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 ٌاسر عوار هيذي علً الشثلً .االسن الرتاعً: -

 . 42/01/0791تارٌخ الٌالدج: -

 . 2/04/4112تارٌخ الحصٌل علٍيا:     هاجستٍر .الشيادج:       -

 االدب العرتً الحذٌث .التخصص الذقٍق:   االدب العرتً .التخصص العام:      -

 . 01/3/4100تارٌخ الحصٌل علٍو: هذرش .اللقة العلوً:     -

 .حسن03)عذد سنٌاخ الخذهح فً التعلٍن العالً:  -

 )سنح ًاحذج ( فً ًزارج الترتٍح .عذد سنٌاخ الخذهح خارج التعلٍن العالً: -

 الثرٌذ االلكترًنً: -

 م . 4111تارٌخ هنح الشيادج:    كلٍح الٍرهٌك الجاهعح .       الجيح الوانحح للشيادج الثكلٌرٌٌش: -

 . 2/04/4112تارٌخ هنح الشيادج:           جاهعح دٌالى .    الجيح الوانحح لشيادج الواجستٍر: -
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 ح فنٍح . شعر أهال السىاًي دراسح هٌضٌعٍعنٌاى رسالح الواجستٍر: -

 الذكتٌراه: عنٌاى اطرًحح -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت
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 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

  م .  2002 -2006 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة   -1

  م .  2002 -2002 جامعة الكوفة / كلٌة التربٌة للبنات . -2

  م .  2002- 2002 جامعة الكوفة / كلٌة الطب -3

  م .  2013 – 2002 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة .  -4

 

 التً قام بتدرٌسهاالدراسٌة المواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 م. 2006 عربٌة عامة  الجغرافٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة  دٌالى  -1

وكلٌة  التربٌة للبنات الكوفة  -2
 الطب 

 مناقشة بحوث اللغة العربٌة 
 واعمال ادراٌة

 م .  2002-2002

 م .  2012-2002 الثقافة الوطنٌة  اللغة العربٌة  االنسانٌةالتربٌة للعلوم  دٌالى  -3

      

      

      

      

 

 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

      

      

      

      

 

 .التٌشاركفٌهاوالورش المؤتمراتوالندواتالعلمٌة -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

مستقبل اجٌلنا الواعدة  -1
مرهون بالبٌئة الحضارٌة 

 التً نصنعها 

دٌالى / التربٌة للعلوم جامعة 
 االنسانٌة

 م .  2012 بحث 

2-   Power point  جامعة دٌالى / التربٌة للعلوم  دورة
 االنسانٌة

 م .  2013 حضور 

     

     

 



 

 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

اجتٌاز دورة  -1
 طرائق تدرٌس 

جامعة دٌالى / 
التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

 م .  2005

شهادة  كفاءة  -2
 الحاسوب 

رئاسة جامعة 
 دٌالى 

 م . 2004

دورة التعلٌم  -3
 المستمر االولى 

جامعة دٌالى / 
التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

 م .  2002

دورة حقوق  
 االنسان

جامعة دٌالى / 
التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

 م .  2010

 

 التعلٌم.المجتمعأوتطوٌره خدمةصصتختمجاالفٌلمشروعاتالبحثٌةا -

 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

دراسة فً جهود  العراق  االستاذ االولى  -1
الدكتور عناد 

 غزوان النقدٌة 

 م .  2002 26

دالالت رمز  العراق  فتح ال -2
الطبٌعة فً روات 

 نجٌب محفوظ . 

 م  2002  42

ادب االعتراف  العراق  اداب المستنصرٌة  -3
( مثاالً االٌام )كتاب

دراسة موضوعٌة 
 فنٌة . 

 م.  2002 222

      

      

      

      

 

 . 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 

كتاب تقدٌرة/ 
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

للجهود المتمٌزة  -1
 والمبذولة

جامعة دٌالى / كلٌة  تثمٌن جهود 
التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة . 

فً دورة  المشاركة
 التعلٌم المستمر 

 م .  2002

الجهود المبذولة فً  -2
 اداء االعمال 

جامعة دٌالى / كلٌة  كتاب شكر .
التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة .

الجهود المبذولة فً 
 اداء االعمال  

 م . 2011

المشاركة الفاعلة  -3
 فً العلمً السابع 

جامعة دٌالى / كلٌة  شهادة تقدٌرٌة 
التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة .

 م . 2012 بحث 

4-      

      

 

 التالٌف والترجمة -

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

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة -1

2- 

3-   

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1... 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

 .بحث بصرٌاثا ) الزبٌر عٌن الجمل ( للقاص محمد خضٌر .  .1

2.  

 . (CDقرص )على 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                                           


