
 ةالذاتٌ السٌرة

 

 

 

 

 

 غادج غازي عثذ انًجيذ قاسى االسى انرتاعي: -

 23/4/2791   تاريخ انىالدج: -

 33/21/3114 تاريخ انحصىل عهيها:                                                         انذكتىراهانشهادج:   -

 اننحى انتخصص انذقيق:                                          انهغح انعرتيحانتخصص انعاو:   -

 32/23/3121 تاريخ انحصىل عهيو:                                                         أستارانهقة انعهًي:  -

          سنح 27عذد سنىاخ انخذيح في انتعهيى انعاني:    -

 ال يىجذ  يى انعاني:عذد سنىاخ انخذيح خارج انتعه -

                   ghada ghada 338   انثريذ االنكتروني: -

 2771  تاريخ ينح انشهادج:        كهيح انترتيح نهثناخ / جايعح تغذاد  :انثكانىريىسانجهح انًانحح نهشهادج  -

 33/7/2772 تاريخ ينح انشهادج:    انترتيح نهثناخ / جايعح تغذاد         كهيح  انجهح انًانحح نشهادج انًاجستير: -

 33/21/3114  تاريخ ينح انشهادج:                 كهيح اآلداب / جايعح تغذاد   انجهح انًانحح نشهادج انذكتىراه: -

 انتأويم اننحىي في يعاني انقرآٌ نهفراء عنىاٌ رسانح انًاجستير: -

 0111إلى  0591كتاب سٌبوٌه فً الدراسات النحوٌة الحدٌثة فً العراق من  انذكتىراه: عنىاٌ اطروحح -

 الوظائف التً شغلها : -

 إلى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

قسم اللغة العربٌة / كلٌة التربٌة للعلوم  تدرٌسٌة 0
 اإلنسانٌة / جامعة دٌالى

إلى  00/5/0555
4/5/0100 

شعبة التسجٌل الصباحً / كلٌة التربٌة  لشؤون الطلبة / الدراسة الصباحٌةمعاون العمٌد  0
 للعلوم اإلنسانٌة / جامعة دٌالى

4/5/0100  

 

 المعاهد التً درس فٌها أوالجامعات  -

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

  وما زلت 0555 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة 

    

    

 

 

 الصورة



 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 0111 -0555 النحو  اللغة العربٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة دٌالى  0
0110- 0110 
0112- 0100 

 0111 -0555 الصرف اللغة العربٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة دٌالى  0
0110- 0112 
0112- 0112 
0112- 0112 
0100- 0102 

 0119 -0114 الكتاب القدٌم اللغة العربٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة دٌالى 2

 

 ساهم فً تطوٌرها أوالدراسٌة التً قام بتطوٌرها  واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحعلى الرس اإلشراف -

 أوعنوان الرسالة  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

النحوي فً  اشتراطأثر  اللغة العربٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة دٌالى  0
 القرآن الكرٌم

0100- 0102 

دراسة مقارنة فً منهج     0
التألٌف النحوي بٌن كتاب 

 المبردومقتضب سٌبوٌه 

 

التركٌب اللغوي لشعر     2
 محمود دروٌش

 

      

 

 .فٌها شارك التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 0100 -0100 بحث جامعة الموصل / كلٌة التربٌة المؤتمر العلمً الخامس 0

 0100 -0100 بحث جامعة الموصل / كلٌة التربٌة المؤتمر العلمً السادس 0

 0100 -0100 بحث جامعة واسط / كلٌة التربٌة بأقالم باحثٌنا نصنع الحٌاة 2

     

 

 أقامهاالدورات التً شارك بها والتً  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

    

    

    

    

 



 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجالفً  البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

الصوائت العربٌة فً دراسات الغربٌٌن )دراسة  0
 تحلٌلٌة(

 0100-0100 مجلة التربٌة والعلم / جامعة الموصل

 0100 -0101 مجلة التربٌة والعلم / جامعة الموصل البحث العلمً فً كتاب سٌبوٌه 0

)النوادر فً اللغة(  البحث النحوي فً كتاب 2
 هــ(009ألبً زٌد األنصاري)

 0115 أبن رشد-مجلة األستاذ / كلٌة التربٌة 

المصطلح الصرفً فً كتاب معانً القرآن  4
 هــ(009لألخفش األوسط)

مجلة الفتح / كلٌة التربٌة األساسٌة/ جامعة 
 دٌالى

0112 

كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / مجلة دٌالى /  منهج سٌبوٌه فً تحلٌل األبنٌة الصرفٌة  9
 جامعة دٌالى

0119 

مجلة الفتح / كلٌة التربٌة األساسٌة / جامعة  )ذا( الموصولة دراسة نحوٌة 2
 دٌالى

0112 

مجلة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة /  مشكل الرٌادة فً مدرسة البصرة النحوٌة 2
 جامعة دٌالى

0102 

    

    

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )العالمجالت  -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

      

      

      

      

      

      

      

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

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

 مالحظات

      

      

      

      

 

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

 أو اإلبداعنوع   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 

ة/ كتاب ٌتقدٌر
 شكر(

 أوعنوان النشاط  الجهة المانحة
 اإلبداع

 السنة

      

      

      

      

      

 



 

 والترجمة التألٌف  -

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

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

0--- 

0- 

2-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

0... 

0. 

 

 أخرىنشاطات  -

0. . 

0.  

 (CDعلى قرص )نسخة ورقٌة ومالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة  

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 

 

 

 

 

 م.م.وسام عماد عبد الغنً                                                                                

 الجامعً واألداءمدٌر قسم ضمان الجودة                                              


