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 (CVالسيرة الذاتية)                                                             
 عبيد  بيان محمد فتاح:  االســم              

 
 اوال : معلومات عامة

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

  :ستاذ مساعدأة: لدرجة العلميا النحو              ...التخصص   

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07827482210/     نقال                  

 يالبريد االكترون : combayanmo20@gmail.  

 .معلومات شخصية  :2
 الجنـسية : عراقي                                   بغداد  مكان الــوالدة :   
 .....................عراقي..جواز سفر:                      1978/  11/  26تاريــخ الوالدة :     
                                   2  دد األطفال :الحالة االجتماعية : متزوج                             ع  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2000 العراق األنبارجامعة /  التربيةكلية  البكالوريوس
كلية اآلداب / الجامعة  الماجستير 

 المستنصرية
 العراق

2003 

 2009 العراق ربية / جامعة األنباركلية الت الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير   

 البحث النحوي في كتاب الحجة للقراء السبعة ألبي علي النحوي                                           
 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

 
 

 حقيق القسمين الثاني والثالثهـ( دراسة مع ت727المكّمل في شرح المفصل للمظهري الزيداني )ت            
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     
     

     
     
     

 
 

 شعار اجلامعة 

mailto:bayanmo20@gmail.com
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة سم المادةا

  2010-2006 الصرف

  2017-2010 النحو
   
   

   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 النحو األول حروف المعاني

   

   
   االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:. 3
  

     
 :تقييم البحوث .4

 
 . االهتمامات البحثية : 5
 مسائل نحوية وتوجيهها -1   
 مسائل صرفية -2   
 تحقيق نصوص نحوية وصرفية -3   
 

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

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

العلمي في كلية  المؤتمر كمال إبراهيملمآخذ على كتاب عمدة الصرف 
التربية للعلوم اإلنسانية / 

 جامعة األنبار
 باحث 2011
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 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

المؤتمر العلمي في كلية  مآخذ على كتاب عمدة الصرف لكمال إبراهيم
التربية للعلوم اإلنسانية / 

 جامعة األنبار
 2011 منشور

مجلة جامعة تكريت للعلوم  المفيد في التصريف للزمخشري دراسة وتحقيق
 2012 منشور اإلنسانية

مجلة كلية المعارف  )قد( بين التنظير النحوي واالستعمال القرآني
 الجامعة

 2013 منشور

سؤال وجواب على كتاب المقصود في الصرف, 
إلبراهيم بن محمد المعروف بعصام الدين اإلسفرايني 

 ه(, دراسة وتحقيق, )بحث مشترك(.951)ت

مجلة كلية التربية األساسية 
للعلوم التربوية واإلنسانية / 

 جامعة بابل
 2017 منشور

رسالة في تأويل آيتين مشكلتين للفزراني دراسة 
 وتحقيق

جامعة األنبار للغات  مجلة
 2017 منشور واآلداب

فصل المنازعة في تحقيق أوائل األفعال المضارعة, 
ه(, دراسة 749ألبي زرعة الكناني المقدسي )ت 

 وتحقيق, )بحث مشترك(.

 
  مقبول للنشر

    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
 

 :وية اللجان تاسعا : عض
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 عضو اللجنة االمتحانية عضو لجنة التصحيح اللغوي  
 عضو اللجنة العلمية عضو لجنة مشتريات 



 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية -واالعتماد ضمان الجودة قسم  –جامعة االنبار 

 

4 

 

 عضو مجلس القسم  

   

   

   

   

   

   
 

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها رةمكان الدو  اسم الدورة

 2012 كلية اآلداب تصحيح األخطاء اللغوية 
 2017 مركز طرائق التدريس أصول المخاطبات الرسمية

   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 20/9/2005 مركز طرائق التدريس دورة التأهيل التربوي 
 9/5/2012 مركز الحاسبات وبدورة التأهيل للحاس
 2013 مركز الحاسبات البوابة اإللكترونية

 19/11/2017 مركز طرائق التدريس فن الحوار والتعامل مع اآلخرين
   
 

 ثاني عشر: معلومات اضافية:

 اجلوائز والتقدير .1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 2010 العراق جامعة األنبار جامعةشكر وتقدير من السيد رئيس ال

 2013 العراق جامعة األنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 2017 العراق جامعة األنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 2017 العراق كلية اآلداب / جامعة األنبار شكر وتقدير من السيد عميد الكلية 
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 ت العامةاالهتماما. 2 
 

 

 املهارات العامة. 3
 

 

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

 

                                           23/11/2017 :التاريخ 
 

    

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 جيدة جدا       تطبيقات الحاسوب

      اللغــــات األجنبية

   ـاتالهــوايــــــــــ


