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 (CVالسرية الذاتية)                                                             
 أ.د. علي حسني خضري شهل بشري اإلبراهيمي   :االســم              

 
 اوال : معلومات عامة

 .الـعـنــوان:1 
 دابكلية اآل  –نبار العمل : جامعة األ ●
 أستاذ         الدرجة العلمية:              ) اللسانيات التطبيقية ( األصوات علم  اللغة العربية/التخصص:   ●
 ----- :  عنوان الربيدي ●
 07822125159: نقال ●
 .alirumadi@yahoo.com:  الربيد االكرتوين ●

 .معلومات شخصية  :2
 ةمكان الــوالدة : الرمادي                    اجلنـسية : عراقي   
 ( 12206884A) عراقي برقم جواز سفر:.              1/7/1971الوالدة : اتريــخ    
 ( 7)      احلالة االجتماعية :متزوج                    عدد األطفال :  

 اثنيا : املؤهالت العلمية :
 اتريخ احلصول عليها الــدولة اجلامــعة الــدرجة
    دبلوم

 12/12/2001 العراق األنبار ماجستري
 16/11/2014 العراق األنبار دكتوراه

 
 اثلثا : اخلربات الوظيفية : 

 الوظيفة
 الفرتة الزمنية مكان العمل

  املهام الرئيسية
 

 إىل من

  مازال 2002 كلية اآلداب تدريسي
  2004 2003 كلية اآلداب مدير مكتبة كلية اآلداب

  2009 2008 كلية اآلداب أمني جملس الكلية
اخلبري اللغوي عن كلية 

 يف رائسة اجلامعةاآلداب 
  2004 2002 كلية اآلداب

حترير جملة جامعة هيئة مدير 
 األنبار للغات وآداهبا

  مازال 2017 رائسة اجلامعة
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 رابعا : اخلربات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 االولية)البكالوريوس(:. تدريس املواد يف الدراسات 1

 التخصص الفصل/السنة اسم املادة
 اللغة العربية 2008 فقه اللغة 

 اللغة العربية 2007،2008،2009،2010 علم اللغة العام 
 اللغة العربية 2008،2009 حتليل النص القرآين 

 كلية اهلندسة 2003،2004،2005،2006 العربية العامة لغري االختصاص
   
   
   
   
   
   
   

   
 . تدريس املواد يف  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم املادة
 2015-2014األول / لسنة  املعاجم والداللة 

 و
2015-2016 

 و
2016-1702 

 
 اللغة العربية/ فرع اللغة

 )كلية اآلداب(
 ماجستري

  2015-2014لسنة الثاين /  اللسانيات العامة 
 و
2015-2016 

 
 اللغة العربية/ فرع اللغة

 )كلية اآلداب(
 ماجستري

 2016-2015الثاين / الفصل الدراسات الصوتية احلديثة
  2017-2016و
 2018-2017و

 اللغة العربية/فرع اللغة
 )كلية الرتبية(

 دكتوراه
 الفصل األول /لسنة الدراسات النحوية

2016-2017 
األدباللغة العربية/ فرع   

 اآلداب()كلية 
 ماجستري
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 الفصل األول /لسنة  اللهجات
2016-2017 

 اللغة العربية/فرع اللغة
 )كلية الرتبية(

 دكتوراه
 الفصل األول /لسنة  اللسانيات النصية 

          2017-2018 
 العربية/فرع اللغة

 (اآلداب)كلية 
 دكتوراه

   

   

   

   

  . االشراف على رسائل املاجستري والدكتوراه: 3
 يف البحث            دكتوراه         /   شاكر رزيج رحيان مسر-1 

 2016انقش           ماجستري    / عبد الكرمي عبد هللامصطفى -2
 يف البحث           ماجستري           / صاحلعبد عبد القادر -3
 
 
 .تقييم البحوث: 4

 حبثا 32           
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5
    
 
 

 خامسا : املؤمترات املتخصصة والندوات العلمية :
 طبيعة املشاركة اتريخ املؤمتر مكان املؤمتر عنوان املؤمتر

 ابحث  2012  كلية اآلداب   / جامعة تكريت لسادس لكلية اآلداب املؤمتر القطري العلمي ا 
ة التنمية البشرية ، الثاين يف جامع املؤمتر الدويل
 .السليمانية 

كلية اللغات جامعة التنمية البشرية ،   
 السليمانية  -العراق

نيسان  16 – 15
2015. 

 ابحث 

 كلية اللغات   جامعة ) أكدنز (  .لغات املؤمتر الدويل العلمي للغات يف كلية ال
  انطاليا-تركيا

 حضور 2009

جامعة التنمية البشرية ، كلية اللغات  .ثاين يف جامعة التنمية البشرية املؤمتر الدويل ال
 السليمانية -العراق

 حضور 2017
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 سادسا : البحوث املنشورة :
 السنة احلالة اجمللة عنوان البحث

الصويت لقراءات سورة الواقعة يف  ) التفسري
 ضوء النرب والتنغيم(

 جملة جامعة االنبار للعلوم
 14،العدد3اإلنسانية،جملد

 2008 منشور

جملة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية  (ثرها بظاهريت االختالس واإلشباع)الصوائت وأت
 . 3جملد،العدد 

 . 2005 منشور

)اللفظة واملعايري اليت حتدد هويتها أبهنا هلجة أو 
 ليست هلجة (

جملة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية 
 6ـــــــــــــ،العدد  واالقتصادية جملد

 . 2005 منشور

)اإلشارات البهية يف أتثريات الصوامت 
 والصوائت النفسية يف النصوص القرآنية( ، سنة

اإلنسانية ، جملة جامعة االنبار للعلوم 
 3العدد 

 . 2009 منشور

)األصول الفصحى لبعض املفردات العامية 
 املصرية (  .

جملة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية 
 4واالقتصادية ، العدد 

 2004 منشور

)الثمار الندية يف تناسب صفات األصوات 
 ومعاين الكلمات القرآنية (  .

 جملة جامعة األنبار للغات واآلداب ،
 13العدد 

 2013 منشور

) اإلْسَكــــــــــاُن واإلْشبَـــــــــــاُع يفي الّنصي الُقْرآين 
ديراَسٌة يف الّتْشكيلي الصَّْويت ) تـَْفسرُي الّرازي  

 أنْـُموَذَجاً (

النبار للغات اآلداب ، جملة جامعة ا
 . 2014 منشور . 15العدد 

املـــــُْشَربُة ُصَوْيتياً يف ُسوَريَت الَكْهفي  ) األْصواتُ 
والواقيَعةي ديراَسة خمربية يفي الّتْشكييل الصَّْويت 

phonology . ) 

جملة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية 
 2015 منشور ط 105وفق األمر املرقم 

    
    
    

 اثمنا : الكتب املنشورة  :
 اتريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 اتسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى اجلامعة

عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر القطري 
 جامعة األنبار-األول لكلية اآلداب 

مقرر اللجنة املركزية االمتحانية يف كلية 
 - 2007جامعة االنبار / /اآلداب 
2008 

يف قسم  عضو جلنة الدراسات العليا
اللغة العربية للعام وفق األمر اإلداري 

 . 2009/  11/  2يف  201املرقم 
عضو جلنة اإلرشاد الرتبوي يف كلية  

اآلداب/ جامعة االنبار وفق األمر املرقم 
 . 2002/  12/  10يف  1002

عضو اللجنة العلمية يف قسم اللغة 
العربية للعام وفق األمر اإلداري املرقم 

 . 2009/  11/  2يف  201
عضو جلنة احلفاظ على سالمة اللغة  

 العربية يف جامعة األنبار
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 عاشرا : الدورات التدريبية اليت نفذها : 

 اتريخ انعقادها الدورةمكان  اسم الدورة
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 حادي عشر: الدورات اليت شارك فيها: 
 اتريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 م. 9/6/1999 جامعة االنبار دورة يف برامج احلاسوب للمبتدئني يف
 م. 3/4/2006 مركز احلاسبة االلكرتونية يف جامعة االنبار للمتقدمنيدورة يف برامج احلاسوب 

 15/1/2005 مركز طرائق التدريس يف جامعة االنبار دورة يف تطوير مهارات التدريس
 2009/ 5/  28 يف جامعة االنبار املكتبة املركزية (الفهرسة والتصنيفدورة يف اإلعداد املكتيب )

   
   
   
 معلومات اضافية:اثنتا عشر: 

 . اجلوائز والتقدير1
 السنة البلد اجلهة املاحنة نوع اجلائزة أو التقدير

 2003 العراق السيد رئيس اجلامعة  كتاب شكر 
 2004  السيد رئيس اجلامعة كتاب شكر
 2009  السيد رئيس اجلامعة كتاب شكر
 2009  السيد رئيس اجلامعة كتاب شكر
 2015  اجلامعةالسيد رئيس  كتاب شكر
 2002  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2002  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2002  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2003  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
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 2004  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2005  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2005  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2007  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2007  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2007  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2008  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2009  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2009  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2009  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2009  الرتبيةعميد كلية  كتاب شكر
 2015  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2016  عميد كلية اآلداب كتاب شكر
 2016  عميد كلية اآلداب كتاب شكر

 2002 العراق جامعة األنبار –كلية اآلداب  حصل على مكافآت مالية
 2003 العراق جامعة األنبار –كلية اآلداب  حصل على مكافآت مالية
 2005 العراق جامعة األنبار –كلية اآلداب  حصل على مكافآت مالية

 . االهتمامات العامة2 
 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 يكتب أحياان على الشابكة االلكرتونية كتاابت عامة
 حب القراءة عن اغلب االختصاصات  قراءات عامة
 مواكبة التطورات احلاسوبية وال سيما املتعلقة ابملختربات الصوتية  أنشطة أخرى

 . املهارات العامة3
 البـيــــــــــــــــــــــــــــان املهـــــارات

 جييد التعامل مع احلاسوب وال سيما برامج الفحص املخربي الصويت الرقمية  تطبيقات احلاسوب
 ---- اللغــــات األجنبية
 والرايضة والسفر، املطالعة، اهلــوايـــــــــــات

          التوقيـع :
   :22   /11   /0172       التاريخ 


