
 السٌرة الذاتٌة

 

 

 البدرانً االسم الرباعً: عالء حسٌن علٌوي محمد  -

  2891/  2/  32تارٌخ الوالدة:   -

 3123/  4/  25تارٌخ الحصول علٌها:                           الشهادة: الدكتوراه                            -

 والعروضالتخصص العام: اللؽة العربٌة / االدب                                    التخصص الدقٌق: النقد  -

 3127/  6/21تارٌخ الحصول علٌه:                                       استاذ مساعداللقب العلمً:     -

             3117/  7/  4  من  عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً:  -

 عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً:  ال ٌوجد  -

 d.alaaalbadrani@gmail.comالبرٌد االلكترونً:     -

  3113تارٌخ منح الشهادة:   الجهة المانحة للشهادة البكلورٌوس:    جامعة دٌالى                         -

 3117/  2/ 9تارٌخ منح الشهادة:   ٌالى                       ٌر: جامعة دالجهة المانحة لشهادة الماجست -

 3123/  4/  25تارٌخ منح الشهادة:  لعراقٌة                  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: الجامعة ا -

 عنوان رسالة الماجستٌر: الصورة البٌانٌة عند شعراء )البدٌع( -

 فاعلٌة االٌقاع فً التصوٌر الشعري  الدكتوراه:عنوان اطروحة  -

 الوظائؾ التً شؽلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة  مسؤول شعبة المكتبة  2
 دٌالى

21  /2  /3123 – 7 
/7  /3127 

مقرر قسم اللؽة العربٌة للدراسة   3
 المسائٌة 

التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة كلٌة 
 دٌالى

33  /7  /3123 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة  رئٌس قسم اللؽة العربٌة  4
 دٌالى

8  /9  /3127 – 31  /
23  /3127 

5    

    

    
 

 



 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

  3117/  7/  4 جامعة دٌالى  

    

    
 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة للعلوم  دٌالى 2
 االنسانٌة 

 ,  3117 االختٌاري العربً

التربٌة للعلوم  دٌالى 3
 االنسانٌة

 العربًالنقد  العربً
 القدٌم

3118 ,3121 
 ,3127  ,

3127 

التربٌة للعلوم  دٌالى 4
 االنسانٌة

 3122, 3117 العروض العربً
 ,3123  ,

3124  ,3125 
 ,3126 ,

3127  ,3127 
 ,3129 

التربٌة للعلوم  دٌالى  5
 االنسانٌة

االدب العربً قبل  العربً 
 االسالم

3125   ,
3126 

 

 

 

 االشراؾ على الرسائل واالطارٌح -

الجام ت
 عة

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة
 االطروحة

السنة  اسم الطالب 
 الدراسٌة

تارٌخ 
 االشراؾ

تارٌخ 
 المناقشة

التربٌة للعلوم  دٌالى  2
 االنسانٌة 

اللؽة 
 العربٌة

المقدمة وعالقتها 
بالمتن فً كتب النقد 

االدبً القرن الخامس 
 الهجري مثاال 

حنٌن وسام 
 عباس

3126  /
3127 

2  /3 
/3127 

27  /5 
/3127 

التربٌة للعلوم  دٌالى 3
 االنسانٌة

اللؽة 
 العربٌة

االٌقاع أنماطه وداللته 
 فً شعر مظفر النواب 

ؼزاي درع 
 فاضل عباس 

3127  /
3127 

 26  /4  /
3129 

التربٌة للعلوم  دٌالى 4
 االنسانٌة

اللؽة 
 العربٌة

جدلٌة الناقد الشاعر 
فً التراث النقدي 

العربً ) ابن رشٌق 
 القٌروانً مثاال (

ؼفران عبد 
االمٌر ضاٌع 

 جمٌل

3127  /
3127 

 9  /7  /
3129 

التربٌة للعلوم  دٌالى  5
 االنسانٌة

اللؽة 
 العربٌة

أثر النظم االجتماعٌة 
فً التفكٌر النقدي 

 العربً  

زٌد حسن هدٌل 
 مزعل

3127  /
3129 

27  /23  /
3127 

 

6         

         

 

 



 مناقشة الرسائل 

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 تارٌخ المناقشة اسم الطالب 

التربٌة للعلوم  دٌالى  2
 االنسانٌة 

التشكٌل االستعاري فً  اللؽة العربٌة
 شعر ادٌب كمال الدٌن

ابراهٌم خزعل 
 خلٌفة

27  /4  /3127 

التربٌة للعلوم  دٌالى 3
 االنسانٌة 

بل فً بن مقشعر تمٌم  اللؽة العربٌة
الخطاب النقدي العربً 

 الحدٌث والقدٌم 

مخلص سلٌم 
 جاسم دلً 

34  /4 /3127 

التربٌة للعلوم  دٌالى 4
 االنسانٌة 

فاعلٌة التشبٌه فً  اللؽة العربٌة
 تشبٌهات حماسة ابً تمام

أبو ذر سلمان 
 شطب مسرهد

29  /5  /3127 

التربٌة للعلوم  دٌالى  5
 االنسانٌة 

اآلخر فً شعر صدر  العربٌةاللؽة 
 االسالم

جنان خلٌفة 
 عباس حسٌن

33  /4  /3129 

التربٌة للعلوم  دٌالى 6
 االنسانٌة 

 القصٌدة الجاهلٌة بٌن اللؽة العربٌة
المكون الثقافً واألداء 

 الشعري 

ماجد ٌعقوب 
 نجم

37  /7  /3129 

       

 

 فٌها.المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك 

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 3123 حضور وزارة التعلٌم العالً  المكتبة االفتراضٌة  2

المؤتمر العلمً  3
 الثامن 

كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة 
 دٌالى

 3126 / بحث  مشاركة

الفهرس العربً  4
 الموحد

المركزٌة / االمانة العامة للمكتبة 
 جامعة بؽداد

مشاركة / 
 حضور 

38-41  /5  /
3126 

المكتبة االلكترونٌة  5
 / الموقع  

حضور / ورشة  مركز الحاسبة / جامعة دٌالى
 عمل 

27  /4  /3127 

الفهرس العراقً   6
 الموحد

 3127/  23/  38 ورشة عمل العتبة الحسٌنٌة الشرٌفة

 

 . مجال التخصصفً المنجزة  المشروعات البحثٌة  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

ظاهرة االشباع فً العروض العربً  2
الى القصد  الشعرٌة من الضرورة

 االٌقاعً 

المؤتمر العلمً الثامن / كلٌة 
 التربٌة / جامعة دٌالى

 5-6  /4  /3126 

نشأة الرجز بٌن الجاهلٌة واالسالم فً  3
 / مشترك دراسات المستشرقٌن

 3127/ للعام  74العدد  دبالى للبحوث االنسانٌةمجلة 

تشكٌل الخطاب النقدي فً مقدمة  4
/  المرزوقً وعالقته بمتن الكتاب

  مشترك

/كانون الثانً  76العدد  لى للبحوث االنسانٌةٌامجلة د
3129 



التنوع االٌقاعً فً الشعر  مظاهر 5
 العربً المعاصر / مشترك

 3129/ اٌلول  ( 77)  العدد مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة

اللؽة الشعرٌة عند ابن رشٌق  6
 القٌروانً 

/  7/ 6قبول نشر فً  مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة
3129  (91 ) 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

مجلة العلوم  2
 الحدٌثة والتراثٌة 

قانون المعاقبة وأثره فً  السوٌد
تشكٌل األنساق الوزنٌة 

 للشعر العربً 

العدد الثالث , المجلد 
 الثانً ,

3125 

 

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

 ما حصل علٌه ت
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع المانحةالجهة 

 3117  رئٌس الجامعة  شكر وتقدٌر 2

 3119  رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر 3

 3119  العمٌد شكر وتقدٌر 4

 3119  العمٌد شكر وتقدٌر 5

 3123  العمٌد شكر وتقدٌر 6

 
7 

 3124  العمٌد شكر وتقدٌر

 3124  العمٌد شكر وتقدٌر 7

 3124  العمٌد شكر وتقدٌر 9

مجموعة من  8
الشهادات 

 تقدٌرٌة

   

 3124  العمٌد شكر وتقدٌر 21

  3125/  3/  22  العمٌد شكر وتقدٌر  22

 3125 االستاذ المتمٌز  العمٌد شهادة تقدٌرٌة 22

23 
 

 3125/  8/  4 اللجنة االمتحانٌة رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر

 3125/  8/  27 3124وصرؾ الحوافز لجنة اعداد  العمٌد شكر وتقدٌر 24

 3126/  2/  32 الجهود المبذولة  العمٌد شكر وتقدٌر  25

 
26 

 3126/  4/  6 مشاركة المؤتمر  العمٌد شهادة تقدٌرٌة

 3126/   7/  22 الجهود المبذولة العمٌد شكر وتقدٌر  27

 3126/  7/  6 الجهود المتمٌزة فً اللجنة االمتحانٌة العمٌد شكر وتقدٌر 27

 3127/  3/  25 الجهود المتمٌزة  العمٌد شكر وتقدٌر 29

 3127/  4/  7 الجهود الممٌزة  العمٌد شكر وتقدٌر 

 3127/  5/  29 اهداء كتاب  العمٌد شكر على اهداء 28

مساعد رئٌس  شكر على اهداء  31
 الجامعة 

  3127/  5/  36 اهداء كتاب 

  3127/  5/  37 اهداء كتاب عمٌد كلٌة التربٌة  شكر على اهداء  32



 االساسٌة 

  3127/  7/  28 اللجنة االمتحانٌة  العمٌد  شكر وتقدٌر 33

عمٌد كلٌة العلوم  شكر وتقدٌر  34
 االسالمٌة

 3127/  7/  42 اهداء كتاب 

العتبة الحسٌنٌة  شكر وتقدٌر 35
 المقدسة

 3127/  23/  38 المشاركة فً الفهرس العراقً الموحد

 3127/  4/  39 الجهود المبذولة  السٌد محافظ دٌالى  شكر وتقدٌر 36

 3127/  5/  24 بمناسبة الترقٌة الى االستاذ المساعد  العمٌد شهادة تقدٌرٌة  37

 3127/  6/  27 للجهود المتمٌزة فً االوراكل العمٌد شكر وتقدٌر 37

 3127/  6/  35 الجهود المبذولة السٌد محافظ دٌالى شكر وتقدٌر 39

  3127/  9/ 27 الجهود المبذولة العمٌد شكرا وتقدٌر 38

الجهود الممٌزة فً تنفٌذ محاور قٌاس  العمٌد شكرا وتقدٌر 41
 درجة أداء االقسام

38  /21  /3127 

 3127/  23/  37 ٌوم الضاد العمٌد شهادة تقدٌرٌة  42

 3129/  2/  39 الجهود المبذولة فً مهام رئاسة القسم رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر 43

 3129/  2/  39 الجهود المبذولة فً اللجان االمتحانٌة رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر 44

  3129/  5/  4 هود المبذولة فً اداء الواجبات الج العمٌد شكر وتقدٌر 45

التكرٌم بدرع  46
 الجامعة

 3129/  5/  28  العمٌد

     

     

   

 التالٌؾ والترجمة -

سنة  اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 النشر

عدد 
 الطبعات

 منهجٌة / ؼٌر منهجٌة



حٌن ٌبلػ الشاعر نهر الشعر  2
قراءات فً مجموعة باسم فرات 

 )بلوغ النهر(

ؼٌر منهجً ومشترك مع  واحدة 3124 الحضارة للنشر 
 مجموعة من الباحثٌن 

فاعلٌة االٌقاع فً التصوٌر  3
 الشعري 

  2 3126 دار ؼٌداء 

      
 


