
 
 
 

 السيرة العلمية 
 

 سمير جعفر ياسين االسم الثالثي:

 اآلداب/ قسم اللغة العربيةالقسم: /الكلية 

 أستاذ جامعي  الوظيفية الحالية:

 ماجستير/ دكتوراه  :الشهادات الحاصل عليها

 اللغة العربية  التخصص العام:

 األدب األندلسي التخصص الدقيق: 

 االنكليزية اللغة  اللغوية:الخبرات 

 الجامعة المستنصرية  /   أستاذ مساعدالجهة المانحة /اللقب العلمي

 سنة وثمانية أشهر  19  سنوات الخدمة الجامعية:

بواعث البكاء ودالاللته الفنية والموضوعية في الشعر العربي قبل   عنوان رسالة الماجستير:

 اإلسالم

 تحليل خطاب الرسائل األدبية في األندلس عصر الطوائف والمرابطين  عنوان رسالة الدكتوراه:

 07703464152  رقم الهاتف:

  yaseensameer65@gmail.comالبريد اإللكتروني:

 : الجوائز والمنح الدراسية والتكريم  •

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

    

 

 

 

 

 الكتب المؤلفة والمترجمة:  -األعمال المنجزة  •

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب  ت

1- 

تحليل خطاب الرسائل األدبية 

في األندلس عصر الطوائف  

 والمرابطين 

 بغداد  
دار شمس  

 األندلس 
2018 

2 
أندلسية من مالمح  شذرات 

الفتوة في األدب األندلسي/  
 بغداد 

دار شمس  

 األندلس 
2021 



دراسة في المضامين  

 والمعاني والقيم 

 

 البحوث العلمية المنشورة : •

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

1-   
الصورة الشعرية في شعر  

 ابن مجبر األندلسي 
 بغداد 

مجلة كلية  

التربية/ الجامعة  

 المستنصرية 

2015 

2- 
البناء الفني في ديوان ابن  

 الجنان األندلسي  
 بغداد 

مجلة كلية  

اآلداب/ الجامعة 

 المستنصرية 

2015 

3- 
أفعال الكالم وتداولية النص  

 الشعري
 بغداد 

مجلة كلية  

اآلداب/ الجامعة 

 المستنصرية 

2016 

4- 

مثيرات إنشاء النص األدبي 

شعر اليهود وماقيل فيهم  

 شعرا في األندلس أنمومذجا 

 بغداد 
مجلة آداب  

 المستنصرية 
2020 

 

 : (محاضرة  /ورقة بحث ) المؤتمرات والندوات  •

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة  ت

 2020-2019 بغداد  مؤتمر كلية األداب / الجامعة العراقية -1

 

 : أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية •

 ت
عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و  

 البحوث العلمية
 العمل المقدم للنشر العمل قيد اإلنجاز 

1- 

طوق الحمامة البن حزم األندلسي وديوان 

الصبابة البن أبي حجلة التلمساني/ دراسة 

 موازنة 

  نعم 

 

 

 



 الخبرات التدريسية:      •

 السنة اسم المادة التدريسية  ت

 2018-2002 تدريس  اللغة العربية العامة  -1

 2021-2018 تدريس األدب األندلسي  -2

 

 

 

 التدريبية:  الدورات  •

 السنة المكان  واسم المؤسسة التي أجرت التدريب  اسم التدريب ت

1- 
دورة سالمة اللغة 

 العربية للموظفين 

الجامعة  التعليم المستمر 

 المستنصرية 

2018 

 

2- 
دورة الترفيع  

 الوظيفي 

الجامعة  التعليم المستمر 

 المستنصرية 
2019 

3- 

دورة سالمة اللغة 

العربية/ 

 للتدريسيين 

الجامعة  التعليم المستمر 

 2019 المستنصرية 

 

 : لمناصب اإلداريةا •

 فترة التكلفة  المناصب اإلدارية  ت

 2020/ 1/ 1 اللغة العربية مقرر قسم  -1

 

 اللجان المشارك بها:  •

 فترة عمل اللجنة  مهام اللجنة اسم اللجنة ت



 سنة كاملة  لجنة امتحانات الطلبة  اللجنة االمتحانية  -1

 شهر تدقيق الشيتات  لجنة تدقيقية  -2

 سنة  ارشاد الطالبة لجنة اإلرشاد التربوي  -3

 سنتان  للتدريسيين  لجنة اختبار صالحية  -4

 

 

 

 


