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 سعيذ عثذ الرضا خويس علي االسن الرتاعي: -

 / تغذاد7591تاريخ الىالدج: -

 2002 تاريخ الحصىل عليها:                                                                 دكتىراهالشهادج:   -

 ادب حذيث ونقذ التخصص الذقيق:        اللغح العرتيح التخصص العام:  -

 2077 تاريخ الحصىل عليو:       استار هساعذاللقة العلوي:  -

 سنح 22عذد سنىاخ الخذهح في التعلين العالي:  -

 سنح 71 عذد سنىاخ الخذهح خارج التعلين العالي: -

 dr.saeed_2009@yahoo.comالثريذ االلكتروني: -

 7551تاريخ هنح الشهادج:                            الجاهعح الوستنصريح الثكلىريىس:الجهح الوانحح للشهادج  -

 7551 تاريخ هنح الشهادج:                             الجاهعح الوستنصريحالجهح الوانحح لشهادج الواجستير: -

 2002 تاريخ هنح الشهادج:                             الجاهعح الوستنصريحالجهح الوانحح لشهادج الذكتىراه: -

 شعر علي الحلي , دراسح فنيح  عنىاى رسالح الواجستير: -

 الحٌاة والموت فً الشعر العراقً المعاصر .مرحلة الرواد.دراسة فنٌة الذكتىراه: عنىاى اطروحح -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 1191-1191 تربٌة دٌالى معلم  1

 1192-1191 تربٌة دٌالى مدٌر مدرسة 2

 1199-1192 الجٌش العراقً عسكري  3

 1116-1199 تربٌة الرصافة معلم 4

 2114-1116 الجامعة المستنصرٌة تدرٌسً 5

 2113-1119 الجامعة المستنصرٌة مقرر قسم اللغة العربٌة 6

 الى االن-2114 جامعة دٌالى تدرٌسً 9

 

  

 

 

 الصورة



 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

  2114-1119 الجامعة المستنصرٌة 1

  الى االن -2114 جامعة دٌالى 2

    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 الدراسٌةالسنة  المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2113-2112 االدب االسالمً اللغة العربٌة التربٌة  المستنصرٌة 1

 2111-1119 العربٌة العامة الرٌاضٌات التربٌة المستنصرٌة  2

 2115-2114 االدب االندلسً اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 3

 الى االن-2114 االدب الحدٌث اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 4

 دراسات علٌا قضاٌا الشعر المعاصر اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 5

 دراسات علٌا  قضاٌا االدب القصصً  اللغة العربٌة  التربٌة دٌالى  6

      

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرهاواضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

شعر عبد الكرٌم  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 1
راضً 

 جعفر,دراسة نقدٌة

2112 

االستالب فً  اللغة العربٌة  التربٌة دٌالى 2
قصص محً الدٌن 

 زنكنة

2112 

      

      

 .التٌشاركفٌهاوالورشالمؤتمراتوالندواتالعلمٌة -

-  

-  

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

المؤتمر العلمً لكلٌة التربٌة  1
 دٌالى

 2111 بحث دٌالى

المؤتمر العلمً لكلٌة التربٌة  2
 جامعة تكرٌت 

 2112 بحث تكرٌت

المؤتمر العلمً لكلٌةالتربً  3
 كربالء

 2112 بحث كربالء



 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

دروة طرائق  1
 التدرٌس 

 2112 المستنصرٌة 

2    

    

    

 

 . لمشروعاتالبحثٌةفىمجااللتخصصلخدمةالمجتمعأوتطوٌرالتعلٌما -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

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

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

مجلة كلٌة التربٌة  1
 دٌالى

االثر الدٌنً فً  العراق
 شعر السٌاب

26 2111 

تغٌرات الشكل فً  العراق مجلة االستاذ  2
الشعر العراقً 

الزهاوي  الحدٌث ,
, الرصافً 

 انموذجان

 2111 

مجلة كلٌة التربٌة  3
 دٌالى

التكرار فً شعر  العراق
 الجواهري

35 2111 

مؤتمر كلٌة التربٌة  4
 تكرٌت 

العنونه القصصٌة  العراق 
من التشكٌل الى 

الوظٌفة قراءة فً 
قصص هٌثم بهنام 

 بردا وسعدي المالح 

 2112 

مؤتمر كلٌة التربٌة  5
 كربالء

انماط التشكٌل  العراق
الحواري فً رواٌة 

حكاٌتً مع رأس 
مقطوع لتحسٌن 

 كرٌمانً

 2112 

مؤتمر كلٌة التربٌة  6
 دٌالى

التضمٌن فً شعر  العراق
 ابً نوأس

 2111 

      

 

 . العلمٌةالمحلٌةوالدولٌةوالجمعٌات  عضوٌةالهٌئات -

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

 مالحظات

      

      

      

      

 



 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

      

      

      

      

      

 

 

 التالٌف والترجمة -

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

عرس الشناشٌل  1
دراسة فنٌة فً 

 شعر علً الحلً 

دار الشئون 
 الثقافٌة 

 غٌر منهجً 1 2111

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

1--- 

2- 

3-    

 

 المجتمع مساهمات فً خدمة  -

1... 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

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 


