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 .انًؤىالد انعهًيخ : أًالً  

 

 انتارٌخ انكهٍـــت  انجايعت انذرجت انعهًٍت

 ثكبنٌسيٌس

 

 1978-1977 االداب بغذاد

 1995 انهغاث بغذاد انًبجضزيش

 انذكزٌساه

 

 2008 انهغاث بغذاد

    أخشٍ

 .انزذسج انٌظيفي : ثبنيبً  

 .انزذسيش انجبيعي : ثبنثبً  

 انى- يٍ انفترة  انجايعت  (انكهٍت/ انًعهذ )  انجهت ث

 يستًر - 2001 بغذاد كهٍت انهغاث 1

 

 .انًقشساد انذساصيخ انزَ قًذ ثزذسيضيب: ساثعبً  

 انى- انفترة يٍ  انجهت انىظٍفت ث

 2000 - 1991  جايعت بغذاد–كهٍت انهغاث  يحاضر خارجً 1

 يستًر - 2001  جايعت بغذاد–كهٍت انهغاث  تذرٌسً 2

 



 انضنـــــخ انًـــــبدح انقضـــى د

 2008 - 2001 انترجًت  انهغت انفارسٍت  1

 2009 - 2008 انقراءة انهغت انفارسٍت  2

 2010 - 2009 انقراءة  انهغت انفارسٍت  3

 

: انزي أششف عهييب (االطبسيح ، انشصبئم  ): خبيضبً  

 انضنــخو ـــانقش سصبنخ ال األطشًحخ  أً اصى د

 2010 ياجستٍر/ انهغت انفارسٍت  يفهىو انعشق فً يثُىي  يىنىي 1

 2009 تقٍٍى اطروحت دكتىراِ/ انهغت انفارسٍت  أثر انقرآٌ و انحذٌث فً شعر  حافع 2

3    

 

 .انزي شبسك فييبانعهًيخ ًاننذًاد انًؤرًشاد : صبدصبً  

نٌع انًشبسكخ  يكبٌ أنعقبدىب انضنــخ  انعنٌاٌ  د 

ثٌصزش / ثحث  )

 (حضٌس
1     

2     

 

 . االخشٍ األنشطخ انعهًيخ : صبثعب  

 خبسج انكهيخ داخم انكهيخ

 /يُاقشت رسانت ياجستٍر فً جايعت اربٍم   

  

  

  

 

 أً رطٌيش انزعهيىانًششًعبد انجحثيخ فَ يجبل انزخصض نخذيخ انجيئخ ًانًجزًع : ثبينب 

. 

 انضنخ يحم اننشش أصى انجحث د



 2003 يجهت انهغاث االفستا 1

 2008 يجهت االداب  بذاٌت انشعر انفارسً  2

 2007 يجهت انهغاث يُتخباث يٍ انعشق و انعرفاٌ فً انشعر انفارسً 3

 2007 يقبىل انُشر  انشاهُايت و االنٍارة بٍٍ االدبٍٍ انشرقً و انغربً 4

 

 

 .انييئبد انعهًيخ انًحهيخ ًانذًنيخ  عضٌيخ :ربصعب 
     ًٍٍعضى جًعٍت انًترجًٍٍ انعراقٍٍٍ و االتحادد انذونً نهًترج 

     

 .كزت انشكش ، انجٌائز  ً شيبداد انزقذيش: عبششاً  

كزبة انشكش أً انجبئزح أً شيبدح  د

 انزقذيش

 انضنخ انجيخ انًبنحخ

1    

2    

 

 .انكزت انًؤنفخ أً انًزشجًخ :حبدٍ عشش 

 صنخ اننشش أصى انكزبة د

جاهز نهطبع فً  انذار انجايعٍت   (دروس فً انترجًت )كتاب  يُهجً  1

 نهطباعت و انُشر

 

 

 .انهغــبد:ثبني عشش  

           انفارسٍت   

             انعربٍت 
 االَكهٍزٌت 

 

 
 

 

 
   CD ٌتى تسهٍى َسخت عهى  : يهحىظت 

 



 

 

 

 

 

 

 


