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  علميةال المؤهالت:  أوالا . 

 التاريخ  الكليـــة اجلامعة العلمية الدرجة

 بكالورووس

 

 1002 التربية كلية تكريت جامعة

 1002 التربية كلية تكريت جامعة املاجستري

 الدكتوراه

 

 1022 اآلداب كلية بغداد جامعة

 

 

 



 

ًا ثا  ا  . الجامعي التدريس:  نيا

 لىا - من  الفترة الجامعة (الكلية/  المعهد)  الجهة ت

 1002-1002  تكريت جامعة سامراء/ التربية كلية 1

 1002-1002  واسط جامعة  التربية كلية 2

 1022-1002  المستنصرية الجامعة واإلقتصاد اإلدارة كلية 3

 اآلن ولحد -1021  المستنصرية الجامعة  األساسية التربية كلية 4

 

 بتدريسها قمت التى الدراسية المقررات:  اا ثالث.     

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 1002-1002   العامة العربية – العربية البالغة  العربية اللغة 1

 1002-1002  الحديث األدب  العربية اللغة 2

 10022-1002  العامة العربية  األعمال إدارة قسم 3

 1022-1021 اإلسالمي الدين اصول – اإلسالمي األدب  اإلسالمية التربية قسم 4

 1022-1022  القرآني اإلعجاز - اإلسالمي األدب اإلسالمية التربية قسم 3

/  األولى الصفوف معلم قسم 2

 قسم التربية االسالمية

 1022-1022   اإلسالمي األدب -األطفال أدب

  2 

 

/ قسم األطفال رياض قسم

 التربية االسالمية

 1022-1022   اإلسالمي األدب - العامة العربية

قسم العلوم / قسم التربية  2

 االسالمية

 1022-1022   اإلسالمي األدب -العربية العامة 

قسم التربية الخاصة  / قسم  2

 التربية االسالمية

 1022-1022   اإلسالمي األدب -العربية العامة



قسم الجغرافية / قسم الفنية    -9

 / قسم التربية االسالمية

 1029-1022   المياإلس األدب -العربية العامة

/ قسم التربية الرياضياتقسم  20

 االسالمية

 1010-1029   المياإلس األدب -العربية العامة

/ قسم التربية الرياضياتقسم  -22

 االسالمية

– المياإلس األدب -العربية العامة

  البالغة 

1010-1012 

 دراسات بالغية متقدمة  قسم التربية االسالمية -21

 طلبة الدراسات العليا 

1010-1012 

 

 .فيها شارك التي العمل وورش العلمية والندوات المؤتمرات: اا رابع

  نوع أنعقادها مكان  السنــة  العنوان ت

  املشاركة

/  حبث) 

 (حضور بودرت

 مؤحمر جامعت كربالء 2102 جامعت كربالء –انمؤحمر انعهمي األول نكهيت انخربيت  1

 مؤحمر اربيم 2102 ن في انثقافت انعراقيتحهقت دراصيت حىل أدب انضريا 2

 مؤحمر جامعت حكريج  2102   نكهيت انخربيت ذوني انثامهانمؤحمر انعهمي ان 3

 مؤحمر جامعت بابم 2102 األصاصيت  نكهيت انخربيت انعهمي انمؤحمر  4

انمؤحمر انعهمي انضادس نكهيت انخربيت ابه رشذ  5

 جامعت بغذاد 

 مرمؤح جامعت بغذاد 2102

انمؤحمر انعهمي انذوني في انذراصاث انبيىيت  6

 وانعهىو االوضاويت

 مؤحمر جامعت انقاهرة 2102

انمؤحمر انعانمي األول نرؤصاء اقضاو انهغت   -7

 انعربيت 

 مؤحمر جامعت أصفهان  2102

ؤحمر انذوني االول كهيت انعهىو االصالميت انم  -8

 جامعت ري قار

 

 

 

 

 

 مؤحمر  جامعت ري قار  2120

 مؤحمر  جامعت طهران  2120 مؤحمر انهغت انعربيت وانحضارة االصالميت   -9

 



 االخرى العلموة األنشطة:  خامسًا  . 

 الكلوة خارج الكلوة داخل

المشااركة فاي العديااد مان ا نشاا ة التاي  قامت ااا  -1 ش والندوات في الكمية إقامة العديد من الور  -1
اقاماااة دورات فاااي  رادااا  التااادريس وسااا مة الم اااة  -2 مؤسسة العراقة لمثقافة والتنمية 

 العربية 
القااام مضاااارات فااي ساا مة الم ااة العربيااة فااي  -2

 مركز التعميم المستمر في الجامعة المستنصرية 

المشااااركة كمضكااام يمماااي فاااي ماااؤتمر كمياااة التربياااة  -3
 األساسية الجامعة المستنصرية 

 

 

ردااايس المجناااة الثقافياااة فاااي القسااام والمساااؤو  يااان  -4
  إقاماااة العدياااد مااان األنشااا ة الثقافياااة فاااي قسااام التربياااة

 اإلس مية 

 

 

 

 التقدور ذهادات و  اجلوائز ، الشكر كتب: ًادادد. 

 اجلهة السنة التقدور ذهادة أو اجلائزة أو الشكر كتاب ت

انجامعت  -كهيت اإلدارة واالقتصاد 3122 شكر وتقدير عميد كهيتاإلدارة واإلقتصاد 1

 انمستنصريت

 جهاز اإلشراف وانتقىيم انعهمي 3123 شكر وتقدير وزارة انتعهيم انعاني وانبحث انعهمي 2

شككككر وتقكككدير مكككي قبكككم انسكككيد ر كككي  انجامعكككت  3

 انمستنصريت

 انجامعت انمستنصريت 3124

عدددة كتددب شددكر وتقدددير مددن عميددد كليددة التربيددة  4

 االساسية الجامعة المستنصرية 

كلية التربية األساسية / الجامعة  

 المستنصرية

 جامعة سامراء 3122 كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة سامراء  5

كتددداب شدددكر وتقددددير مدددن عميدددد كليدددة التربيدددة   -6

 اسط االساسية / جامعة و

 جامعة واسط 3122

كتاب شكر وتقدير من عميد كليدة التربيدة للعلدوم  -7

 االنسانية جامعة تكريت 

 جامعة تكريت 3122

كتاب شكر وتقدير من عميد كليدة التربيدة للبندات   -8

 جامعة بغداد

 جامعة بغداد 3129



كتددددداب شدددددكر وتقددددددير مدددددن رئددددديس الجامعدددددة   -9

 المستنصرية 

 ريةالجامعة المستنص 3128

 جامعة اصفهان 3128 شهادة تقديرية من رئيس جامعة اصفهان  -11

 جامعة القاهرة  3128 شهادة تقديرية من رئيس جامعة القاهرة  -11

12- 

 كتاب 

كتاب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي 

 والبحث العلمي 

 بغداد 3131

كتدداب شددكر وتقدددير مددن السدديد رئدديس الجامعددة  -13

 صرية المستن

 المستنصرية 3131

14- 

كتاب 

 شكر 

كتاب شكر وتقدير من السديد عميدد كليدة التربيدة 

 للعلوم االنسانية / جامعة ديالى

 ديالى 3131

 
كتاب شكر وتقدير من معالي وزير التعليم العالي   - 15

 والبحث العلمي

 بغداد 3132

 

 .املرتمجة أو املؤلفة الكتب: دابعًا

 دنة الكتاب أدم ت

 النشر

 2102 بالغت انقصيذة انحذيثت ) حمظهراث انشكم وحجىهراث انذالنت ( 1

 2102 عر انعربي انحذيث واقذاً )ادوويش ، انمىاصرة ، عهي انعالق( انشا 2

 2102 انقصيذة انمركزة ووحذة انخشكيم دراصت فىيت في شعر انضخيىاث  -3

 2102 بىيت انخطاب األدبي حمثالث انشعر و حمثالث انضرد  -4

 صيم  رائحت انخفا قراءة في روايتانىص انروائي انمرجع وانمخخيم / جمانياث  -5

 

 

 انخفاصش

 رائحت انخفاصيم )صهيمان انصذي ( 

2102 

 2121 (مشخرك  ) كخاب وقذيت في حقاواث انخشكيم وانخعبيرقراءاث حركيت انضرد انروائي   -6

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CV 

                          Full name: Ali slibiy majeed Hussein 

Date of Birth : 21-1-1980 

Marital status: Married 

Number of children :4 

Religion: Muslim 

Scientific specialization : Arabic 

Job title : Lecturer 

Degree :Teacher 

Career title: Department of Islamic Education –Faculty of 

Basic Education- Mustansiriyah University  

 Mobile :  

Email: Ali.slebe@uomustansiriyah.edu.iq 

- Qualification   

Date College University Degree 

2001 Education Tikrit University B.A. 

2004 Education Tikrit University M.A. 

2011 

 

College of ART Baghdad University PH.D 

 

 

 


