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 دراسة- والجواهري المتنبي بين قصائد أربع بعنوان نقدي كتاب لي وصدر األدبي اختصاصي في منشورة علمية بحوث لي- حديث وأدب نقد تخصص

 كتب من عدد على وحاصل الصحفيين نقابة وعضو والكتاب لألدباء العام االتحاد عضو.. (الغواني صريع) الشعرية المجموعة لي وصدرت.. مقارنة أسلوبية

 .التقديرية والجوائز الشكر

 
 

 :الدراسية الشهادات 

  

Ph.D. #1: بغداد جامعة- رشد ابن - التربية كلية - العربية اللغة قسم - وادابها العربية اللغة فلسفة في دكتوراه  

M.Sc. #2: بغداد جامعة-رشد ابن - التربية كلية -العربية اللغة قسم - وادابها العربية اللغة فلسفة في ماجستير  

B.Sc. #3: بغداد جامعة- رشد ابن -التربية كلية - العربية اللغة قسم - العربية اللغة في بكالوريوس  
 

 الجوائز والتكريم األكاديمي

 

  الثقافي المخزومي مجلس من وتقدير شكر:#1 •

 للثقافة ميزوبيتيميا مؤسسة من وتقدير شكر:2# •

 للجميع الثقافة جمعية من وتقدير شكر#٣ •

 المطهرة الكاظمية للعتبة العامة األمانة من وتقدير شكر4# •

 الثقافة وزارة من وتقدير شكر5# •

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من وتقدير شكر6# •

 المستنصرية الجامعة رئيس السيد من وتقدير شكر7# •

 التربية كلية عميد السيد من وتقدير شكر8# •

•  
 

 الخبرة األكاديمية والتدريس:

 

 والشعر القديم األدبي النقد لمواد المستنصرية الجامعة - العربية اللغة قسم -التربية كلية طلبة تدريس في عاما عشر لثالثة تمتد أكاديمية خبرة:#1 •

 . ومادة العروض ودرس التعبير  الحديثالعربي الحديث والنثر العربي 

 المستنصرية الجامعة - األساسية التربية كلية - العربية اللغة قسم لطلبة العروض مادة تدريس:#2 •

 #أستاذ مساعد في اختصاص األدب والنقد العربي.3 •

 شراف على عدد من رسائل الماجستير ومناقشة عدد من أطاريح الدكتوراه  ورسائل الماجستير .#اإل4 •
 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية

مادة الشعر العربي الحديث-2 مادة النثر العربي الحديث-1  

مادة العروض . -4  مادة التعبير واالنشاء-3  
مادة النقد العربي القديم-5  

مادة اللغة العربية العامة-6  

ماجستير -منهج البحث األدبي والمكتبة لطلبة الدراسات العليا-1

.    أدب  
ماجستير أدب.  –كتاب نقدي حديث  لطلبة الدراسات العليا  -2

                                                                



 

 األنتساب المهني او الجمعيات:

 

 اللجنة الثقافية  في قسم اللغة العربية-1 •

 لجنة االستالل في قسم اللغة العربية -2 •

 لجنة األداء وضمان الجودة-3 •

 لجنة مناقشة البحوث-4 •

 العام لألدباء والكتاب في العراقعضو االتحاد -5 •

 عضو نقابة الصحفيين-6 •

 عضو جمعية الثقافة للجميع-7 •

 عضو االتحاد العام لإلذاعات والتلفزيونات االسالمية-8 •

 لجنة تسلم بحوث التخرج في قسم اللغة العربية .رئيس  -9 •

 مسؤول نشر نشاطات قسم اللغة العربية وأساتذتها في موقع القسم على االنترنت ضمن موقع الجامعة المستنصرية. -10 •
 

 المنشورات العلمية

 

  .بحوث علمية •

 الصورة الفنية للطبيعة والتصوير التجريدي في شعر سعدي يوسف-1 •

 السيابلوحة الفناء في قصيدة المومس العمياء للشاعر بدر شاكر   -2 •

 تشكيل الرؤيا في قصيدة الحسين الخالد للدكتور محمد حسين ال ياسين-3 •

 التمرد في شعر االغتراب عند بلند الحيدري-4 •

 تأثير التشكيل في رؤى الشاعر العراقي المعاصر-5 •

 االنطباع القصصي لون جديد من ألوان السرد -6 •

 ظاهرة التكرارالحضور والغياب و-جمالية القراءة في شعر محمود درويش -7 •

 النواكز في القصيدة _الية مقترحة لتحليل النص الشعري-8 •

 ظواهر التشكيل والرؤيا السياسية في قصيدة ثورة العراق للجواهري-9 •

-11                                                                          .المفهوم النقدي بين التراث والمعاصرة-عناصر التشكيل في القصيدة العربية -10 •

 النواكز في قصيدة المومس العمياء للشاعر بدر شاكر السياب .

 كتب مؤلفة •

 2012بغداد -دار الفراهيدي للطبع والنشر -رؤيا الذات والسياسة-أربع قصائد بين المتنبي والجواهري -1 •

 2011بغداد-دار المصادر - المجموعة الشعرية صريع الغواني-2 •

 العديد من المقاالت في الصحف والمواقع االلكترونية العراقية:  مقاالت •

•  

•  

•  

 تطوير المهارات:

 

• Certifications.  Conferences.    Workshops. 


