
 

 

  

 السيرة الذاتية و العلمية

  
  
  

  ُعلية جاسم دمحم النجار  االسم

  ارملة  الحالة الزوجية
  بنتان  عدد االوالد

  مسلمة  الديانة
  العام : االدب العربي الحديث  التخصص

  بالغة -الخاص : النقد االدبي  
  تدريسي  الوظيفة

  ١٩٨٦\٧\١٣  تاريخ التعيين
  استاذ مساعد  الدرجة العلمية

  جامعة بغداد- كلية العلوم االسالمية  عنوان العمل
  ٠٧٧٢٤٠١٤٧١٤  الهاتف النقـال

  oliya.alnajar70@gmail.com  البريد االلكتروني
  االنكليزية  لغات اخرى

  
  
  
  



 

 

  

  اوال: الشهادات الممنوحة:

  طروحةاال  التاريخ  الجامعة  الدرجة العلمية
 - الجامعة المستنصرية  بكالوريوس لغة عربية

  كلية االداب
١٩٨٢    

-الجامعة المستنصيرية  ماجستير لغة عربية
  كلية االداب

النقد االدبي في    ١٩٨٥
  المهجر

- جامعة بغداد  دكتوراه لغة عربية
  كليةاالداب

داللة اللغة الشعرية في    ١٩٩٥
  المهجر االمريكي

  
  
  

  ثانيا: الوظيفة:

تدريسية في كلية العلوم    الوظيفة
االسالمية (الشريعة سابقـاً) 

جامعة  -قسم اللغة العربية
  بغداد

  التاريخ
  ١٩٨٦\٧\١٣  مدرس مساعد

  ١٩٩٥  مدرس
  ٢٠١١\٦\١٢  استاذ مساعد

  
  
  
  



 

 

  
  (بالتسلسل الزمني) ثالثا: المواد التي تم تدريسها:

(الجاهلي  جميع مراحل االدب العربي  
و االسالمي، االموي و العباسي،  

  العصور المتأخرة)
  نحو الصرف

  نقد ادبي عباسي حديث
  االدب المقـارن
  البالغة العربية

  
  

  (بالتسلسل الزمني)رابعا: البحوث المنشورة: 
  الصور الشعرية لدى شعراء العقيدة االسالمية (كعب، حسان، عبدهللا بن رواحة)

  (سيرة حياتها، االغراض الشعرية) –دراسة تحليلية   –الشاعرة ُعليةبنت المهدي  
  إبراهيم الكوني في االدب العربي، الرواية في ليبيا

  دالالت االسلوب الرؤيوي لدى شعراء الحداثة (البياتي، خليل حاوي، بدر شاكر السياب)
  االنساق المضمرة بين النقد االدبي و النقد الثقـافي

  ظاهرة االستباق و االسترجاع في القصص القرآني
  اصالة و معاصرة و تقويم)  –كتاب بعنوان (البالغة العربية  

  ُجمعت فيه محاضرات السنوات العشر االخيرة
  



 

 

  
  خامسا: النشاطات

    السنة  مكان االنعقـاد  العنوان
تدريس االدب  
  العربي الحديث

  –كلية التربية  
  الجامعة المستنصرية

  

تدريس النقد  
  االدبي الحديث

  –جامعة عمر المختار  
  البيضاء، ليبيا

٢٠٠٦-١٩٩٩  

اشراف بحوث طلبة  
  سنة رابعة

كلية العلوم االسالمية  
  جامعة بغداد-

٢٠١٩- ٢٠١٠  

المشاركة في  
  الندوات االدبية

كلية العلوم االسالمية  
  جامعة بغداد  –

  

تدريس البالغة  
  العربية

 –قسم اصول الدين  
  كلية الشريعة

٢٠١٢-٢٠٠٧  

تدريس النقد  
  االدبي  

 –قسم اللغة العربية  
  كلية العلوم االسالمية

  

تدريس البالغة  
  العربية

كلية   –قسم الشريعة  
  العلوم االسالمية

  

عضوة في لجنة  
  االمتحانات

  ٢٠١٩- ٢٠٠٩  جامعة بغداد

عضوة في لجنة سالمة  
  اللغة العربية

  ٢٠١٩- ٢٠١٧  جامعة بغداد

  



 

 

  
  سادسا: االشراف العلمي:

  التاريخ  اسم الطالب  العنوان  الرسالة
افعال الكالم في الخطاب    ماجستير

-محمود درويش-الشعري
  انموذجا

  ٢٠١٩\٢\٢٠  سارة رائد فـاروق

        
 

  سابعا: المناقشة:
  التاريخ  اسم الطالب  العنوان  الرسالة
االتجاه القومي في    ماجستير

شعر الجواهري، 
  دراسة فنية

  ٢٠١٠\١٠\٢٢  مها قيس جابر

شعر هاشم الرفـاعي،   ماجستير
  دراسة موضوعية

  ٢٠١٣\١٠\٢٣  هبة دمحم صالح علي

 
 


