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 المؤھالت العلمیة : -اوال 
 

 التاریخ الكلیة الجامعة  الشھاده 
 1971 االداب المستنصریة  بكلوریوس 
 1985 االداب بغداد الماجستیر 
 1990 االداب بغداد الدكتوراه 

 
 التدریس الجامعي:  -ثانیا 

 
 الى   –الفترة من  الجامعة  الكلیة ت 
 1986- 1985 جامعة بغداد  العلوم االسالمیة -1
 1991-1990 جامعة بغداد  كلیة االداب -2
 1995-1991 جامعة صنعاء  كلیة اللغات  -3
 2000-1996 جامعة الجبل الغربي/لیبیا  التربیة   -4
 2001-2000 جامعة حضر موت/ الیمن  التربیة  -5
 2005-2001 جامعة الحدیده / الیمن  التربیة  -6
 2012-2005 جامعھ بغداد  االداب -7
 

 التي قام بتدریسھا. (الدراسات اولیة) المقررات الدراسیة -ثالثا 
 
 الجامعة / الكلیة المادة  القسم ت 
جامعة   –كلیة العلوم االسالمیة  والعباسي االدب االسالمي واالموي  اللغة العربیة  1

 بغداد
االدب االندلسي وتحلیل االدب  اللغة العربیة  2

 االندلسي
 كلیة بغداد  –جامعة بغداد 

االدب العباسي وتحلیل النص   اللغة العربیة  3
 العباسي 

 كلیة بغداد  –جامعة بغداد 

 كلیة بغداد  –جامعة بغداد  الكتاب القدیم  اللغة العربیة  4
 الیمن -كلیة اللغات -جامعة صنعاء العربیة العامھ واالدب العربي القدیم اللغة العربیة  5
-كلیة التربیة  -جامعة الحدیدة النقد العربي القدیم وفقھ اللغة اللغة العربیة  6

 الیمن
-التربیة كلیة  -جامعة الحدیدة االدب العباسي واللغة العربیة العامة  اللغة العربیة  7

 الیمن
االدب الجاھلي واالدب االسالمي  اللغة العربیة  8

 واالموي
جامعة حضر موت للعلوم 

-كلیة التربیة  -والتكنولوجیا
 الیمن-سیؤون 

االدب العباسي واالدب االندلسي  اللغة العربیة  9
 واالدب المقارن 

جامعة حضر موت للعلوم 
-كلیة التربیة  -والتكنولوجیا

 الیمن-سیؤون 
االدب الجاھلي/االدب االسالمي  اللغة العربیة  10

واالموي/النقد االدبي القدیم /مصادر  
 الدراسة االدبیة واللغویة

جامعة حضر موت للعلوم 
المھرة -كلیة التربیة  -والتكنولوجیا

 الیمن-



االدب االسالمي واالموي/النقد  اللغة العربیة  11
 العباسي العربي القدیم/ االدب 

جامعة حضر موت للعلوم 
المكال  -كلیة التربیة  -والتكنولوجیا

 الیمن-
اللغة العربیة  12

 والدراسات االسالمیة
االدب العباسي /االدب الحدیث/  

االدب المقارن /النقد العربي القدیم/ 
تدریبات لغویة/ البالغة 

العربیة/منھجیة البحث/التربیة  
العملي/االشراف على بحوث  

 التخرج 

 لیبیا  -جامھة الجبل الغربي 

مدخل لعلمي البالغة والنقد / المكتبة   اللغة العربیة  13
 العربیة/ قاعة البحث 

كلیة  –جامعة السابع من ابریل 
 لیبیا  -االداب والعلوم 

 كلیة االداب -جامعة بغداد  تحلیل النص العباسي  اللغة العربیة  14
 كلیة االداب -جامعة بغداد  االندلسي تحلیل النص  اللغة العربیة  15
 كلیة االداب -جامعة بغداد  االدب االندلسي اللغة العربیة  16
 كلیة الحكمة الجامعة  ادب ماقبل االسالم اللغة العربیة  17
 كلیة الحكمة الجامعة  كتاب قدیم اللغة العربیة  18
 الجامعة كلیة الحكمة  النثر العباسي  اللغة العربیة  19
 كلیة الحكمة الجامعة  تحلیل النثر العباسي  اللغة العربیة  20
 كلیة الحكمة الجامعة  الشعر الحدیث  اللغة العربیة  21
واالشراف على   الشعر العباسي اللغة العربیة  22

 مشاریع التخرج 
 كلیة الحكمة الجامعة 

  
 (الدراسات العلیا الماجستیر والدكتوراه) رابعا المقررات الدراسیة التي قام بتدریسھا 

 
 الكلیة / الجامعة المادة  ت 
 جامعة بغداد  –كلیة االداب  منھج البحث االدبي 1
 جامعة بغداد  –كلیة االداب  دراسات اندلسیة  2
 جامعة بغداد  –كلیة االداب  طبیعة الشعر في العصر الوسیط  3
 جامعة بغداد  –كلیة االداب  التطور والتجدید في االدب العباسي 4
 جامعة بغداد  –كلیة االداب  موشحات صفي الدین الحلي 5
جامعة حضر  –كلیة التربیة  دراسات ادبیة قدیمة 6

  -موت للعلوم والتكنولوجیا
 الیمن

 منھج تحقیق النصوص  7

جامعة   –كلیة االداب والعلوم  ادب حدیث ومعاصر  8
 تحقیق النصوص  9 لیبیا  -الجبل الغربي 

 منھج البحث االدبي 10
 دراسات اندلسیة  11

 
 االشراف على رسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراه  -خامسا
اشرف على رسائل الماجستیر في اللغة العربیة وادابھا في كلیة االداب والعلوم/ جامعة          ▪    

 الجبل الغربي/ لیبیا.



اشرف على العدید رسائل الماجستیر في اللغة العربیة وادابھا في كلیة االداب / جامعة   ▪      
 بغداد

اللغة العربیة وادابھا في كلیة االداب / جامعة    اشرف على العدید من اطاریح الدكتوراه في  ▪    
 بغداد

 ناقش العدید من رسائل الماجستیر والدكتوراه في الجامعات العراقیة المختلفة. ▪    
 

, مقوم علمي للعدید من رسائل  سادسا : الخبرة العلمیة لرسائل الماجستیر واطاریح الدكتوراه
 المختلفة  الماجستیر والدكتوراه للجامعات العراقیة

 
سابعا : الخبرة العلمیة للترقیات العلمیة , خبیر علمي للعدید من بحوث الترقیة العلمیة لدرجة  

 مدرس واستاذ مساعد للجامعات العراقیة المختلفة.
 

 ثامنا : الفعالیات االداریة والمؤتمرات والنداوات العلمیة التي شارك فیھا.
 

 المكان العنوان  ت 
 كلیة اللغات /جامعة صنعاء / الیمن  اللغة العربیةرئیس قسم  1
كلیة التربیة/ جامعة حضر موت  رئیس قسم اللغة العربیة 2

 الیمن  -للعلوم والتكنولوجیا
كلیة التربیة / جامعة الجبل الغربي  رئیس قسم اللغة العربیة والدراسات االسالمیة  3

 لیبیا  /
 كلیة اللغات /جامعة صنعاء / الیمن  العربیة العامةرئیس لجنة اعداد منھج اللغة  4
 كلیة اللغات /جامعة صنعاء / الیمن  عضو مشارك في لجنة تقییم كتاب اللغة العربیة  5
 اذاعة صنعاء / الیمن  ندوات ادبیة عدیده 6
كلیة التربیة /جامعة حضر موت  مدیر تحریر مجلة المھرة  7

 الیمن –للعلوم والتكنولوجیا 
 

عضو مشارك في اللجنة النقاشیة لدراسة واقع اللغة   8
 العربیة لدى الطلبة الجامعیین 

كلیة التربیة /جامعة حضر موت 
 الیمن –للعلوم والتكنولوجیا 

 
عضو مشارك في وضع اسس التعلیمات للدراسات   9

 العلیا 
االداب والعلوم / جامعة الجبل  كلیة 

 الغربي / لیبیا 
كلیة االداب والعلوم / جامعة الجبل   عضو مشارك في تقییم المسابقات الثقافیة  10

 الغربي / لیبیا 
 كلیة الحكمة الجامعة  رئیس قسم اللغة العربیة  11
  عضو االتحاد الدولي للغة العربیة 12
 كلیة الحكمة الجامعة  الفرعیة عضو اللجنة االمتحانیة  13
 كلیة الحكمة الجامعة  عضو اللجنة العلمیة 14
عضو لجنة االعداد واالشراف على االحتفالیة  15

 بالمولد النبوي 
 كلیة الحكمة الجامعة 

عضو لجنة فحص القصائد المشاركة في االحتفالیة  16
 بالمولد النبوي  

 كلیة الحكمة الجامعة 

 كلیة الحكمة الجامعة  عضو اللجنة التحضیریة للمؤتمر العلمي لالول  17



عضو اللجنة المركزیة لوضع رؤیة عن المؤتمر  18
 االول 

 كلیة الحكمة الجامعة 

 كلیة الحكمة الجامعة  االقسامعضو لجنة دراسة صالحیات رؤساء  19
 
 

 عاشرا : الكتب المؤلفة او المترجمة 
 سنة النشر  اسم الكتاب  ت 
 1991 نظریات ادبیة في تاریخ الدولة العباسیة (بالمشاركة)  1
 1992 دراسات في القصة  والمسرح( بالمشاركة)  2
تاثیر الف لیلھ ولیلة في المسرح العربي الحدیث  3

 (بالمشاركة) والمعاصر 
1995 

اضواء على تجربة محمد الشرفي الشعریة والمسرحیة  4
 (بالمشاركة) 

2002 

 2012 مراجعة لغویة للروایة العالمیة ( ملوك الغرام)  5
 2019 تنقیبات نقدیة في شعر ابي الطیب المتنبي  6
 
 

 حادي عشر : كتب الشكر وشھادة التقدیر  
 السنة الجھة المانحة كتاب الشكر او شھادة التقدیریة  ت 
 1992 ة السابع من ابریل / لیبیا عجام شھادة تقدیر  1
المعھد العالي العداد المعلمین   شھادة شكر وتقدیر  2

 لیبیا  /
1993 

 1995 جامعة الحدیدة / الیمن   شھادة تكریم  3
 2002 جامعھ بغداد كلیة االداب شھادة تقدیر  4
  جامعة االمام جعفر الصادق شكر وتقدیر   5
  كلیة الحكمة الجامعة  )7شكر وتقدیر  عدد ( 6
شھادة حضور في المھرجان االبداعي  7

 السنوي لطلبة كلیة الحكمة
  كلیة الحكمة الجامعة 

مشاركة في الندوة العلمیة شھادة  8
مقاومھ البكتیریا الحیویة المسببات 

 والمخاطر 

  

مؤسسھ ارشاد للتحكیم  شھادة مشاركة  9
 والتنمیة الثقافیة والقانونیة.

 

  منتدى الضاد العربي  شھادة حضور   10
م مؤسسة ارشاد للتحكیم   شھادة مشاركة. 11

 والتنمیة الثقافیة والقانونیة 
 

 
 
 
 
 

 ثاني عشر : 



 القي عددا من المحاضرات في لیبیا والیمن منھا :
 مقاربات نقدیة في االدب العربي القدیم والحدیثز  ●   
 تطویر االداء اللغوي للتدریسي. ●   
 تنمیة قدرات مدرس اللغة العربیة وادابھا. ●   
 سلوكیة الطالب وكیفیة التعامل معھا.  ●   
 اخطاء لغویة شائعة.  ●   
 مزایا طرق التدریس وعیوبھا التي تعتمد على المدونات االلكترونیة.  ●   
المشاركة ببحث عنوانھ ( اللغة العربیة ومحاوالت التفسیر) في مؤتمر دور التعلیم الجامعي         ●   

 االھلي.


