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أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

الكليـــة

التاريخ

بكالوريوس

بغداد

اآلداب

1996

الماجستير

بغداد

اآلداب

2000

الدكتوراه

العراقية

اآلداب

2010

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
ت

الوظيفة

الجهة

الفترة من  -الى

1

خبير لغوي في مجلة ألف باء بالعراقية

وزارة الثقافة واإلعالم

2000 - 2002

2

مدرس مساعد

كلية الزراعة  /جامعة بغداد

3

مدرس

كلية الزراعة  /جامعة بغداد

4

أستاذ مساعد

كلية الزراعة  /جامعة بغداد

6 / 27 – 2002/ 04 / 30
2010 /
9 / 15 – 2010 / 6 / 27
2013 /
 – 2013 / 9 / 15إلى اآلن

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية الزراعة

جامعة بغداد

 – 2002/ 04 / 30إلى اآلن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت

القســـم

المـــــادة

السنـــــة

1

جميع األقسام وعددها تسعة أقسام
قسمين فقط من أصل تسعة أقسام ( الثروة الحيواني –

اللغة العربية وآدابها

2003 – 2002

حاسبات

2010 – 2005

2

الصناعات الغذائية )
خمسة أقسام من أصل عشرة أقسام ( الصناعات الغذائية
3

– بستنه – االقتصاد الزراعي – المكننة الزراعية –

 – 2010إلى اآلن – 2010إلى اآلن

اللغة العربية وآدابها

التصحر )

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها.
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

القســـم

1

سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
نوع المشاركة

ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

1

النص األدبي في صناعة األحداث ومواكبتها

2014/8/7-5

جامعة عجلون الوطنية  -المملكة األردنية الهاشمية

مشاركة ببحث

2

التعددية الثقافية في اللغة واألدب

2015/11/19-17

جامعة الزيتونة  -المملكة األردنية الهاشمية

مشاركة ببحث

( بحث  /بوستر حضور)

3

سابعا  :األنشطة العلمية االخرى .
داخل الكلية

خارج الكلية

رئيسة لجنة الحفاظ على سالمة اللغة العربية في كلية الزراعة

مناقشة رسائل الماجستير وآطاريح الدكتوراه

التقويم اللغوي للكتب المنهجية لكلية الزراعة

الخبرة العلمية

التقويم اللغوي لرسائل الماجستير وآطاريح الدكتوراه

المشاركة دورة طرائق تدريس في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد سنة  2009م

الخبير اللغوي لمجلة العلوم الزراعية في كلية الزراعة

حضور عدد من الدورات والندوات وورش العمل والحلقات الدراسية في كلية الزراعة
جامعة بغداد عام  2010و  2011م
حضور ندوة أخالقيات البحث العلمي في كلية التربية الرياضية للبنات جامعة بغداد
 2012/4/22م
حضور ندوة جودة المناهج وتوصيفها ضمن المعايير الدولية في كلية التربي للبنات
جامعة بغداد  2012/5/9م
المشاركة في دورة آليات تربوية في كيفية ترسيخ آيات القران الكريم في أذهان
المتعلمين في مركز البحوث التربوية والنفسية  ,قسم البحوث التربوية في جامعة بغداد
. 2016/12/28-26

ثامنا :المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .
ت

أسم البحث

محل النشر

1

األداء اللغوي في شعر الغزل األندلسي – عصر بني األحمر –

قيد النشر

2

الحجاج في الشعر األندلسي – عصر الطوائف – ( محاججة الورد والنرجس لألبي بكر
بن القوطية أنموذجا )

السنة

قيد النشر

3

القيم الجمالية للمرأة األندلسية

نشر ضمن أعمال مؤتمر جامعة الزيتونة في األردن

2015

4

اإلرهاب في الرواية النسوية العراقية ( ) 2010 – 2003

نشر ضمن أعمال مؤتمر جامعة عجلون الوطنية في األردن

2014

5

شعر صفوان بن إدريس التجييبي ( دراسة أسلوبية )

مجلة المجمع العلمي العراقي  ,المجلد  , 61الجزء األول .

2014

6

صدى الحرب في شعر الحب األندلسي – عصر بني األحمر–

مجلة كلية اآلداب جامعة بغداد  ,الجزء األول  ,العدد 99

2012

7

دموع الحب في الشعر األندلسي – عصر الطوائف –

مجلة كلية اآلداب الجامعة العراقية  ,العدد 4

2012

8

التناص الشعري في ديوان ابن اآلبار األندلسي

مجلة المجمع العلمي العراقي  ،المجلد  , 58الجزء الثاني .

2011

9

تشخيص الطبيعة الصامتة في الشعر األندلسي عصر الموحدين

مجلة المجمع العلمي العراقي – بغداد – المجلد  , 58الجزء األول .

2011

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
عضو اللجنة العلمية في شعبة العلوم األساسية

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
ت

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة
التقدير

الجهة المانحة

السنة
2013 – 2011 – 2006 – 2005 – 2004

 1كتب شكر وتقدير

عميد كلية الزراعة

 2كتب شكر وتقدير

عميد كلية اآلداب الجامعة المستنصرية

2015

 3كتب شكر وتقدير

عميد كلية اآلداب جامعة بغداد

2016

 4كتب شكر وتقدير

المدير العام لمركز التدريب والتطوير المالي التابع إلى وزارة المالية

2016

 5كتب شكر وتقدير

المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد

2009

 6كتب شكر وتقدير

وزير التعليم العالي

2015 - 2012

– 2016 - 2014

إحدى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت

أسم الكتاب

سنة النشر

1

دراسة وتحقيق ديوان الشاعر عبد هللا باشا الكبرلي نشر عن دار الفراهيدي – بغداد -

2013

2

السالمة اللغوية في المكاتبات الرسمية نشر عن دار الفراهيدي – بغداد –

2015

ثاني عشر :اللغــات .


عربي

