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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 رائد عكلة خلف نجم .. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  للغة العربية كلية االداب / قسم ا..ـ  االنبارالعمل : جامعة 

  :مدرس.... الدرجة العلمية:          ادب عباسي...التخصص.  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 0827341119/     نقال                  

 يالبريد االكترون : il.comrraaeedd683@gma  

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                      لرمادياالنبار / ا والدة :ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                      1/1/1978خ الوالدة :  ــتاري   
                                    4  : عدد األطفال                             متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 2003-2002 العراق االنبار البكالوريوس
 2005 العراق االنبار الماجستير 

 2012 العراق االنبار هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:   

                                                     الزمن في شعر ابن الرومي                                          

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  
 
 

 الشاعر العباسي بين نزعتي اللذة وااللم حتى نهاية القرن الثالث الهجري                              
 : ة الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 2016 2014 مكتبة الكلية  مدير مكتبة الكلية 
 
 
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 العربية العامة  2010-2006 العربية العامة 

 ادب عياسي  2016-2011 ادب عباسي 

 
 

 شعار اجلامعة 

 

mailto:rraaeedd683@gmail.com
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 منهج بحث 2010 منهج البحث                     
 حاسبات 2016 حاسبات

 كتاب قديم  2017 كتاب قديم ) الكامل(

   . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
التخصص              اسم المادة  

   
   
   

االشراف على رسائل الماجستير . 3
   والدكتوراه:

 
     

  

 .تقييم البحوث: 4
 

 
 . االهتمامات البحثية : 5
 ادب عباسي  -1   

 
 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية

مكان  عنوان المؤتمر
 المؤتمر

تاريخ 
 المؤتمر

طبيعة    
 المشاركة

 حضور 2012 جامعة بغداد ندوة عن المكتبة االفتراضية

 الحالة المجلة عنوان البحث
الشعور بالنقص واثره في االبداع الشعري عند ابن 

 الرومي
 يةجامعة االنبار كلىمجلة 

 السنة منشور التربية للعلوم االنسانية 

 2009 منشور مجلة جامعة االنبار  تراسل الحواس واثرة في شعر ابن الرومي 
مجلة جامعة االنبار  قراة لسانية نصية في شعر الملك االمجد 

 2009 منشور غويات لالداب والل
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بواعث اللذة وااللم عند الشاعر العباسي الطبيعة 
 والمراة انموذجا

جلة جامعة االنبار 
 2011 منشور لالداب واللغويات

مجلة كلية التربية  ثنائية اللذة وااللم وتجلياتها الزمنية في الشعر العباسي
االساسية الجامعة 

 المستنصرية 
 2012 منشور

    المنشورة  :ثامنا : الكتب 

 تاريخ النشر جهة النشر 
   

   
   
 

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 

 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
   

 

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

   
   
   

 : فيهاشارك  التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 24/7/2002 العراق مركز الحابة االلكترونية  الحاسبات
 22/7/2008 مركز طرائق التدريس  الكفاءة بالحاسبات

 26/12/2010 مركز التعليم المستمر  المكتبة االفتراضية 
 2006/ 14/3 مركز طرائق التدريس التاهيل التربوي 

حات اللغوية في التصحي
 المخاطبات الرسمية 

 مركز طرائق التدريس
11/4/2017 
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  لعامةلعامةاالهتمامات ااالهتمامات ا. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

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

  

 14/11/2017      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2011 العراق عمادة كلية االداب  شهادة تقديرية 

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 ةجيد       تطبيقات الحاسوب

   ات األجنبيةــــاللغ

 لقدم كرة ا  اتـــــــــــوايــاله


