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                                              المعلومات الشخصیة:

 فاضل عبد األمیر شریف حسون  د. : االسم

 .: عراقيالجنسیة

 ١٩٦٨ /٥/١٠: تاریخ المیالد

 بغداد : مكان المیالد

 .  ٣١د /  ٣٧ ز/  ٣١٧ محلة/  الشعب/  الرصافة/  بغداد: مكان اإلقامة

  ٠٧٧١٤٤٢١٩١٧ : الموبایل

  fadil.a@rashc.uobaghdad.edu.iq:  : البرید االلكتروني

 متزوج.: الحالة االجتماعیة

 / أدب حدیث ٢٠٠٩/  ٥/ ٦اللقب العلمي: مدرس /  تاریخ نیل اللقب العلمي: 
 المؤھالت العلمیة:

 التخصص الكلیة الجامعة تاریخه المؤهل ت
اللغة العربیة   /قسم اللغة العربیةكلیة اآلداب   بغداد ١٩٩٤  بكالوریوس 1

 وآدابها 
/ قسم اللغة   اآلداب كلیة بغداد ١٩٩٧  ماجستیر 2

 العربیة
 / حدیث ادب

كلیة اآلداب / قسم اللغة   بغداد ٢٠١٤  دكتوراه ٣
 العربیة 

 نقد حدیث  

 

  عنوان رسالة الماجستیر : البحر في الشعر المھجري  دراسة موضوعیة وفنیة 

The sea in migratories boetry an objective and artistic study  

 أطروحة الدكتوراه : شعر عبد الوھاب البیاتي في الخطاب النقدي العربي . 

۱ 
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The Poetry of Abdul Wahhab Al-Bayati in Arabic Critical Discourse 

 مكان العمل:

 مكان العمل                 تاریخ التعیین  الوظیفة  

 كلیة العلوم اإلسالمیة / جامعة بغداد       ٢٠٠٦/ ١/  ١٥ تدریسي  

 

 :دراسة األولیة في ال المواد التي تم تدریسها

 المرحلة المادة ت

 الثالثة   منهج البحث االدبي           1

 الثانیة    المكتبة   2

 األولى  مفاهیم بالغیة  ٣

 األولى  حقوق اإلنسان   ٤
 

 البحوث المنشورة :

 السنة جھة النشر عنوان البحث ت

١ 
 بین الموازنة  منهج ضوء في تحلیلیة قراءة

 وقصیدة للجواهري)  الخیر دجلة( قصیدة
  الرصافي ) النزوح بعد(

   رشد ابن التربیة كلیة)  األستاذ( مجلة
        بغداد جامعة

٢٠٠٨ 
  ٧٠العدد 

   درویش محمود جداریة في نقدیة قراءة ٢
/  بغداد جامعة/ اآلداب كلیة) اآلداب( مجلة  

         اللسانیات ١ج
٢٠٠٩  

     ٨٨ عدد

٣ 
 لبدر) یزید الى رسالة( قصیدة في قراءة
  والبنیة  لمضمون في دراسة السیاب شاكر

 

 التراث مركز/  العربي العلمي التراث مجلة
        بغداد جامعة ـ العربي العلمي

٢٠١٩  
    ) ٤١(  ع

٤ 
 نصوص( دیوان في الموروث تجلیات

    .      البیاتي الوهاب لعبد) شرقیة
    بغداد جامعة/   للبنات التربیة كلیة مجلة

 ٢٠١٩      
 مج ٣ ع
          أیلول/  ٣٠

٥ 
  المحافظة بین الضاد هویة        

   التحدیات ومواجهة
      بغداد جامعة/ اآلداب كلیة) اآلداب( مجلة

٢٠١٧ 
 كانون األول

۲ 
 



  ١٢٣ع

٦ 
األسطورة بین التشكیل الفني واإلنتاج 

 الداللي في شعر النابغة الذبیاني 
       بغداد جامعة/ اآلداب كلیة) اآلداب( مجلة

٢٠١٨ 
 حزیران

ملحق العدد 
١٢٥    

٧ 
 أثر التراث الحكائي العربي في مطولة   

 (ثورة في الجحیم ) لجمیل صدقي الزهاوي 
        بغداد جامعة/ اآلداب كلیة) اآلداب( مجلة

٢٠٢٠    
آذار ملحق 

 )١٣٢العدد(

٨ 
 البیاتي حول النقدي الخطاب في التناص

  
         بغداد جامعة/ اآلداب كلیة) اآلداب( مجلة

٢٠١٦  
حزیران ١٥

ملحق 
 )١١٦ع(

 

 : النشاطات العلمیة  

.   ۲۰۱۷ آیار ۹ ـ۸ للمدة المستنصریة الجامعة/  اآلداب كلیة)   والھویة السرد(  الدولي ـ الثاني السرد مؤتمرـ  ۱
 كتاب في ومنشور  مشارك بحث)  إبراھیم لصنع اللجنة روایة في قراءة والمصادرة المواجھة بین الثقافیة الھویة
)  ۱٦۱۳(  ببغداد والوثائق الكتب دار في  اإلیداع رقم. المستنصریة الجامعة اآلداب كلیة مطبعة.  المؤتمر أعمال
 . ۱۹۸۱  لسنة

  آذار ۱۳ ـ۱۲ من للمدة ـ العراقیة الجامعة ـ اآلداب كلیة في عقد والذي األول السنوي الدولي العلمي المؤتمرـ  ۲
 اآلداب مداد مجلة في ومنشورفي المؤتمر  مشارك بحث)  التحدیات ومواجھة الواقع آفاق بین الضاد لغة(.  ۲۰۱۹

  . ۲۰۱۹ ـ ۲۰۱۸ بالمؤتمرات خاص عدد ـ ۲ج

 اللغة علوم وتطور المعرفیة المساحات تداخل(  الموسوم الثالث العلمي مؤتمرمشاركة بصفة حضور/ بالـ ۳
 .  ۲۰۱۷/  ۳/ ۲۲ بتاریخ /  بغدادجامعة  / كلیة اآلداب /.  االدریسي، أقیم على قاعة واالدب

/ ۳ بتاریخ انعقدت)   العصر ومشاكل اإلسالمي االطار بین األسرة(  العلمیة الندوة في تحضیریة لجنة عضو ـ ٤
 / جامعة بغداد .  العربي العلمي التراث احیاء مركزب  ۲۰۱۸/  ۱۰

 یوم في أقیمت  ) . التراث حفظ في وأثرھا العربیة اللغة(  الموسومة العلمیة الندوة في  تحضیریة لجنة عضو ـ٥
 .  بغداد جامعة/  العربي العلمي التراث احیاء بمركز  ۲۰۱۸/  ۱۲/ ۱۲ بتاریخ األربعاء

/ ۲۱ االحد یوم أقیمت ) المعرفي للتواصل أساس التحلیلیة المنھجیة القراءة(  بعنوان عمل ورشةـ   محاضر ب٦
 .  بغداد جامعة/  العربي العلمي التراث احیاء بمركز .  ۲۰۱۸/  ۱۰

 في التراث توظیف(  الموسوم بالبحث)  الحدیثة العراقیة الروایة في التراث(  بعنوان  عمل ورشةمحاضر ب ـ  ۷
  . بغداد جامعة/  العربي العلمي التراث احیاء بمركز ، ۲۰۱۸/  ٦/٦ بتاریخ أقیمت)  تي البیا الوھاب عبد شعر

۳ 
 



 

  كتب شكر وتقدیر : 

 العراقیة للدوریات ببلوغرافیا أول  عمل عن.  ۲۰۱٤/ ٦/  ۲۳ في)  ۱۲۹۷٦(  برقم الوزیر معالي من ــ۱
 .  مالیة مكافئة مع  االنسانیة االختصاصات في والعربیة

 .  الجامعة لمنتسبي الوزیر معالي من) ۲(  عدد شكر كتاب ـ۲

 .  ۲۰۱٤/  ۷/  ۱۰  في) ٤٦٥٦/ ۱۱(  برقم الجامعة رئیس من جھود تثمین  كتاب ـ۳

 .  ۲۰۱٤/  ٥/  ۱۱ في)   ٥۹۳۸(  برقم بغداد جامعة اآلداب كلیة عمید من شكر كتاب ـ٤

 .  ۲۰۱٤/ ٤/  ۲٤ في)  ٥٥٤۲(  برقم اآلداب كلیة/  العربیة اللغة قسم رئاسة من شكر كتب ـ٥

 زمالءه مع وتواصلھ القسم خدمة في لنشاطھ.  ۲۰۱٦/  ۹/  ۸ في  العربیة اللغة قسم رئیس من شكر كتاب ـ ٦
 .  العلمیة المحافل في

 ۲۰۱۸/  ٥/  ۱٦ في)  ٦۱٤(  برقم)  ۲(  عدد العربي العلمي التراث إحیاء مركز مدیر من وتقدیر شكر كتب ـ ۷
 .  ۲۰۱۸/  ۱۱/ ۱۸ في) ۱۲۲۲(  و. 

 .  ۲۰۱۸/  ٦/ ۱۲في )  ۷۲۸(  برقم العراقي العلمي المجمع من شكر كتاب ـ۸

  

 

 

٤ 
 


