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 (CVالسيرة الذاتية)                                                             
 د.بشار خلف عبود:  االســم              

 
 اوال : معلومات عامة

 .الـعـنــوان:1 
  اللغة العربيةداب / قسم كلية اآل..ـ العمل : جامعة االنبار 

  :ة: أستاذ مساعلاللرجة العلمي   نللس    اللغة العربية / األدب األ  ...التخصص   

 :العنوان البريلي ............................................................................................   
 07808661577/        نقال 

 البريل االكترون  : alhawigadr@gmail.com 

 .معلومات شخصية  :2
 الجنـسية : عراق                                    الرمادي مكان الــوالدة :   
 .......................جواز سفر:                                       1/1/1979تاريــخ الوالدة :     
                                  2  الحالة االجتماعية : متزوج                             علد األطفال :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــلولة الجامــعة الــلرجة

 2001/  2000 العراق كلية التربية / جامعة األنبار البكالوريوس
 2004 العراق كلية التربية / جامعة األنبار الماجستير 

 2008 العراق كلية التربية / جامعة األنبار اللكتوراه
 نوان رسالة الماجستير:ع                                                                                            

 ه  422/  92الَمَثل ف  الشعر األنللس  , من الفتح حتى سقوط الخالفة 

                                           
 هعنوان أطروحة اللكتورا  

 
 شعر األنللس  بين الرقابة واإلمتاع .. دراسة تحليليةال       

             
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

         2011 2010 كلية اآلداب أمين مجلس كلية اآلداب
مــــــلةر شــــــعبة  ــــــمان الجــــــودة 

 واالعتماد ف  كلية اآلداب
/2014 2013/2014 لية اآلدابك

2015 
 

     
     

 
 

 شعار اجلامعة 
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 اللراسات االولية)البكالوريوس(: ف  . تلريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 األدب العرب  2008/  2006 األدب اإلسالم 

 األدب العرب  / مستمر 2008 األدب األنللس 
 اللغة واألدب 2015/  2011 الكتاب القليم

   

   
 . تلريس المواد ف   اللراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 األدب العرب  الفصل األول دراسات أدبية

   

   
   االشراف على رسائل الماجستير واللكتوراه:. 3
  

     
 .تقييم البحوث: 4

قرأت العلةل من الرسائل واألطاريح الجامعية كخبير لغوي , وه  كثيرة جلا 
 ال ةتسع المقام لذكرها ..

 . االهتمامات البحثية : 5
 األدب العرب 

 األدب األنللس 
 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والنلوات العلمية

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

 طبيعة المشاركة
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 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

شعر أهل الذمة ف  األنللس , جمع ودراسة 
 وتحقيق

مجلة كلية المعارف 
 21العلد  منشور الجامعة

/2013 
مظاهر البلاوة ف  الشعر األنللس  , عصر بن  األحمر 

 ه897ه / 635أنموذجا 
ألنبار مجلة جامعة ا
/  11العلد  منشور للغات واآلداب

2013 
نبار مجلة جامعة األ  أدب السفارات ف  األنللس بين الواقع والتغيير

/  13العلد  منشور للغات واآلداب
2013 

    
    

    

    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
 

 :لجان تاسعا : عضوية ال
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

/  2017لجنة انضباط الطلبة  
2018 

 2011لجنة األنشطة الالصفية 
- 2012 

/  2015اللجنة االمتحانية   
2016 

/ 2010لجنة استالل البحوث   
2011 

/  2015لجنة استالل البحوث   
2016 

/  2017لجنة استالل البحوث   
2018 
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 :  عاشرا : اللورات التلريبية الت  نفذها
 تاريخ انعقادها مكان اللورة اسم اللورة

دورة اللغة العربية بعنوان 
التصويب اللغوي وأثره ف  

 مقاومة لحن العامة

 مركز التعليم المستمر

6 – 20 /2/2017 

 2/2017/ 20 – 6 تمرمركز التعليم المس دورة اللغة العربية بعنوان العلد
   

 : شارك فيها الت  حادي عشر: اللورات
 تاريخ انعقادها مكان اللورة اسم اللورة
 2/2017/ 19 – 12 مركز التعليم المستمر دورة السموم ف  غذائنا

دورة األخطاء الشائعة ف  اللغة 
 العربية وأصول المخاطبات الرسمية

 2/2017/ 20 – 6 مركز التعليم المستمر

   
   
   
 

 ثاني عشر: معلومات اضافية:

 اجلوائز والتقدير .1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 كتاب شكر وتقدير
 السيد رئيس الجامعة

 العراق
26/7/

2015 
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 االهتمامات العامة. 2 
 

 

 املهارات العامة. 3
 

 

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

 

                                            :التاريخ 
 

 

    

 ــــــــــــانالبــيـــــــــــــــ النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 جدا جيدة

 

 قراءات عامة
 جدا جيدة

 

 أنشطة أخرى
 

 متوسطة

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 جيدة       تطبيقات الحاسوب

 االنجليزية متوسط     اللغــــات األجنبية

 القدم رياضة كرة  الهــوايـــــــــــات


