
 ةالذاتٌالسٌرة

 

 

 

 

 

 خانذ عهي ياس حسٍ االسى انرباعي: -

 5791/ 8/ 51: تاريخ انىالدة -

 انًاجستير ، ويحّضر نهذكتىراِانشهادة:    -

 / َقذ حذيث انسرد األدبي انتخصص انذقيق:  نغت عربيت انتخصص انعاو: -

 0252/ 9/ 5 تاريخ انحصىل عهيّ:                                                            يذرسانهقب انعهًي:    -

  51عذد سُىاث انخذيت في انتعهيى انعاني:    -

 ال يىجــذ عذد سُىاث انخذيت خارج انتعهيى انعاني: -

 Khalidyass@yahoo.com : انبريذ االنكتروَي -

 0220-0225 تاريخ يُح انشهادة:                         ديانىجايعت  : انجهت انًاَحت نهشهادة انبكهىريىس -

 5/8/0221 تاريخ يُح انشهادة:     ديانى  جايعت  : انجهت انًاَحت نشهادة انًاجستير -

 /تاريخ يُح انشهادة:                            جايعت ديانىانجهت انًاَحت نشهادة انذكتىراِ: -

 است َقذيت في فُّ انقصصيدر –عانى جهيم انقيسي انقصصي  عُىاٌ رسانت انًاجستير: -

 تنظٌر وإجراء –دراسة فً النقد القصصً العربً الحدٌث  –النقد االجتماعً  : انذكتىراِ عُىاٌ اطروحت -

 التدريس الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 2013 – 2006 كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى التدرٌس 1

 2010-2002 دا  / جامعة بابل   تنسٌ   كلٌة اآل التدرٌس 2

    

    

    

    

 

  

 

 

 

 الصورة



 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة  الجامعة  الكلٌة / المعهد  ت

باستثناء الفترة من نٌسان  2013-2006 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  1
  منّس   2010اٌلول  -2006

 على جامعة بالبل  

  2010-2002 جامعة بابل / كلٌة اآلدا   2

    

 

 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2002-2006 النقد االدبً الحدٌث اللغة العربٌة التربٌة االصمعً دٌالى 1

 2010-2002 ياالختٌار اللغة العربٌة  دٌالى 2
2011-2012 

 2013 النثر االدبً الحدٌث اللغة العربٌة  دٌالى 3

 2013 عربٌة عامة التأرٌخ  دٌالى 4

 2010-2002 النثر االدبً الحدٌث اللغة العربٌة  بابل 5

      

      

 

 الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها واضيعالم -

 السنة الدراسٌة دةالما القسم الكلٌة الجامعة ت

 2002-2002 النثر االدبً الحدٌث اللغة العربٌة اآلدا  بابل 1

 2013-2012 عالمٌة االد  اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 2

 2014-2013 النثر االدبً الحدٌث اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 3

      

 

 االطاريحائل واالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

      

 

 .فيها شارك التي والورش العلمية والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور  - بحث

 السنة 

 2004 بحث جامعة دٌالى ندوة القصة االولى 1

 2002 بحث جامعة بابل مؤتمر العلمً التاسعال 2

 2011 بحث جامعة المثنى المؤتمر السنوي االول 3

عن اد  زٌد الشهٌد ندوة  4
 القصصً

 2011 بحث جامعة المثنى

المؤتمر العالمً فً جامعة  5
 البصرة

 2011 بحث جامعة البصرة

المؤتمر الدولً   أدباء أكراد  6
 ٌكتبون باللغة العربٌة  

 2011 بحث حاد أدباء وجامعة السلٌمانٌةات



 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 2006 كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى  طرائق التدرٌس 1

 2012 كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى IC3حاسبات و  2

    

    

 

 . التعليم تطوير أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثية لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فٌه

 السنة

 1المجلد  ٌة التأثٌر الوجوديفؤاد التكرلً وعبث العراق مجلة كلٌة التربٌة / بابل 1
 1/ العدد

2002 

دٌنامٌة التجرٌ  مقاربة سوسٌو نصٌة فً  العراق مجلة نابو للبحوث والدراسات 2
 عالم عباس عبد جاسم القصصً

 2002 4العدد 

أسالٌ  السرد فً قصٌدة  –النص المفتوح   العراق اإلنسانٌةمجلة واسط للعلوم  3
 ه سوالثعبان لشٌركو بٌك الصلٌ 

 2002 2العدد 

رواٌة  دراسة فً –ٌتأمل النص ذاته  حٌنما انكلترا عود الّند 4
 الصندوق االسود لكلٌزار انور

 2011 65العدد 

إلهامات غولدمان مقاربة  –مبدأ الشعرٌة  العراق األقالم 5
فً الفكر السوسٌولوجً للناقد شجاع 

 العانً

 1العدد 
 2العدد 

2012 
2012 

السرد االنثوي مقاربة تأوٌلٌة فً قصص    العراق/كردستان مجلة كالوٌز  6
   الصمت والصدى   لصالح زنكنة

 2012 4العدد 

مقاربة نقدٌة فً الخطا   –وعً الكتابة  العراق العمٌد 2
 السردي لزٌد الشهٌد

المجلد 
 االول
 2-1ع  

2012 

 2013 4–3العدد  أٌدٌولوجٌة الخطا  السردي العراق مجلة إمضاء 2

 

 . والدولية المحلية العلميةوالجمعيات  الهيئات عضوية -

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

 مالحظات

  ما زال عضوا 2010 محلٌة مركز الخالص الثقافً 1

  ما زال عضوا 2010 محلٌة اتحاد أدباء العراق 2

      

      

 

 

 



 حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( ابداعات او نشاطات -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
 جائزة/شهادة تقدٌرة/ 

 كتا  شكر 

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

 2002 االد  القصصً اتحاد ادباء بابل / محاضرات ثقافٌة  1

 2011 القصٌرةالقصة  عجمعٌة الثقافة للجمٌ جائزة محاضرة ثقافٌة 2

 2011 السرد االنثوي اتحاد أدباء السلٌمانٌة جائزة وشهادة تقدٌرٌة محاضرة علمٌة 3

اتحاد ادباء وكّتا   جائزة قراءة فً كتابً 4
 العراق

قراءة فً جدلٌة النقد 
 الروائً

2012 

 2012 اإلبداع واألٌدٌولوجٌة اتحاد ادباء دٌالى / محاضرة فكرٌة 5

 

 

 ف والترجمةالتالي -

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

 غٌر منهجٌة  2010 دار مجدالوي كتا  مشترك –حفٌد أوروك  1

 غٌر منهجٌة 2000 2012 دار الشؤون الثقافٌة جدلٌة النقد الروائً 2

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

 اللغة العربٌة -1

 اللغة االنكلٌزٌة بنسبة مقبولة -2

3-    

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

 المحاضرات الثقافٌة الواعٌة بدور االبداع فً مراكز غٌر اكادٌمٌة مثل االتحادات والجمعٌات والمنتدٌات .1

2. 

 

 نشاطات اخرى -

 فً مركز ثقافً وصحٌفة ثقافٌة ٌعمالن على التوعٌة الفكرٌة والمعرفٌة عضو  .1

2.  

  CDعلى قرص  نسخة حظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة ومال 

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 

 م.م.وسام عماد عبد الغني

 مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي


