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 تاسى يحًذ اتراىيى عثذ هللا االسى انرتاعي: -

  3795  ذاريخ انٌالدج: -

 4006-5-46 ذاريخ انحصٌل عهييا:                                                               انذكرٌراهانشيادج:     -

 انثالغح انرخصص انذقيق:                                                      انهغح انعرتيحانرخصص انعاو:       -

 4034-9-37 ذاريخ انحصٌل عهيو:                                                     أسرار يساعذانهقة انعهًي:      -

   36عذد سنٌاخ انخذيح في انرعهيى انعاني:     -

 سد سنٌاخ ارج انرعهيى انعاني:عذد سنٌاخ انخذيح خ -

  com  @.basim alfahd انثريذ االنكررًني: -

 3777ذاريخ ينح انشيادج:                  كهيح االداب -انجايعح انًسرنصريح انجيح انًانحح نهشيادج انثكهٌريٌس: -

 3771-3-46ذاريخ ينح انشيادج:       كهيح االداب   -انجايعح انًسرنصريح انجيح انًانحح نشيادج انًاجسرير: -

 4006-5-46ذاريخ ينح انشيادج:     كهيح االداب    -انجايعح انًسرنصريح انجيح انًانحح نشيادج انذكرٌراه: -

 (417ظاىرج االطناب في كراب انكايم نهًثّرد )خ  عنٌاٌ رسانح انًاجسرير: -

 (606االثر البالغً فً التفسٌر الكبٌر للفخر الرازي )ت  انذكرٌراه: عنٌاٌ اطرًحح -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

-11-9الى  1999-3-9 مدٌرٌة تربٌة دٌالى -وزارة التربٌة مدرس 1
2005 

 وال أزال 2005-11-23 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -جامعة دٌالى تدرٌسً 2

    

    

    

    

 

  

 

 

 الصورة



 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

  والأزال 2005-11-23 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -جامعة دٌالى  1

    

    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة للعلوم  دٌالى 1
 االنسانٌة

 2006-2005 البالغة اللغة العربٌة
2006-2002 
2002-2002 
2002-2009 
2009-2010 
2010-2011 
2011-2012 
2012-2013 

 والأزال

التربٌة للعلوم  دٌالى 2
 االنسانٌةا

 2011-2010 العربٌة العامة الجغرافٌة

للعلوم التربٌة  دٌالى 3
 االنسانٌة

 حقوق االنسان اللغة العربٌة
 االدب االسالمً
 االدب العباسً

2009-2010 
2010-2011 
2011-2012 

      

      

      

      

 

 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 اللصوص فً  اللغة العربٌة االداب العراقٌة 1
العصرٌن الجاهلً 

دراسة -واالسالمً
 -فنٌة

12-11-2012 

الىثاء عند شعراء  اللغة العربٌة االداب العراقٌة 2
الجمان البن قالئد 

الشعار 
 (654الموصلً)ت

4-2-2013 



التربٌة للعلوم  دٌالى 3
 االنسانٌة

شواهد الشعر  اللغة العربٌة
الجاهلً فً تفسٌر 

 الطبري

4-2-2013 

      

 

 .التٌشاركفٌهاوالورش المؤتمراتوالندواتالعلمٌة -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

قسم اللغة  -كلٌة االداب العراقٌةالجامعة  1
 العربٌة

 2011 بحث

قسم اللغة  -كلٌة التربٌة للبنات الجامعة العراقٌة 2
 العربٌة

 2011 بحث

قسم  -كلٌة التربٌة االساسبة جامعة دٌالى 3
 اللغة العربٌة

 2010 بحث

 2012 بحث كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة جامعة دٌالى 4

 

 

 

 

 شارك بها والتً اقامهاالدورات التً  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

–جامعة دٌالى  طرائق التدرٌس 1
كلٌة التربٌة 
 انٌةللعلوم االنس

2006 

    

    

    

 

 . لمشروعاتالبحثٌةفىمجااللتخصصلخدمةالمجتمعأوتطوٌرالتعلٌما -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

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

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

كلٌة التربٌة -الفتح 1
جامعة  -االساسٌة

 دٌالى

المنظور البالغً  العراق
للغموض فً شعر 

 أبً تمام

31 2002 

مجلة كلٌة االمام  2
 االعظم

مصطح تجاهل  العراق
العارف بٌن التنظٌر 

 والتطبٌق

6 2002 

 2002 32بالغة المشاكلة فً  العراق مجلة الفتح  3



 القران الكرٌم

مصطلح التصدٌر  العراق مجلة دٌالى  4
 بٌن القران والشعر

32 2009 

      

      

      

 

 . 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

اشراف على  1
 االمتحانات النهائٌة

كلٌة -جامعة دٌالى كتاب شكر
 التربٌة 

 2002 

المشاركة فً  2
 المؤتمرات

شهادات 
 تقدٌرٌة

الجامعة العراقٌة 
 وجامعة دٌالى

 2012-2011 القاء البحوث

      

      

      

 

 

 التالٌف والترجمة  -

منهجٌة / غٌر  الطبعاتعدد  سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 العربٌة---1

2- 

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 اقامة دورات فً سالمة اللغة والمكاتبات الرسمٌة....



2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

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

 

 تعاونكم معنا خدمة للعلم شاكرٌن حسن

 

 

 

 

 

 م.م.وسام عماد عبد الغنً                                                                                

 مدٌر قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً                                             


