
 ةالذاتٌ السٌرة

 

 

 

 

 

 ّسي عثذ الوٌعن ٌاسٍي ٍُّة  االسن الرتاعً: -

   5/21/2691 تارٌخ الْالدج: -

 1001 تارٌخ الحصْل علٍِا:                                                         دكتْراٍ الشِادج:   -

 الثالغح ّالٌقذ التخصص الذقٍق:                                                   األدبالتخصص العام:  -

 1026 تارٌخ الحصْل علٍَ:                                                      أستاراللقة العلوً:  -

            6عذد سٌْاخ الخذهح فً التعلٍن العالً:  -

 10 عذد سٌْاخ الخذهح خارج التعلٍن العالً: -

 wsnalzubaidi@yahoo.com  الثرٌذ االلكترًًّ: -

 2616/2660تارٌخ هٌح الشِادج:              اَدابجاهعح تغذاد / كلٍح الجِح الواًحح للشِادج الثكلْرٌْس: -

 1005تارٌخ هٌح الشِادج:   جاهعح دٌالى/كلٍح الترتٍح                الجِح الواًحح لشِادج الواجستٍر: -

 1001تارٌخ هٌح الشِادج:                    اَدابجاهعح تغذاد/كلٍح الجِح الواًحح لشِادج الذكتْراٍ: -

 ّظٍفح الشعر فً التراث الثالغً الٌقذي عٌذ العرب  عٌْاى رسالح الواجستٍر: -

 فً شعر البحتري األسلوبخصائص  الذكتْراٍ: عٌْاى اطرّحح -

  الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 0111الى 1991 وزارة التربٌة/المدٌرٌة العامة لتربٌة دٌالى مدرسة  1

 اآلنالى 0111 وزارة التعلٌم العالً /كلٌة التربٌة مدرس  0

    

    

    

    

 

  

 

 

 

 الصورة



 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات إلى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  ومستمر إلى اآلن0111 اإلنسانٌةجامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم  1

    

    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة / للعلوم  دٌالى 1
 اإلنسانٌة

 0111- 0111 األدب األندلسً اللغة العربٌة

 0110- 0111 النقد العربً القدٌم  = = = 0

  0110-0111 األدب العباسً = = = 

  0113-0110 اختٌاري = = = 3

  0113 -0110 األدب العباسً  = = = 

 0114 -0113 تطبٌقات أدبٌة  = = = 4

      

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

      

 

 .فٌها شارك التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة االنعقادمكان   العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

المؤتمر العلمً الدولً  1
 للغات 

كلٌة  –جامعة الموصل 
 التربٌة

 0111-3-00 بحث

 0111 -16-15 بحث كلٌة التربٌة  -جامعة المثنى  المؤتمر العلمً الثالث 0

المؤتمر العلمً السنوي  3
 الثانً 

كلٌة العلوم  -جامعة كربالء
 اإلنسانٌة 

 0111-13/4-10 بحث

-11/ 15-13 بحث كلٌة التربٌة  –جامعة البصرة  المؤتمر العلمً االول 4
0111 

 0110 - 1/ 14-13كلٌة التربٌة األساسٌة       بحث          -ر العلمً الدولً الخامس        جامعة بابل المؤتم - 5

  0110 -03/4-00كلٌة التربٌة         بحث          –المؤتمر العلمً الدولً السادس      جامعة الموصل  -6



  0110 -4/ 06-05كلٌة التربٌة األصمعً      بحث        –المؤتمر العلمً السابع         جامعة دٌالى  -7

 0113 -1/ 16-15لبنان     بحث       –المؤتمر الثامن           المجلس العالمً للغة العربٌة بٌروت  -8

    0113/ 4-3بحث          اإلنسانٌةكلٌة التربٌة للعلوم  –جامعة ذي قار        األولالعلمً  المؤتمر -9

  0113/ 11-9كلٌة التربٌة           بحث       –المؤتمر العلمً الدولً       جامعة واسط  -11

   0111         األصمعًكلٌة التربٌة  –المؤتمر العلمً السادس      جامعة دٌالى  -11

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 0115 جامعة دٌالى طرائق التدرٌس 1

 = = صالحٌة التدرٌس 0

 –جامعة بغداد  صالحٌة التدرٌس 3
 كلٌة اآلداب 

0118 

 0115 جامعة دٌالى  دورة الحاسوب 4

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

أسلوبٌة التعالق فً  1
قصٌدة الماء 

والبارود لنازك 
 المالئكة

مجلة المجمع 
 العلمً العراقً

0111  

التضاد فً شعر  0
 البحتري 

= 0119 

التقابل الصوري  3
بٌن المؤمن والكافر 

 فً سور النساء

مجلة كلٌة 
 االداب

0119 

الهمزٌة بٌن  4
 دراستٌن 

مجلة المجمع 
 العلمً العراقً

0119 

    

 

 0111 -كلٌة التربٌة –األسلوبٌة بٌن القراءة والتطبٌق قراءة فً منجز المسدي   مجلة المؤتمر جامعة الموصل   -5

 0111لعراقً   فً قصة مساء االحتراقات لزبد الشهٌد    مجلة المجمع العلمً ا اإلبداعوفضاء  األسلوبجمالٌات -6

 بٌروت  –مجلة المجلس العالمً للغة العربٌة  –تأصٌل البحث اللسانً عند الدكتور المسدي  -7

مجلة  –العٌنٌٌن ( للؤي حمزة عباس  إغماضوانفالتات البوح الذاتً فً المجموعة القصصٌة)  اإلنسانًمراٌا الحٌف  -8

  0110 –المجمع العلمً العراقً 

 0110-مجلة المؤتمر جامعة دٌالى  –ورؤٌا الذات فً دٌوان رفٌف المنى للدكتور أحمد مطلوب  اإلفضاءإشراقات  -9

  0113-كلٌة التربٌة  –مجلة المؤتمر جامعة ذي قار  –الخطاب النقدي عند المسدي  -11

  0113فً دٌالى  األدباءفً اتحاد  –شاعر االحتجاج باسم الفرات الهارب من سعار الحروب ٌغنً للسالم  -11

 0113 كلٌة التربٌة –مجلة المؤتمر جامعة واسط   ) الشرقً فً الفكر الغربً( اآلخروتنمٌط االستشراق   -10

  0119 –مجلة المجمع العلمً العراقً  –داللة التحول وفرادة صورة الحزن فً ثالث مراث لنازك المالئكة  -13



 بالنشر فٌها( التً قام impact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 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

 أدباءعضو اتحاد  1
 العراق

  مستمرا 0111 محلً

 أدباءعضو اتحاد  0
 دٌالى

  مستمرا 0111 محلً

عضو المجلس  3
العالمً للغة 

 العربٌة 

  مستمرا 0113 بٌروت  -دولً

      

 

 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

 0111 بحث جامعة الموصل شهادة تقدٌرٌة بحث 1

 = = جامعة كربالء = = 0

 = = جامعة المثنى = = 3

 = = جامعة البصرة = = 4

 0110 = جامعة بابل  = = 5

 0110جامعة الموصل          =                                         =                         =           6

   0110=                         =           جامعة دٌالى                     =                               -7

   0113                             =                           =       جامعة واسط                        =    8

  0113                   المهرجان الشعري كلٌة التربٌة       عضو اللجنة التحضٌرٌة      جامعة دٌالى   9

 0113=   المجلس العالمً للغة العربٌة   بٌروت                                                         بحث 11

     0111=   جامعة دٌالى كلٌة التربٌة األصمعً      بحث                                                 =  11

 0111عضو لجنة امتحانٌة      جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة                                    10

 0110المدٌرٌة العامة لشرطة دٌالى                                      المرأة المثالٌة        درع التمٌز     13

 



 التالٌف والترجمة  -

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

وظٌفة الشعر فً  1
التراث البالغً 

 النقدي عند العرب

المجمع العلمً 
 العراقً

  طبعة واحدة    0119

خصائص االسلوب  0
 فً شعر البحتري

المجمع العلمً 
 العراقً 

0111      =  

 -حفٌد اوروك 3
 مشترك

    0111 دار تموز

نازك المالئكة  4
 دراسات فً شعرها 

 مشترك -

المجمع العلمً 
 العراقً

0111    =  

  0113رؤى فً فضاءات المسدي    المجمع العلمً العراقً   طبعة واحدة     -5

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة  -1

0- 

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1... 

0. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

0.  

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

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 

 

 

 

 م.م.وسام عماد عبد الغنً                                                                                

 مدٌر قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً                                             


