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 (CVالسيرة الذاتية)                                                             
 ايسر محمد فاضل :   االســم              

 
 اوال : معلومات عامة

 .الـعـنــوان:1 
  كلية االداب –العمل : جامعة االنبار 
  :ذاستاالدرجة العلمية:           نقد حيث وبالغة      التخصص 
  :عنوان البريدي 
 :009647901786561نقال 
 يالبريد االكترون: aldbow@yahoo.com 

 .معلومات شخصية  :2
 الجنـسية : عراقي                    الرماديمكان الــوالدة :    
                            1976   خ الوالدة : تاريــ   
    الحالة االجتماعية :متزوج                   

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
    دبلوم

 م.2000 العراق االنبار ماجستير

 م.2003 العراق بغداد دكتوراه
 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  2007 2006 جامعة االنبار/ اآلداب ة العربيةرئيس قسم اللغ
  2011 2010 جامعة االنبار/ اآلداب معاون العميد العلمي 
  2005 2003 جامعة االنبار /الزراعة رئيس وحدة االنرتنيت  
  2006 2005 اآلداب/ لغة عربية مقرر الدراسات العليا

رئيييييييييس  رلييييييييير  لييييييييية اللغيييييييييات 
 واآلداب يف كلية اآلداب

  2013 2011 عة االنبار/ اآلدابجام

  2005 2004 جامعة االنبار/ الرئاسة مقرر وحدة هنضة جامعة االنبار
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 ربيةالبالغة الع   

   النقيييييييييد ا دم اهيييييييييدل  وم ا بييييييييي
 ا دبية.

  

  ا دب اهدل   
  الشعر اهدل   

 العربية العامة لغري االختصاص   
 الدراسات القرآنية وا عجاز البياين   

 الثقافة اإلسالمية   
    

   
   
   
   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
  دراسيييييييات نقدلييييييية حدلثييييييية  ل لبييييييية

 املاجستري
 لغة عربية /االدب  االول

 لغة عربية /االدب  الثاني   م لح نقدي
 لغة عربية /االدب  االول دراسات سردية 

 لغة عربية /االدب  الثاني  دراسات استشراقية 
   
   
   
   
   



 قسم اللغة العربية -كلية اآلداب –جامعة االنبار 

 

3 

 

   
  راه: . االشراف على رسائل الماجستير والدكتو 3

   (م2008/)شعر الصعاليك يف ضوء معالري النقد قدميا وحدلثا. 

  م(2009)  م2013 – 2003االجتا ات النقدلة املعاصرة يف الرسائل اجلامعية العراقية من. 

 . اخلوف وأثره يف تشكيل االبداع الشعري يف العصر العباسي 

 
 
 
 .تقييم البحوث: 4
 
 
 بحوث  4
  . االهتمامات البحثية :5

    
 
 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

 -عبد هللا الغ امي امنوذجا -الناقد املعاصر مهوم وش حات
 م.2009

 

 كلية اآلداب  –جامعة االنبار  –العراق
 مشارك 2009

العلمي والت ور  التجمع اخلامس ملؤمترات آفاق البح 
 مدلنة فاس  2008العامل العرم اكتوبر  يالتكنولوج

 مدلنة فاس -املغرب
 مشارك 2008

 مشارك 2016 دم  مؤمتر اللغة العربية 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
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 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
 ورة  :ثامنا : الكتب المنش

       م.2004-67جامعة بغداد  ع -القراءة املعاصرة لعالقة عبد القا ر جبومسكي،  منشور يف  لة كلية اآلداب 

  منشيور يف  لية جامعية االنبيار للعليوم اإلنسيانية  مي  –دراسية وصيفية نقدلية -اآلراء التفكيكية عند عبد القيا ر مين وج ية ناير املعاصيرلن .
 م.2007كانون االول – 10، ع 3

  م.2008– 10، س 8.  لة كلية املعرف اجلامعة ع-دراسة أسلوبية-يف إلصال املعىن التعبري اللغويطرائق 

 م.2010– 1، س1حنن واآلخر ) اهداثة يف مف وم ادونيس(  لة جامعة االنبار للغات واآلداب ، ع 

 م.  2004– 70جامعة بغداد، ع  - ، منشور يف  لة كلية اآلدابآراء املعاصرلن يف مف وم ا عجاز عند عبد القا ر اجلرجاين 

  ، ) م.2013مالمح الفكر الوجودي يف روالة ألوب هلشام توفيق الركام  منشور  لة آداب الكوفة ) الدراسات االنسانية 

 م.2009-،ع صفر، آب1قراءة الدلوجية )عبد هللا الغ امي( صدى املنتدى ، تصدر عن منتدى  يت االدم س 

  لية جي ور تصيدر عين النيدي   -أمنوذجيا  يف سيورة ميرل قصية السييدة ميرل العي راء –التأثري البالغي يف تشكيل الصورة النفسية عنيد املتلقيي 
  يي .1434االدم الثقايف جبدة ، 

  ييي  1434، 42،السيينة    64كلييية اآلداب ، العييدد     –قييراءة يف مف ييوم اهداثيية عنييد أدونيييس  ليية آداب الرافييدلن ، جامعيية املوصييل - 
 م. 2012

  م.2011،  11كلية اآلدب ، العدد   –البنيولة املف وم والتأثري .  لة آداب الفرا يدي ، جامعة تكرلت 

 
 
 
 
 

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
  قييراءات يف نارليية القييراءة والتلقييي– 

 -درسة يف النص القراين

  االردن-دار دجلة 
 2016 

   
   
   
   
   
   

      
   
   
   

 تاسعا : عضوية اللجان :
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 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
    عاشرا   الدورات التدرلبية اليت نف  ا 

  م.2007عضو اللجنة املركزلة للكلية 

 2007عضو جلنة صالحية تدرلس يف كلية اآلداب. 

 م.2009حانية عضو جلنة تدقيق الدفاتر االمت 

  م.2008عضو جلنة إتالف الدفاتر االمتحانية 

  م.2008عضو جلنة قبول طلبة الدراسات العليا للعام 

  م.2008رئيس جلنة التوزلع على ا قسام يف القبول املركزي 

  م.2008عضو جلنة ا شراف الرتبوي 

  

  

 
 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها:

 انعقادهاتاريخ  مكان الدورة اسم الدورة
 2016 بغداد دورة االخطاء الشائعة 
 2013 االنبار /كلية الحاسوب  دور التعليم االلكتروني 

 2006 االنبار / طرائق تدريس  دورة التاهيل التربوي 

 2017 االنبار / طرائق تدريس  دورة البيئة  النظيفة 
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 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 
 

 
 المهارات العامة. 3
 

 
 ..................................                                                                                              التوقيـع :

 
                                      2017/   10 /   1     :التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
    
    
    
    
    
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
 بعض النشاطات الشعرية  كتابات عامة
 محاوالت للترجمة  ةقراءات عام

 الرياضة والحاسوب والتكلنوجيا في التعليم  أنشطة أخرى 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 الحاسوب واالنترنتيت وتطبيقات مايكروسوف ) الكسس واالكسل والورود والبوربوينت (  تطبيقات الحاسوب

 االنكليزي  بيةاللغــــات األجن
  الهــوايـــــــــــات


