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 (CVالسيرة الذاتية)                                                             
 : مصطفى كامل أحمد عويد االســم              

 
 اوال : معلومات عامة

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

  :ة: أستاذ مساعدالدرجة العلمي          فقه اللغة...التخصص   

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07819138821/     نقال                  

 يالبريد االكترون : mus.lan75@yahoo.com  

 .معلومات شخصية  :2
 الجنـسية : عراقي                        الرحاليةنبار / ال  مكان الــوالدة :   
 .......................جواز سفر:                      1975/  4/  22تاريــخ الوالدة :     
                                   3  الحالة االجتماعية : متزوج                             عدد الطفال :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

كلية المعارف الجامعة  البكالوريوس
 بالرمادي

 العراق
1998 

 2001 العراق نبارال التربية/كلية  الماجستير 

 2007 العراق النباركلية التربية/ الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير   

 ه( دراسة وتحقيق.852غراس الساس, البن حجر العسقالني )ت                                           
 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

 
 

 ه( دراسة مع تحقيق الجزء الول.627الصحيحين, لبي محمد العصاري )ت مشكل                        
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     
     

     
     
     

 

 
 

 شعار اجلامعة 

mailto:mus.lan75@yahoo.com
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
  2017-2005 فقه اللغة

  2016-2009 علم اللغة
  2016-2012 مهارات لغوية

  2016-2005 منهج بحث وتحقيق النصوص

  2017 المعجم العربي
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
  الول المعجم
  الثاني لهجات

  الول منهج البحث وتحقيق النصوص
   االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:. 3
  

     
 .تقييم البحوث: 4

 . جمع التكسير في المصباح المنير للفيومي / رسالة ماجستير1
 بحث. الحذف والتقدير في سورة البقرة: حذف االسم/ 2
 . المباحث اللغوية في كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري للكوراني/ رسالة ماجستير3
 . تعليل القبح النحوي عند ابن السّراج في كتابه الصول في النحو دراسة نقدية تحليلية/ بحث4

 . االهتمامات البحثية : 5
 دراسات في فقه اللغة. -1
 دراسات معجمية -2
 

 : : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلميةخامسا 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

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

جهود الفيومي في بيان لغة الحديث من خالل 
 مجمعه المصباح المنير.

النبار مجلة جامعة 
 للغات واآلداب

  منشور

اختالف رواية الحديث النبوي في الجموع من خالل 
الجامع الصحيح للبخاري, دراسة صرفية, )بحث 

 مشترك(.

مجلة جامعة النبار 
  منشور للغات واآلداب

عمدة القراء وعدة اإلقراء في الفرق بين ظاءات القرآن 
دراسة ه(, 745وضاداته وشرحها, البن الفصيح )ت 

 وتحقيق )بحث مشترك(.

مجلة البحوث 
  منشور والدراسات اإلسالمية

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

 ه(, دراسة وتحقيق, )بحث مشترك(.951

مجلة كلية التربية 
الساسية للعلوم 

 التربوية واإلنسانية
 2017ان//نيس32ع منشور

  منشور مجلة الجامعة العراقية تعليل تسمية الشياء في الحديث النبوي.

فصل المنازعة في تحقيق أوائل الفعال المضارعة, لبي 
ه(, دراسة وتحقيق, 749زرعة الكناني المقدسي )ت 

 )بحث مشترك(.

 
  قبول للنشرم

رسيلة فيما يتعدى وال يتعدى, للطرابزوني )ت 
 وتحقيق, )بحث مشترك(. ه(, دراسو1200

 
  مقبول للنشر

ه(, 1200رسيلة في مثلثات الالم, للطرابزوني )ت 
 دراسة وتحقيق, )بحث مشترك(.

 
  مقبول للنشر

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
 

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم الكليةعلى مستوى  على مستوى الجامعة
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لجنة أخالقيات البحث العلمي  
2013 

 2011لجنة تقويم بحوث الطالب 

 2012لجنة االستالل   

   

   

   

   

   

   

   
 

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

الخطاء اللغوية في المخاطبات 
 الرسمية

 2017 مركز طرائق التدريس

   
   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2003 مركز طرائق التدريس في جامعة النبار دورة التأهيل التربوي 
 2011 جامعة النبارفي مركز الحاسبات  الدورة التأهيلية في الحاسوب

   
   
   
 

 عشر: معلومات اضافية:ثاني 

 اجلوائز والتقدير .1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير



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

 

5 

 

 

 االهتمامات العامة. 2 
 

 

 املهارات العامة. 3
 

 

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

 

:                                            التاريخ 

 

    

    

    

    

    

    

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

        تطبيقات الحاسوب

      اللغــــات األجنبية

   الهــوايـــــــــــات


