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 (CVالسيرة الذاتية)                                                             
 د.صديق بتال حوران:  االســم              

 
 اوال : معلومات عامة

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

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

 :العنوان البريدي ...........................................................................................   
 07800990149/        نقال 

 البريد االكتروني : siddeq072@gmail 

 .معلومات شخصية  :2
 الجنـسية : عراقي                                   االنبار  مكان الــوالدة :   
 ....................عراقي...جواز سفر:                                        1/7/1972تاريــخ الوالدة :    
                                   5 الحالة االجتماعية : متزوج                             عدد األطفال :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 11/7/1994 العراق كلية التربية / جامعة األنبار البكالوريوس
 28/6/1997 العراق كلية التربية/جامعة االنبار الماجستير 

 21/6/2006 العراق كلية التربية / جامعة األنبار الدكتوراه
  قصيدة المديح النبوي في الشعر االندلسي من بداية عصر الموحدين حتى سقوط غرناطة  ان رسالة الماجستير:عنو 

                                           
 ظاهرة المقطعات في الشعر االندلسي عصر سيادة قرطبة)دراسة موضوعية فنية(  : هعنوان أطروحة الدكتورا 

 
 

             
 : الخبرات الوظيفية : ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 التدريس  2006/1/14 كلية االداب تدريسي
     

     
     
     
     

 
 

 شعار اجلامعة 
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة م المادةاس
 اللغة العربية 2010_2006 االدب االندلسي

 اللغة العربية             2011 كتاب  القديم                 
 اللغة العربية           2012 النقد القديم                

 اللغة العربية         2016_2013 االدب االندلسي            

 اللغة العربية       2017 االدب االندلسي_تحليل نصوص       

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 ادب االول مصادر ادبية  
   

   
   االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:. 3
 ة( رسالة ماجستيركتاب قالئد العقيان للفتح ابن خاقان )دراسة تحليلي 

     
 .تقييم البحوث: 4

عدد من البحوث من الجامعة المستنصرية كلية االداب فضال عن عدد من 
 البحوث في جامعة االنبار

 . االهتمامات البحثية : 5
 جمع وتحقيق النصوص الشعرية واالهتمام بالدراسات النقدية الحديثة والمعاصرة وتطبيقها في االدب االندلسي

 
 : مسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلميةخا

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

 طبيعة المشاركة

    
    
    
    
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
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 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
مجلة العلوم االنسانية  الشعر الخمري في االندلس)عصر سيادة قرطبة(

 2007 منفرد جامعة االنبار

مجلة جامعة االنبار  التناص الشعري في ديوان ابن دراج االندلسي
 2008 مشترك للغات واالداب 

مجلة جامعة االنبار   شعر ابن شبرين جمع ودراسة وتحقيق
 2008 مشترك للغات واالداب

مجلة جامعة االنبار  ة فنية( اسلوب الفتح بن خاقان في كتابه القالئد )دراس
 2012 مشترك للغات والداب

    

    

    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
دار غيداء للنشر  ظاهرة المقطعات في الشعر االندلسي

 2013 والتوزيع

   
   
 

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم الكليةعلى مستوى  على مستوى الجامعة

 اللجنة العلمية في القسم  
 اللجنة الثقافية في القسم  

 لجنة االرشاد والتوعية  
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 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   

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

مركز طرائق التدريس في جامعة  دورة التأهيل التربوي 
 االنبار

2008/3/26 

مركز الحاسبات وتكنلوجبا المعلومات  في الحاسوبأهيلية دورة  الت
 في جامعة االنبار

2009/7/12 

مركز طرائق التدريس والتعليم  التأهيل التربوي  دورة
 2017/2/2 المستمر

   
   
 

 ثاني عشر: معلومات اضافية:

 اجلوائز والتقدير .1
 

 االهتمامات العامة. 2 
 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 2009 العراق رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير

 2013 العراق رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير

 2013 العراق المكتبة المركزية الجامعة المستنصرية شكر وتقدير

 2013 العراق المكتبة المركزية جامعة بغداد شكر وتقدير

    

    

    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 مهتم بكتابة السير
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 املهارات العامة. 3
 

 

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

 

                                       2017/11/22     :التاريخ 
 

 

 

 قراءات عامة
 قراءة الكتب المعاصرة واالصدارات الجديدة في مختلف العلوم

 

 طة أخرىأنش
 حضور المنتديات الثقافية والمشاركة فيها

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

   جيد جدا     تطبيقات الحاسوب

     متوسط اللغــــات األجنبية

 الرياضة   الهــوايـــــــــــات


