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 حسيٍ إتراْيى يثارك سهٕيي  االسى انرتاعي: -

  1791  تاريخ انٕالدج: -

 2002 تاريخ انحصٕل عهيٓا:                                                          دكتٕراِانشٓادج:   -

 َحٕ انتخصص انذقيق:                                           انهغح انعرتيحانتخصص انعاو:    -

 2012 تاريخ انحصٕل عهيّ:                                               ستار يساعذأانهقة انعهًي:    -

           سُح  20عذد سُٕاخ انخذيح في انتعهيى انعاني:   -

 سُٕاخ  3 عذد سُٕاخ انخذيح خارج انتعهيى انعاني: -

 dr-hosen971@yahoo.com االنكترَٔي: انثريذ -

 1773 تاريخ يُح انشٓادج:                    جايعح تغذادآداب/ انجٓح انًاَحح نهشٓادج انثكهٕريٕس: -

 1777 تاريخ يُح انشٓادج:                     جايعح تغذادآداب/   انجٓح انًاَحح نشٓادج انًاجستير: -

 2002 تاريخ يُح انشٓادج:                         جايعح تغذادآداب/  انذكتٕراِ:انجٓح انًاَحح نشٓادج  -

 دراسح ٔتحهيم  –انًقرب التٍ عصفٕر عُٕاٌ رسانح انًاجستير: -

 الشاهد النحوي عند جمال الدٌن بن مالك   انذكتٕراِ: عُٕاٌ اطرٔحح -

 التدرٌس  الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

    

    

    

    

    

    

 

  

 

 

 

 الصورة



 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

  إلى اآلن  -1111 جامعة دٌالى  1

   1111 – 1111  معهد المعلمات المسائً  2

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 1111 علوم القرآن  اللغة العربٌة  كلٌة التربٌة  دٌالى  1

 2222 الحدٌث الشرٌف  اللغة العربٌة كلٌة التربٌة دٌالى  2

 2221 النحو اللغة العربٌة  كلٌة التربٌة  دٌالى  3

الحاسبات  كلٌة التربٌة دٌالى  4
واإلنكلٌزي 

 والتارٌخ 

  2225 – 2223 عربٌة عامة 

كتاب قدٌم + فقه   اللغة العربٌة  كلٌة التربٌة دٌالى 5
 اللغة 

2212 – 2213  

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2222-1111 التجوٌد القرانعلوم  التربٌة بغداد  1

 2221-3221 النحو وعلم اللغة  اللغة العربٌة التربٌة السلٌمانٌة 2

      

      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

الجملة فً تفسٌر  اللغة العربٌة  كلٌة التربٌة  دٌالى  1
 الكشاف 

2212 – 2213  

 

 . فٌها شاركالموالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

المؤتمر العلمً السادس /  1
تداخل العلوم طرٌقنا لصنع 

 المستقبل 

  2212 بحث جامعة دٌالى 

  2212 بحث  جامعة دٌالى  المؤتمر العلمً السابع  2

  2213 – 2212 حضور  جامعة دٌالى  ندوات الجامعة  3

 

 

 

 

 



 قامهاالدورات التً شارك بها والتً أ -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

  1111 جامعة دٌالى  طرائق التدرٌس  1

 

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

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

  2221 مجلة دٌالى  المصدر الصناعً  1

)آل وأهل( دراسة  2
 داللٌة 

 2222 مجلة دٌالى 

 2212 مجلة دٌالى  السلسٌلً ومنهجه  3

)ما( المتصلة بـ  4
 )نعم( 

  2212 مجلة دٌالى 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

مآخذ منهجٌة على  العراق  مجلة الفتح  1
 تحقٌق )المقرب( 

13 2221 

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

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

 مالحظات

      

      

      

      

 

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

بداع او نوع اإل  ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

  2212 لقب علمً  جامعة دٌالى  كتاب شكر  ترقٌات علمٌة  1

  2212 مهرجان الوفاء  جامعة دٌالى  شهادة تقدٌرٌة  قصائد شعرٌة  2

 

 التالٌف والترجمة  -

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

      

      

      

      

 

 



 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة  -1

2- 

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 . نشر البحوث العلمٌة 1

 المشاركة فً المؤتمرات  .2

 

 نشاطات اخرى -

 كتابة الشعر  .1

 الحضور فً المهرجانات الشعرٌة  .2

 (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                                             


