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 (CVالسيرة الذاتية)                                                             
   د.ياسر أحمد فياض الفهداوي  : االســم              

 
 اوال : معلومات عامة

 كيلو 5 –الرمادي  .الـعـنــوان:1 
  كلية االداب –العمل : جامعة االنبار 
  :دكتوراهالدرجة العلمية:                األدب الجاهلي التخصص 
  :عنوان البريدي 
 :07813639878نقال 
 يالبريد االكترون dryasir2@yahoo.com 

 .معلومات شخصية  :2
 الجنـسية : عراقي                    الرماديمكان الــوالدة :    
 A12500710: جواز سفر                              1/11/1972خ الوالدة : تاريــ   
                                 4عدد األطفال :             الحالة االجتماعية :متزوج          

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 11/4/1994 العراق بيةجامعة االنبار/كلية التر  البكالوريوس
 16/2/1997 العراق جامعة االنبار/كلية التربية الماجستير 

 4/7/2001 العراق جامعة االنبار/كلية التربية الدكتوراه
 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كليـة -جامعة حضرموت مقرر قسم
 يةالترب

 مقرر القسم 2006 2001

ــــار رئيس قسم ــــة االنب ــــة -جامع كلي
 اآلداب

ـــــــة  2007 2006 ـــــــيس قســـــــم الل  رئ
 العربية

ــــار تدريسي ــــة االنب ــــة -جامع كلي
 اآلداب

 تدريسي 2010 2007

ــــار مقرر الدراسات العليا ــــة االنب ــــة -جامع كلي
 اآلداب

 مقرر الدراسات العليا 2012 2010
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ــــار تدريسي ــــة االنب ــــة -جامع كلي
 اآلداب

 تدريسي إلى اآلن 2012

ــــار  مجلــــة جامعــــة األنب
  لل ات واآلداب

ــــار ــــة االنب ــــة -جامع كلي
 اآلداب

 عضو هيئة التحرير 2016 2013

ــــار مقرر الدراسات العليا ــــة االنب ــــة -جامع كلي
 اآلداب

 مقرر الدراسات العليا إلى اآلن 2017

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في اد. تدريس المو 1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 األدب الجاهلي إلى اآلن2006األول والثاني/ األدب الجاهلي 

 األدب الجاهلي 2016األول والثاني/ العروض والقافية
   

   

   
   
   
   
   
   
   

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل لمادةاسم ا
 األدب الجاهلي األول / الماجستيرتحليل نصوص أدبية 
 األدب الجاهلي األول / الماجستيردراسات أدبية قديمة 

 األدب الجاهلي الثاني /الماجستيرقضايا عروضية
 األدب الجاهلي األول دراسات في األدب العربي القديم/ الدكتوراه
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  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  دراسة تحليلية-شعر شعراء الطبقة اإلسالمية الثانية-1
 البواعث النفسية في شعر الهذليين-2
 
 .تقييم البحوث: 4

 بحثا  20     
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5

    
 
 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :
طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر المؤتمرعنوان 

 المشاركة
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 2008  جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية البناء الفني لخواتيم القصائد الجاهلية
 2009  جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية العرب المنسوب للمبرد شرح المية

 2009  جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية البنى األسلوبية في شعر الناب ة الجعدي
 2011  مداد اآلداب الجامعة العراقية قراءة في بائية ذي الرمة
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منافذ التعبير النفسي في تمهيد قصائد 
 الشعراء الهذليين

 2016  جامعة األنبار لل ات واآلداب

كتاب درر الحكم بين تحقيقين نظرات في 
 المنهج والتحقيق

مجلة البحث العلمي جامعة عين 
 2016  شمس

 2016  كلية التربية الجامعة العراقية شرح المية العرب للتبريزي نسبة وتوثيق
شرح المعلقات التسع ألبي عمرو 

 ج تحقيقهفي منهنقدية الشيباني دراسة 
الفنون واألدب كلية اإلمارات 

 للتطوير التربوي 
 2016 

    
    
    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   

      
 تاسعا : عضوية اللجان :

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
ة استحداث دراسة املاجستري عضو جلن

 جامعة تكريت-كلية اآلداب
عضو هيئة حترير جملة جامعة 

 األنبار للغات واآلداب
 جنة االمتحانيةلرئيس ال

خبري لغوي جمللة جامعة األنبار للعلوم 

 اإلنسانية
عضو جلنة تعضيد البحوث يف 

 كلية اآلداب
رئيس جلنة برنامج السجالت 

 االلكرتوني
 عضو اللجنة العلمية المتحانيةعضو اللجنة ا 

 عضو اللجنة االمتحانية عضو جملس الكلية 
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 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 األخطاء الل وية وأصول المخاطبة
 الرسمية

 22/1/2017 مركز طرائق التدريس

وأصول المخاطبة ية األخطاء الل و 
 الرسمية

 مركز طرائق التدريس
12/2/2017 

وأصول المخاطبة األخطاء الل وية 
 الرسمية

 5/3/2017 مركز طرائق التدريس

وأصول المخاطبة األخطاء الل وية 
 الرسمية

 26/3/2017 مركز طرائق التدريس

وأصول المخاطبة األخطاء الل وية 
 الرسمية

 مركز طرائق التدريس
16/4/2017 

األخطاء الل وية وأصول المخاطبة 
 الرسمية

 7/5/2017 مركز طرائق التدريس

األخطاء الل وية وأصول المخاطبة 
 الرسمية

 5/11/2017 مركز طرائق التدريس

   
   
   
   

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

 2007 ئق التدريسمركز طرا طرائق التدريس
 2009 كلية الحاسوب الحاسوب

األخطاء الل وية وأصول المخاطبة 
 الرسمية

 2017 مركز طرائق التدريس

 2017 مركز طرائق التدريس السموم في غذائنا
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 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 
 

 
 المهارات العامة. 3
 

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

 
                                      2017/   11 /   12     :التاريخ 

 ةالسن البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2002 اليمن جامعة حضرموت شكر وتقدير رئيس الجامعة
 2010 العراق جامعة األنبار شكر وتقدير رئيس الجامعة
 2013 العراق جامعة األنبار شكر وتقدير رئيس الجامعة
 2017 العراق جامعة األنبار شكر وتقدير رئيس الجامعة

 2017 العراق جامعة األنبار تهنئة رئيس الجامعة
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
  كتابات عامة
  قراءات عامة
  أنشطة أخرى 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
  تطبيقات الحاسوب
  الل ــــات األجنبية

 القراءة، الرياضة تالهــوايـــــــــــا


