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 أحمد محمود عبد الحميد ظاهر  : د.الســم              

اول : معلومات عامة
.الـعـنــوان:1 

 ـ كلية التربية القائمالعمل : جامعة النبار
 :دكتوراه.  الدرجة العلمية:        .الدب العربي، الدب العباسيالتخصص 

:ل يوجد العنوان البريدي  
:07812219612 نقال
يالبريد الكترون : ahmad_alhadethy@yahoo.com

.معلومات شخصية:2
          الجنـسية : عراقي    مكان الــولدة : حديثة/ النبار/ العراق.

.......                  جواز سفر: 25/2/1972   تاريــخ الولدة :  

3  الحالة الجتماعية :متزوج                        عدد الطفال : 
ثانيا : المؤهلت العلمية :

تاريخ الحصول عليهاالــدولةالجامــعةالــدرجة
كلية الداب/ جامعةالبكالوريوس

بغداد
العراق

1995

كلية التربية/ جامعةالماجستير 
النبار

العراق
1999

كلية التربية/ جامعةالدكتوراه
تكريت

العراق
2016

:عنوان رسالة الماجستير                                                   

.الصورة في شعر أوس بن حجر
هعنوان أطروحة الدكتورا:  

ه).421السرد في كتاب نثر الدر في المحاضرات للبي (
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   صورة شخصية
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ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

مكان العملالوظيفة
الفترة الزمنية

المهام الرئيسية
إلىمن

مسؤول وحدة
التخطيط

كلية التربية القائم/
جامعة النبار/

العراق

إدارة الوحدة20092011

مدير شعبة ضمان
الجودة والعتماد

كلية التربية القائم/
جامعة النبار/

العراق

إدارة الشعبة20112013

رابعا : الخبرات التعليمية والهتمامات البحثية :
(البكالوريوس): الدراسات الولية في. تدريس المواد1

التخصصالفصل/السنةاسم المادة
الدب الجاهلي/ البلغة العربية

(علم المعاني)
الدب العربي2001-2002

الدب العباسي/ البلغة العربية
(علم المعاني) 

الدب العربي2002-2003

البلغة العربية (علم المعاني)/
مهارات القراءة والكتابة

الدب العربي2003-2004

البلغة العربية (علم المعاني)/
تاريخ البلغة العربية

الدب العربي2004-2005

الدب العربي2006-2005الدب الجاهلي/ المذاهب الدبية
الدب العربي2007-2006الدب الجاهلي/ الدب المقارن
الدب العربي2008/2009الدب الجاهلي/ البلغة العربية
الدب العربي2010-2009الدب العباسي/ الدب الحديث
الدب العباسي/ علم العروض

والقافية
الدب العربي2010-2011

الدب العربي2012-2011الدب العباسي/ الدب الحديث
الدب العربي2013-2012الدب العباسي/ الدب الحديث

2
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الدب العربي2014-2013الدب العباسي/ الدب الحديث
الدب العربي2015-2014الدب العباسي/ العروض

الدب العربي2016-2015الدب العباسي/ الدب الجاهلي
 : ليوجد. تدريس المواد في  الدراسات العليا2
   . الشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:3

    ل يوجد
 .تقييم البحوث:4

ل يوجد     
. الهتمامات البحثية : 5

اللغة العربية وآدابها
 : ل يوجدخامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية

تاريخمكان المؤتمرعنوان المؤتمر
المؤتمر

طبيعة
المشاركة

-2010جامعة النبارالمؤتمر الطلبي البداعي الثالث
مشرف2011

كلية التربية البنات/ الجامعةمؤتمر اللغة العربية
2011السلمية سابقا العراقية حاليا

مشاركة
بحثية

-2011جامعة النبارالمؤتمر الطلبي البداعي الرابع
مشرف2012

المؤتمر العلمي الدولي الثاني
للغات

كلية التربية/ جامعة الموصل
2013

مشاركة
بحثة

المؤتمر القرآني الدولي السنوي
)4(مقدس 

أكاديمية الدراسات السلمية
بجامعة مليا كوال لمبور/

ماليزيا 
مشاركة2014

بحثية 

 :سادسا : البحوث المنشورة
السنةالحالةالمجلةعنوان البحث

نقض أسلوب المساوة في القرآن
الكريم 

مجلة الجامعة السلمية (مبدأ)
2011منشور
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أسلوب التفصيل بعد الجمال في
القرآن الكريم

مجلة الستاذ/ كلية التربية ابن
2011منشوررشد جامعة بغداد

التشويق أساليبه ومواضعه في
القرآن الكريم

مجلة الجامعة السلمية (مبدأ)
2011منشور

يوميات النابلسي في رحلته
الطرابلسية

مجلة جامعة تكريت/ كلية
2013منشورالتربية اإنسانية

مجلة جامعة تكريت/ كليةلمية المجرادي  (تحقيق)
2013منشورالتربية اإنسانية

وظائف السرد في كتاب نثر الدر
ه)421في المحاضرات للبي (

مجلة الفراهيدي/ كلية الداب/
2015منشورجامعة تكريت 

أثر الصراع الديني في صناعى
السرد في كتاب نثر الدر في

ه)421المحاضرات للبي (

مجلة كلية الداب/ جامعة عين
مقبولشمس

للنشر
2016

ثامنا : الكتب المنشورة  : ل يوجد
تاسعا : عضوية اللجان :     ل توجد 

 :  ل توجدعاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
: حادي عشر: الدورات التي شارك فيها

تاريخ انعقادهامكان الدورةاسم الدورة
مركز طرائق التدريس في جامعةدورة التأهيل التربوي

النبار
16 /9 /2008-

28/9/2008
كلية التربية القائم/ جامعةدورة التخطيط الستراتيجي 

النبار
26/6/2010-
30/6/2010

المكتب الستشاري لخدماتالدورة التأهيلية للحاسوب
الحاسوب/كلية الحاسوب/ جامعة

النبار
17/5/2011

الدورة التأهيلية للطلبة المتقدمين
للدراسات العليا والترقيات

المكتب الستشاري لخدمات
الحاسوب/كلية الحاسوب/ جامعة

النبار
17/5/2011
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كلية التربية القائم/ جامعةدورة فن اللقاي والخطابة
النبار

7/12/2011-
8/12/2011

دورة أساسيات الرشاد النفسي
والتربوي

كلية التربية القائم/ جامعة
النبار

23/9/2012-
27/9/2012

اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:
الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

الهتمامات العامةالهتمامات العامة. . 22  

المهارات العامةالمهارات العامة. . 33

  السم : د. أحمد محمود علد الحميد   السم : د. أحمد محمود علد الحميد 
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السنةالبلدالجهة المانحةنوع الجائزة أو التقدير
-2010العراقجامعة النبارشهادة تقديرية 

2011
–كلية التربية البنات/ الجامعة السلمية شهادة تقديرية 

سابقا-  العراقية حاليا
العراق

2011

2012العراقكلية التربية القائم/ جامعة النبار شهادة تقديرية 

2013العراقكلية التربية جامعة الموصلشهادة تقديرية

البــيـــــــــــــــــــــــــــانالنشــــــــــاط

كتابات عامة
مشاركات بحثية في عدد من الندوات.-
إقامة ورشة في متطلبات ضمان الجودة. -

قراءات عامة
قراءات دينية، وتاريخية، وسياسية.

أنشطة أخرى

البـيــــــــــــــــــــــــــــانالمهـــــارات
 82,2  بدرجة:   IC3حاصل على شهادة في  تطبيقات الحاسوب

393       بدرجة:   TOEFL ITPحاصل على شهادة في  اللغــــات الجنبية

المطالعة الهــوايـــــــــــات


