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  (CV)السيرة الذاتية                                                             
 علي محمد عبد :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  لغة العربيةكلية االداب / قسم ال..ـ  االنبارالعمل : جامعة  
  :مساعد استاذ.... درجة العلمية:ال          األدب االندلسي...التخصص.   

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان البر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  العن
........................................................................................

....     
 07829376251/     نقال                  

 ي    البر د االكترونd.alimohammad@gmail.com    

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                       الرماد االنبار /  والدة :ــال مكان   
 .......................جواز سفر:                      1971/  1/ 1خ الوالدة :  ــتار    
                                    6  عدد األطفال :                             متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تار خ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 1992 العراق االنبار البكالور وس
 1997 العراق االنبار الماجستير 
 2007 العراق االنبار هالدكتورا

  ان رسالة الماجستيرعنو:  

                                                                      االتجاه الفومي في شعر رشيد سليم الخوري 
 هعنوان أطروحة الدكتورا :  
 الشعرية االندلسية عصر بني االحمر انموذجا       

 
 

 شعار اجلامعة 
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

اللغــــة قســــم  تدر سي
 العربية

2006 2008  

جامعـــــــــــــــــة  امانة مجلس الجامعة
 االنبار

2008 2009  

  2014 2013  كلية االداب مسؤول وحدة االرشاد
اللغـــــــــــــــــــــة  رئيس قسم

 العربية
  مستمر 2017

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 وس(:الدراسات االولية)البكالور  في . تدر س المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 - 2006 االدب المقارن 

2008 
 االدب المقارن 

 االدب االندلسي   2009 االدب االندلسي
 -2010 النقد القديم

2012 
 النقد القديم

 االدب الحديث 2013 شعر حديث              
   

 :. تدر س المواد في  الدراسات العليا 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 النقد القديم االول دراسات نقدية قديمة
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  : والدكتوراه . االشراف على رسائل الماجستير3
     اليوجد

 .تقييم البحوث: 4
 .التناص القراني في شعر ابن دراج القسطلي  .1

 .النواعير في الشعر االندلسي .2

 . الراشدينالبناء الفني في رسائل الرسول محمد )ص(والخلفاء  .3

 
 . االهتمامات البحثية : 5
 . االدب االندلسي -1   
 . قضايا نقدية حديثة  - 2    
 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :
تار خ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

ة شعر ابي بكر بن المرابط دراس
 اسلوبية

مجلة جامعة 
تكر ت لالداب 

 واللغات
 2011 منشور

بنية التزامن في رواية بداية ونهاية 
 لنجيب محفوظ

مجلة الجامعة 
 المستنصر ة

 2010 منشور

شعر ابي بكر بن شبر ن جمع وتحقيق 
 ودراسة

االنبار مجلة 
 للغات واالداب

 منشور
 - 1ع

2009 
 لكتب المنشورة  :ثامنا : ا

 تار خ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 تاسعا : عضو ة اللجان :
 

 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
 رئيس لجنة المشتر ات 

2010-2011 
عضو لجنة االرشاد 

 2007/2008التربو  
رئيس لجنة فحص اجهزة  

الحاسوب واالستنساخ 
2010 

ة المناهج لجن
2008/2009 

عضو لجنة مشتر ات  
 2012مستلزمات بحثية 

لجنة متابعة الز  
 2010-2009 الموحد

اللجنة االمتحانية المركز ة  
2017 

لجنة االرشاد 
 2011-2010التربو  

لجنة استالم وتوز ع  
 2017الرواتب 

 2017اللجنة االمتحانية

   
   
   
 

 ي نفذها : عاشرا : الدورات التدر بية الت
 تار خ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   
   

 : شارك فيها التي حاد  عشر: الدورات
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 تار خ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
الدورة التعر فية لشرح قانون 

 الخدمة المدنية
 مقر وزارة التجارة  

1999 

دورة العناية بسالمة اللغة 
 العربية

 التجارةمقر وزارة  
1999 

دورة ادارة االفراد والخدمات 
 االدار ة

 مقر وزارة التجارة
2000 

دورة اصول المخاطبات 
 واتخاذ القرارات االدار ة

 رئاسة جامعة االنبار
2009 

مركز التدر ب والتطو ر  دورة سالمة اللغة العربية
 2017 االكاديمي /جامعة االنبار

 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  جلوائز والتقديرجلوائز والتقديراا. . 11

 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 1999 العراق الشركة العامة لتجارة الحبوب كتاب شكر وتقدير 

 2009 العراق رئيس الجامعة كتاب شكر وتفدير

 2009 العراق رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير

 2010 العراق عميد كلية االداب كتاب شكر وتقدير

 2011 العراق عميد كلية االداب اب شكر وتقديركت

 2013 العراق رئيس الجامعة كتاب شكر وتقدير
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  امةامةاملهارات العاملهارات الع  ..33

 

  

                                                          ..........                                                              ..........                                                              ................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                    2017/  11/  10      ::التاريخ التاريخ 

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 الكتب االدبية والشعر العربي

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

تطبيقات 

 الحاسوب
 جيدة      

ات ــــاللغ

 األجنبية
     

اـــــــــــوايــاله

 ت
 كرة القدم  


