانٌا فً أفرٌقٌا شمال

  Erlangen - Nuremberg   إٌرالنكن جامعة أقامته الذي ولٌلة لٌلة ألف ومؤتمر         

 . م2080تموز  األلمانٌة،

 .IIUM   2011) 8)ت المالٌزٌة الجامعة فً المعاصرة النقدٌة االتجاهات ومؤتمر        

 الجامعة أقامته الذي الحدٌث والنقد العربٌة اللغة مؤتمر فً علمٌة ومشاركة         

  م،2082 الثانً تشرٌن فً الثقافة وزارة مع بالتعاون التربٌة كلٌة/ المستنصرٌة

 آذار فً التربٌة كلٌة/  الموصل جامعة أقامته الذي الثانً الدولً المؤتمر وكذا        

 . م2082

  العراقٌة الدراسات مركز أقامه الذي التدرٌبٌة المالكات تطوٌر ببرنامج والمشاركة         

CIS ًإٌرالنكن جامعة ف     Erlangen – Nuremberg   مدٌرٌة مع بالتعاون األلمانٌة 

  .م2082 عام العراقٌة العالً التعلٌم وزارة فً والتطوٌر البحث

 أربعة فً فاعل ومشارك م،2082 منذ)بٌروت(  العربٌة للغة الدولً االتحاد عضو         

 رئٌستٌن. ندوتٌن فٌها ترأس  ،المجلس أقامها دولٌة مؤتمرات

 لجامعة الثانً الدولً المؤتمر فعالٌات فً النقدٌة الدراسات لمحور الثانٌة الجلسة وترأس 

  م،2082 نٌسان فً السلٌمانٌة مدٌنة فً المنعقد البشرٌة التنمٌة

ورئاسة اللجنة التحضٌرٌة للمؤتمر الثامن فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة         

 م ، 2082جامعة دٌالى / آذار  –

 أقٌم الذي الحدٌث العربً األدب فً التجدٌد لمؤتمر الخامسة الجلسة رأسو        

 وله... م2089 نٌسان فً الهاشمٌة األردنٌة المملكة فً جرش جامعة فً

 .اخرى مشاركات

 فً رابرٌن جامعة أقامته الذي الثالث الدولً للمؤتمر الثالثة الجلسة ورأس       

   .م2082 نٌسان 22 حتى 22 من للمدة السلٌمانٌة محافظة

للمجلس الدولً للغة العربٌة  السادس الدولً المؤتمررأس ندوتٌن فً        

 من للمدة / اإلمارات برعاٌة الجامعة العربٌة، ومنظمة الٌونسكو، دبً فًالمقام 

 .م2082 آٌار 4 حتى 8



شارك بالبحث الموسوم بـ ) اللغة القرآنٌة وخصوصٌتها فً التحلٌل       

م لمركز 2082أٌلول  28 – 20األسلوبً( فً المؤتمر العلمً األول للمدة 

ة السلٌمانٌة ، وحصل على درع كردستان لإلعجاز العلمً فً القرآن فً محافظ

 المؤتمر.. 

 

( التصوٌر المجازي/ دار الشؤون 8     : والمعّدة له من الكتب المنشورة       

( شعرٌة المغاٌرة / دار الشؤون الثقافٌة 2     م.  2004بغداد،  –الثقافٌة العامة 

جراء النقدي/ محاولة لتطوٌر اإل –( الكناٌة 2       م    2006بغداد،   -العامة 

الدراسات ( 4     م. 2088 2م/ ط2080 8جامعة دٌالى، طالمطبعة المركزٌة ، 

  (2         مIIUM  2088صرة واتجاهاتها )مشترك(، مالٌزٌا األدبٌة المعا

( 9        م.2082، 8، بغداد، ط، دار عدنانمسارات المعرفة األدبٌة )مشترك(

)مراجعة وتنقٌح( دار ومكتبة عدنان ، بغداد ، نسق التالزم بٌن السٌاب والنائب 

)مراجعة وتنقٌح(، المطبعة المركزٌة ،   سٌاسة التعرٌب (2        .م2089، 8ط

( البنى الناطقة تطبٌقات أسلوبٌة فً أمثلة من 1    م. 2082جامعة دٌالى، 

 .م2081 النصوص القرآنٌة  )قٌد النشر(

، وله أبحاث  أهمها الزمان واالتحاد رة محلٌة ودولٌةله مقاالت علمٌة وأدبٌة كثٌ          

كثٌرة فً مجالت عربٌة ومحلٌة وأكادٌمٌة ، أهمها المنشور فً مجلة المورد واألقالم 

  .الرائدتٌن العراقٌتٌن

از/ تباٌن ( المج8  أهمها: بحثا، 90له بحوث أكادٌمٌة كثٌرة تجاوز عددها             

( الفاصلة وبنٌة 2  ( مظاهر الشعرٌة فً اإلٌقاعات العروضٌة 2المفهوم وتعدد الرؤى  

نمطان من  -القصٌدة الَبَصرٌة وقصٌدة االستدعاء (4  نساناالنسجام الشكلً فً سورة اإل

( النقد من 9   ة فً اللغة اإلبداعٌة العربٌةشعرٌة التثنٌ (2  التحّول فً الذائقة البالغٌة  

( تجلٌات 2   شخٌص وعالقاته التناصٌة فً شعر السٌابدراسة فً مستوٌات الت –الداخل 

( 6  ( الذاكرة الجمعٌة وأثرها فً أصالة اللغة العربٌة 1التوصٌل فً األسلوب الشعري   

( فاعلٌة التصوٌر فً 80 دراسة تطبٌقٌة فً أمثلة من الشعر المعاصر  –شعرٌة القبح 

 –( البنٌة الناطقة 82شعر األخطل   ( قراءة عروضٌة ف88ً           )غرٌب على الخلٌج( 

( باتجاه تأصٌل مصطلح 82       دراسة لمنهج التحلٌل االسلوبً فً سورة الضحى  

إلٌلٌا أبً  ( القافٌة وأثرها األسلوبً فً دٌوان )الجداول(84تنظٌرٌة    مداخل  –االستعارة 

( 89      ٌف الرضً( االنسجام الصوتً فً قصٌدة )ٌا صاحب القلب( للشر82ماضً        

( اللغة القرآنٌة وخصوصٌتها فً 82      اإلغراب التصوٌري فً شعر قٌس بن الملّوح

    مقاربة نقدٌة  -(   شٌركو بٌكه س ... الجبال مشت وراء جنازتك 81التحلٌل األسلوبً      

 –(  القصٌدة البصرٌة وقصٌدة االستدعاء 20      ( قراءة عروضٌة فً شعر األخطل86

 وغٌرها .. ، نمطان من التحّول فً الذائقة البالغٌة



تقٌٌم البحوث والدراسات المقدمة للمجالت العلمٌة المحكمة ،  وتقوٌم وله نشاط أكادٌمً فً  

الرسائل واألطارٌح ،  فضال عن اإلسهام فً الترقٌات العلمٌة المقدمة لجامعات العربٌة 

 والعراقٌة.

 .رسالة واطروحة( 21) ورسائل الماجستٌر اإلشراف على أطارٌح الدكتوراه

 . ورسالة أطروحة( 809) تجاوزت المائةف العلمٌة لمناقشاتاأما 

له نشاط فاعل فً اتحاد األدباء والكتاب فً العراق ، وعضو فً رابطة التدرٌسٌٌن الجامعٌٌن 

     ونقابة المعلمٌن ..

 


