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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 فرقد مهدي صالح :  مــاالس              

 
 

 معلومات عامة اوال :
  :وانــنـعـال.1 

  كلية التربية / القائم – االنبارالعمل : جامعة 

  :أستاذ مساعد لعلمية:الدرجة ا                    لغة عربية  التخصص 

 :العنوان البريدي    
  :07815383445نقال 

  يكترونلالبريد اال  :farqadmahdialani2020@yahoo.com 

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيةسية : ـالجن                             القائم   والدة : ــمكان ال   
 A8921095  جواز سفر:                      6/9/1991 خ الوالدة :  ــتاري   

 2 عدد األطفال :                          متزوج  الحالة االجتماعية :  
 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 

 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال
 1991-1999 العراق كلية المعارف الجامعة البكالوريوس
 2000-1999 العراق جامعة االنبار الماجستير 

 2006-2001 العراق جامعة االنبار دكتوراهال
  ان رسالة الماجستيرعنو: 

دراسة  –هـ 999الواضح في علم العربية البي بكر دمحم بن الحسن الزبيدي المتوفى سنة     
                                   وتحليل

..................................................................................................................... 
 

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

 دراسة وتحليل –شرح الجمل البن الضائع 
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............................................................................................................... 
 :  ةالخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية  –جامعة االنبار  مدير حسابات
 التربية/ القائم

20/2/
2001 

21/9/
2010 

 

مدير وحدة التعليم 
 المستمر

كلية  –جامعة االنبار 
 التربية/ القائم

11/4/
2010 

20/9/
2010 

 

معاون العميد للشؤون 
 العلمية

كلية  –االنبار  جامعة
 التربية/ القائم

1/9/2011 6/9/2011  

رئيس قسم اللغة 
 العربية

كلية  –جامعة االنبار 
 التربية/ القائم

1/11/
2016 

  لحد اآلن

     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة لمادةاسم ا
  2009فصل الثاني/ تيسير النحو / المرحلة الرابعة

  2009فصل االول /  عربية عامة
  2004الفصل االول /  عربية عامة 

الفصل االول والثاني  النحو / المرحلة االولى
/2009-2016 

 

  2012الفصل االول والثاني /  النحو / المرحلة الثانية
  2019الفصل الثاني /  ة / المرحلة الرابعةمدارس نحوي

  2014الفصل االول / النحو القرآني/ المرحلة الرابعة
  2011الفصل الثاني/  التعبير القرآني / المرحلة الثانية
  2014الفصل االول والثاني / منهج بحث / المرحلة األولى

   

 : في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
 التخصص             الفصل اسم المادة
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/ / / 
   

 /  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:9
      
 .تقييم البحوث: 4

 تقييم ثالثة بحوث

 . االهتمامات البحثية : 1
 بحوث في المجالت العراقية والعربية 6نشر 

 تأليف كتابين قيد الطباعة

 : ميةخامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العل
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

اللغة العربية وعلوم القرآن اصالة دائمة 
 ومعاٍن تتجدد

/ أيار / 4-9 بغداد –الجامعة العراقية 
2011 

 مشارك

 مشارك 2001 أربيل منظمات المجتمع المدني  
مؤتمر التخطيط االستراتيجي لمحافظة 

 االنبار 
 أربيل

 مشارك 2006

مؤتمر التخطيط االستراتيجي لمحافظة 
 االنبار 

 عّمان
 مشارك 2009

    
    
    
    

    
    
    
    
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
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 2009 منشور قبس العربية  )لعّل( في العربية
 2009 منشور جامعة بغداد –داب مجلة كلية اآل حروف الجواب في العربية

 2010 منشور جامعة بغداد-مجلة تربية ابن رشد لوال( دراسة نحوية-لوما-)لو
( في العربية  2012 منشور مجلة الجامعة العراقية   )كأنَّ

 2019 منشور مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية المية الجمل للمجرادي
 2016 منشور لوم/ جامعة القاهرةمجلة كلية دار الع )قد( في العربية

    
    
    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

/ / / 
   
   

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

 اللجنة العلمية رئيس رئيس اللجنة الثقافية لجنة استحداث كلية تربية القائم
عضو لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه 

 (2/ عدد)
 عضو لجنة امتحانية االنضباطيةرئيس اللجنة 

 عضو لجنة ارشادية الفنيةرئيس اللجنة  

 رئيس اللجنة الثقافية لجنة استقبال الطلبةرئيس  

 عضو اللجنة االنضباطية رئيس الندوة العلمية 

 رئيس ندوة علمية لمرتين مركزيةعضو اللجنة االمتحانية ال 

 عضو ندوة علمية  الندوة العلمية الثالثة عضو 

  رئيس لجنة مناقشة البحوث العلمية 
   
   

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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تطوير الكادر التدريسي لمدرسي 
 اللغة العربية في القائم

 ئمالقا
2001 

 2001 القائم التخطيط االستراتيجي
 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2001 األردن / عمان تدريب المدربين 

ـــــــــة اللغويـــــــــة  ـــــــــوم فـــــــــي البرمج دبل
  NLPالعصبية

 دمشق / سوريا 
 2006 -أب 

 2006 العراق / بغداد فن التخطيط االستراتيجي
 2006 العراق / بغداد الهندسة القيادية

 2009 العراق / بغداد االنماط الشخصية
 2009 العراق / بغداد ادارة االوليات

 2001 العراق / بغداد مكافحة الفساد االداري 
 2001 العراق / بغداد ادارة الموارد البشرية

 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..99
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أوئزة نوع الجا

    

    

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

  قراءات عامة

  أنشطة أخرى
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                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

                                           2019   / 1 /  14      ::يخ يخ التارالتار

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيد جدا تطبيقات الحاسوب

 اللغة االنكليزية  ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة  اتـــــــــــوايــاله


