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 انذاحيت انضيزة
 

 

 

 

        أحًذ شهاب  إياد عبذ انجبار:    ـى ـــــــــاالصــ

   21/8/2711 : حاريخ انًيـالد 

 يخزوج   انحانت انزوجيت :

 3    ذد األوالد  :ــعـــ

 يضهى   :   انذيـــــــــــانت

 دكخىراه/ نغت عزبيت/ نغت:            صــانخـخـص

 حذريضي:        تانىظيف

 يذرس       انذرجت انعهًيت :

  اإلصالييتبغذاد / يجًع كهياث باب انًعظى / كهيت انعهىو :                عنىاٌ انعًم

 يىجذ  الانعًم   :         هاحف

 51750150123:         انهاحف اننقال

 ayadalwaisy@gmail.com : كخزونياالنانبزيذ 

 .أوالً : انًؤهالث انعهًيت  

 

 التاروخ ة ـــالكلو اجلامعة لعلموةالدرجة ا

ذبؽالوريوس

ذ

 0222-9999  العلوم اإلدالموة بغداد

 0225 العلوم اإلدالموة بغدادذاملاجدتري

ذهالدكتورا

ذ

 0297 الرتبوة للعلوم اإلنسانوة دواىل

   ووجد  الذأخرى
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 ثانياً : انخذرج انىظيفي . 

 

 ثانثاً : انخذريش انجايعي . 

 الى –هن الفترة   الجاهعة )الوعهد / الكلية(  الجهة ت

1 
لسماهية/ سمن اللةة العريية/ العلىم اإل

 وأصىل الدين
 8002-8002 يةداد/ 

 8000-8002 يةداد/  العلىم اإللسماهية/  2

 8000-8000 يةداد/  العلىم اإللسماهية 3

 8008-8000 يةداد/  العلىم اإللسماهية 4

 8002-8008 يةداد/ العلىم اإللسماهية 5

 8002-8002 يةداد/ العلىم اإللسماهية 6

 8002-8002 يةداد/ م اإللسماهيةالعلى 7

 8002-8002 يةداد/ العلىم اإللسماهية 8

 8002-8002 يةداد/ العلىم اإللسماهية 9

 الى -الفترة هن  الجهة الىظيفة ت

 8002/8002 لسماهيةجاهعة يةداد/ كلية العلىم اإل هحاضر  0

 80/2/8002 العلىم اإللسماهيةجاهعة يةداد / كلية  هدرس هماعد  8

جاهعة ديالى/ كلية التريية للعلىم  هدرس 

 اإلنمانية

2/2/8002 
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 رابعاً : انًقزراث انذراصيت انخى قًج بخذريضها. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

 0229-0228 احلادوب  اللغة العربوة  .9

 0229-0228 احلادوب أصول الدون  .0

 0292-0229 الصرف  ة العربوةاللغ  .3

 0292 -0229 العروض اللغة العربوة  .4

 0299 -0292 الصرف اللغة العربوة  .5

 0299 -0292 العروض اللغة العربوة  .6

 0290 -0299 العروض اللغة العربوة  .7

 0294-0293 الصرف اللغة العربوة  .8

 0295-0294 الصرف اللغة العربوة  .9

 0296-0295 النحو اللغة العربوة  .92

 0296-0295 الصرف اللغة العربوة  .99

 0297-0296 منهج البحث وحتقوق النصوص اللغة العربوة  .90

 0297-0296 الصرف اللغة العربوة  .93

 0297-0296 املكتبة اللغة العربوة  .94

 0297-0296 التطبوق واملشاهدة اللغة العربوة  .95

 

 :انخي أشزف عهيها( انزصائم  ،االطاريح  )خايضاً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذوحةذذأوذاألررذادمذت

   ال ووجد  .9

0.     
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 انخي شارك فيها.انعهًيت واننذواث انًؤحًزاث صادصاً:  

 4املؤمترات  .9

 95الندوات  .0

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

 دةجلنة التدقوق الداخلي يف جامعة بغداد قسم ضمان اجلو عضو جلنة توقوع الصكوك

 رئوس جلنة الصوانة

 

 الدورات والندوات وورش العمل املقامة يف قسم ضمان اجلودة

  رئوس جلنة تصروف األعمال واملشرتوات

  مقرر قسم اللغة العربوة

 .ذأوذتطويرذالتعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذالبحثقةذفىذجمالذالتخصصذخلدمةذالبقئةذواجملتؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذالبحث ت

واق التارخيي لإلرالق يف األحكام النحووة دوبووه الس 1

 امنوذجا

 رالق 

 0297 جملة كلوة العلوم اإلدالموة

 0297 جملة دواىل للعلوم اإلنسانوة أثر مناهج يف إرالق األحكام النحووة 2

 

 .اهلقئاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوالدولقةذعضويةذذ:تادعا 

 تؼدير.وذذفاداتذالذاجلوائزذكتبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ  

ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذاجلائزةذأوذذفادةذالتؼديرذكتابذالشؽرذأوذت

 0228 عمود الكلوة ذكر  .9

 0228 عمود  ذكر  .0

 0229 عمود  ذكر  .3

 0292 رئوس اجلامعة ذكر  .4

 0299 عمود ذكر وثناء  .5

 0293 عمود ذكر وثناء  .6
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 0295 عمود ذكر وثناء  .7

 0295 عمود ذكر وثناء  .8

 0295 عمود ذكر وثناء  .9

 0296 عمود ذكر وثناء  .92

 0296 عمود ذكر وثناء  .99

 0296 عمود ذكر وثناء  .90

 0297 عمود ذكر وثناء  .93

 0297 عمود ذكر وثناء  .94

 .أوذاملرتمجةذالؽتبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽتاب ت

  ال بوجد 9

0   

ذاتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

  العريية / سراءة و كتاية و تحدث          


