
 

  

 

 وانعهًيت نهتدريسي  انذاتيت انسيزة
 

 

 

 :الصفحة الشخصية لمتدريسي 
  العبيدي   حوادي صالح حسىى جبار : وانهقب انزباعي االسى -

  و 2711/  3/ 21القادسية/الشافعية،  : تاريخ انًيالديكاٌ و -

 الديىانيت/حي الحضارةيكاٌ إقايت انتدريسي:  -

  هتزوج انحانت انزوجيت : -

 أستاذ هساعد دكتىرانهقب انعهًي :  -

  (األدب العباسياألدب العربي القدين)االختصاص اندقيق:   ،اللغت العربيت وآدابهااالختصاص انعاو:  -

  جاهعت القادسيتالعربيت/كليت اآلداب/قسن اللغت تدريسي في  : عُىاٌ انعًمانىظيفت و -

 م9/1/2006في (،275األهر الجاهعي) تاريخ انتعييٍ عهى يالك جايعت انقادسيت: -

 07401900493 رقى انهاتف انُقّال: -

     Salah.jabbar@qu.edu.iq : االنكتزوَي انزسًيانبزيد  -
 

  التدريسي التي شغمهاالعممية الوظائف:  
  91/90/5008لغاية  8/3/5002 المكتبة/كمية الطب البيطري:أمين وحدة  -
 5099إلى عام 5002مدرس مادة حقوق اإلنسان/المرحمتان األولى والثانية/كمية الطب البيطري: منذ عام  -
  إلى اآلن 5002منذ عام  :مدرس مادة المغة العربية/المرحمة األولى/ كمية الطب البيطري -
 إلى اآلن 5098منذ عام : مي/المرحمة األولى/ كمية اآلداب/قسم المغة العربيةمدرس مادة األدب الجاه -
 إلى اآلن 5092منذ عام  :مدرس مادة األدب اإلسالمي/المرحمة الثانية/كمية اآلداب/قسم المغة العربية -
  5091-5098عام : كمية اآلداب/قسم المغة العربيةالكورس الثاني/مدرس مادة دراسات بالغية/ماجستير/أدب/ -

  5050-5091عام : كمية اآلداب/قسم المغة العربيةالكورس األول//ماجستير/أدب/منهج البحثمدرس مادة  -

 5050-5091عام : كمية اآلداب/قسم المغة العربيةالكورس الثاني//لغة/ماجستير/قضايا أدبيةمدرس مادة  -
     م92/9/5050( في 921األمر اإلداري) مقرر قسم المغة العربية/كمية اآلداب/جامعة القادسية: -

 

 التي حصل عميها التدريسي العممية الشهادات:  
 5009/ 55/1في: كمية التربية/ جامعة القادسية في المغة العربية وآدابها، :بكالوريوسال -
 الرسالة:، عنوان 5002/ 53/8في: كمية التربية/جامعة القادسية ،يفي اختصاص األدب اإلسالم :الماجستير -
 ( .شعر ُهـْدبـَة بن الَخـْشَرم دراسة موضوعية وفنية)
 ، عنوان األطروحة:5092/ 98/2في: كمية التربية/جامعة القادسيةفي اختصاص األدب العباسي، : الدكتوراه -
   ( .أدب الطفيـمـيــين حتى نهاية العصر العباسي جمع ودراسة)

  لمتدريسي لقاب العمميةاأل: 
 1/9/5002:  في مدرس مساعد -
 9/3/5001:  في  مدرس -
 8/3/5091:  في ستاذ مساعدأ -

 
 



 

  

 لمتدريسي البحوث العممية:  

كمية  مجمة القادسية في اآلداب والعموم التربوية/هـ( دراسة أدبية/ 808األمثال في كتاب حياة الحيوان الكبرى لمدميري)ت -
 م . 7002، سنة 4 -3عدد /6مجمد التربية/

، 2عدد /27مجمد  كمية اآلداب/ مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية/ شعر الفضل بن العباس المهبي دراسة موضوعية وفنية/ -
 م . 7002سنة 

، 3/ العدد26مجمد كمية التربية/ مجمة القادسية في اآلداب والعموم التربوية/شعر الُقحيف العقيمي دراسة موضوعية وفنية/  -
 م . 7026سنة 

كمية  مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية/هـ(أنموذجًا/ 235األلغاز في الشعر الصوفي دراسة فنية شعر ابن الفارض )ت -
 م .7026سنة  ،3/ عدد22مجمد  اآلداب/

 كمية اآلداب/ مجمة المغة العربية وآدابها/صور الميل في األمثال العربية دراسة فنية مجمع األمثال لمميداني أنموذجًا/  -
 م .7022 ، سنةامعة الكوفةج
 /7عدد /77مجمد كمية اآلداب/ مجمة القادسية لمعموم اإلنسانية/ تجمي مظاهر الفقر االجتماعية في شعر أبي الشمقمق/ -

 م . 7022، سنة عدد خاص بمؤتمر الكمية العممي السادس
  

 

   

 التدريسي التي شارك فيها األنشطة العممية: 
 :العممية راتـــالمؤتم -أوالً 
ذذغوعذادلشارطةذاالغعؼادعؽانذذاظدـةذوانــــــــــــاظعـذت

)ذحبثذ/ذ

بودرتذ

ذحضور(

ذحضـورذضاسةذد.جوادذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذ7107ذاظطبذاظبقطريذطؾقةذ/2017إىلذ2015بنيذاألسوامذادلؤمترذاظتؼومييذادلؼارنذ1

ذةؿشارؽذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذاؾؼاددقةادلؤمترذاؾعؾؿيذاؾدادسذؾؽؾقةذاؾطبذاؾبقطري/ذجاؿعةذذ2

ذةؿشارؽذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ7109ذؽؾقةذاآلداب/جاؿعةذاؾؼاددقةذؾؤمترذاؾعؾؿيذاؾولؾيذاؾدـويذاؾدادسذادلذ3

ذحضـورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ7109ذذاآلدابطؾقةذ/2019إىلذ2017بنيذاألسوامذادلؤمترذاظتؼومييذادلؼارنذ4
 

 :العمميــة تدواــــنال -اً ثاني
 

ذذغوعذادلشارطةذاالغعؼادعؽانذذاظدـةذوانــــــــــــاظعـذت

)ذحبثذ/ذ

بودرتذ

ذحضور(

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7106ذ()أفؿقةذاؾؾغةذاؾعربقةذ1

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(أفؿقةذاحلوذؿنذفجرةذأفلذاؾرقفذإىلذادلوقـة)ذ2

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(اؾتؿققزذبنيذاألغذقةذاحملورةذعنذغريذاحملورةذلراثقًا)ذ3

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(يفذاألشـامذاظعراضقةذواظوالداتذادتخدامذاظطرقذاحلدؼثةذيفذإغتاجذاظتوائم)ذ4

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذاإلرفاب()ؿؽاػحةذذ5

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(وررقذاظدقطرةذسؾىذعصادرذاغتشارهذخطورةذاإلصابةذمبرضذاألطقاسذادلائقة)ذ6

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(ؿشرلعذاؾباحثذاؾبقطري)ذ7

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(ذ ORCIDؿشرلع)ذ8

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذلاألؾقةذادلتبعةذيفذػحصذاالدتالل(ذاالدتاللذاإلؾؽرتلـي)ذ9

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(Feed to Milk)ذ10

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذد.جوادضاسةذذ7107ذ(اجلـنيذجلـسذادلدبقذاالختقار)ذ11



 

  

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(الدتخوامذاخلاطئذؾودائلذاؾتواصلذاالجتؿاعياآلثارذاؾدؾبقةذؾ)ذ12

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(اؾدؾوكذاؾؼوقمذؾؾطاؾبذاجلاؿعي)ذ13

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(ؾؾدرطانذاؾػاقرلداتذادلدببة)ذ14

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(ادلخوراتذلضررفاذعؾىذاجملتؿع)ذ15

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذاظعراضي(ذاألعراضذحدؼثةذاظتدجقلذيفذاظطبذاظبقطريذوآثارػاذسؾىذاالضتصاد)ذ16

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(االػرتاضقةادلؽتبةذ)ذ17

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(تـؿقةذادلفاراتذاإلدارقةذحدبذؿعاقريذاجلودة)ذ18

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذدلـادبةذاؾقومذاؾعادليذؾؾغةذاؾعربقة(ذأفؿقةذاؾؾغةذاؾعربقة)ذ19

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(اجلراثقمذادلـزؾقةذاؾشائعة)ذاحذرلاذؿنذذ20

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(ذاؾتوعقةذادلرلرقة)ذذ21

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(تؼـقةذإقصالذاؾولاءذإىلذاألـدجة)ذ22

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(اظدواجنذصـاسةدتوىذاألعراضذاظتـػدقةذواظـفوضذمباظدقطرةذسؾىذذ)طقػقةذ23

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذاؾوؼاقة(-اؾدقطرة-لاحلقوان:ذاؾوبائقةذداءذادلؼوداتذيفذاإلـدان)ذ24

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(اؾتخوقرذادلوضعيذيفذاجملرتاتذلاخلقول)ذ25

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذاؾعؾؿقة(ذيفذترتقبذادلصادرذMendeleyذادتخوام)ذ26

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(Identify anoval  therapuaticذtarget in castrate prostate)ذ27

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(ؿـفجقةذحبوثذاألعؿال)ذ28

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(اؾتداؿحذلؼبولذاآلخر)ذ29

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ)احلؿىذاؾـزػقةذاؾػاقرلدقة(ذ30

ذحضورذاظبقطرياظعبقدي/اظطبذذضاسةذد.جوادذ7108ذ(اؾتطبقؼاتذاؾطبقةذؾؾزراعةذاؾـدقجقة)ذ31

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(Physiological aspects of obesity)ذ32

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(Immunohistochemistry Technique)ذ33

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(أفؿقةذاؾؾغةذاؾعربقة)ذ34

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(Actinomycesـشاطذبؽرتقاذ)ذ35

ذحضورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ7108ذاجلوقو(ذاؾرتؼقاتذاؾعؾؿقةذيفذضوءذؼاـونذاؾرتؼقات)ذ36

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(دؾوكذاؾطاؾبذاجلاؿعيذاؾؼوقم)ذ37

ذحضورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ7108ذ(أمنوذجًاذاظدقاداتذاظؾغوؼةذيفذاظورنذاظعربيذبنيذاظواضعذواظطؿوح،اظعراق)ذ38

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ(لدؾوؽقاتذادلفـةذأخالؼقاتذاؾـشر)ذ39

ذلاالدتعؿال(ذلاؾتجوقوذاألصاؾةذدعةذاؾؾغةذاؾعربقة:)ذ40

ذ9

ذ9

ذحضورذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابضاسةذذ7108

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7109ذ)أؿراضذاؾولاجنذاؾشائعةذيفذاؾعراقذلأدبابذػشلذاؾؾؼاح(ذ41

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7109ذ)أفؿقةذاؾؾغةذاؾعربقة(ذ42

ذحماضرذاظبقطرياظعبقدي/اظطبذذضاسةذد.جوادذ7109ذ)أفؿقةذاؾوؼتذلػنذإدارته(ذ43

ذحضورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ7109ذ)خماطرذظافرةذاالدتعؿالذاؾدؾيبذؾؾؿوباقلذيفذاألرلؼةذاجلاؿعقة(ذ44

ذحضورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ7109ذ)اؾتجرقبذيفذاؾرلاقةذادلػفومذلاإلجراء(ذ45



 

  

 :الدورات العممية -اً ثالث
ذذغوعذادلشارطةذاالغعؼادعؽانذذاظدـةذوانــــــــــــاظعـذت

)ذحبثذ/ذ

بودرتذ

ذحضور(

ذؿشارؽةذعرطزذتطوؼرذاظتدرؼس/جاععةذاظؼاددقةذ7117ذ(19)اظتأػقلذاظرتبويذذدورةذ1

ذؿشارؽةذعرطزذاحلادبات/جاععةذاظؼاددقةذ7119ذ(15تؼـقاتذاظتعؾقمذدورةذ)ذ2

ذؿشارؽةذعرطزذاحلادبات/جاععةذاظؼاددقةذ7100ذذذ(IC3 ذدورةذ)ذ3

ذؿشارؽةذعرطزذاحلادبات/جاععةذاظؼاددقةذ7105ذذ(10اظتعؾقمذاإلظؽرتوغيدورة)ذ4

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7105ذ(ظؾؿوزػنيذاظؾغةذاظعربقةتؼوؼةذيفذ)ن:ذاتدورذ5

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ)احلػازذسؾىذدالعةذاظؾغةذاظعربقة(دورات:ذثالثذ6

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذاختباراتذاظدمذ(دورةذ)ذذ7

ذؿشارؽةذعرطزذتطوؼرذاظتدرؼس/جاععةذاظؼاددقةذ7107ذ(65دورة)اظتأػقلذاظرتبويذذ8

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ)صحصذإثباطذاظتالزنذاظدعوي(ذذدورةذ9

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذد.جوادضاسةذذ7108ذ)اظتؼطقعذاظـدقجي(ذذدورةذيفذ10

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108 ذ(Spss)اظتحؾقلذاإلحصائيذبادتخدامذذدورةذ11

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7109ذ)دالعةذاظؾغةذاظعربقة(ذاتدورأربعذذ12

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7109ذ(آظقةذترصقعذادلوزفذيفذضاغونذاخلدعةذادلدغقةدورةذ)ذ13

 

 :ش العمــــلرَ وُ  -اً رابع
ذذغوعذادلشارطةذاالغعؼادعؽانذذاظدـةذوانــــــــــــاظعـذت

)ذحبثذ/ذ

بودرتذ

ذحضور(

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(اؾتصـقفذاؾوطينذجلودةذاجلاؿعاتذاؾعراؼقة)ذذ1

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(اؾؽؾقةذيفذتؼققمذجودةـؼاطذاؾؼوةذلاؾضعفذ)ذذ2

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(Google Scholarذ&ذResearch Gate)ذذذ3

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(لاؾتعؾقمذاإلؾؽرتلـيذmoodleذبرـاؿج)ذذ4

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(histological and Anatomicalذ)ذذ5

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذعؿلذاؾؾجـةذاالؿتحاـقة/اؾطبذاؾبقطريذذذ6

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ)اؾبؾدتــؽة(ذحولذذذ7

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذد.جوادضاسةذذ7107ذ)توثققذجرائمذعصاباتذداعشذاإلرفابي(ذذ8

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ)اؾدالؿةذاؾبقوؾوجقةذؾؾعاؿؾنيذيفذادلختربات(ذذ9

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ)أدادقاتذاؾوػاعذادلوـي(ذذ10

ذؿشارؽةذ/جاععةذاظؼاددقةاظتوصلذعرطزذ7109ذ(tell me more)ذذ11

ذحماضرذعرطزذاظتعؾقمذادلدتؿر/جاععةذاظؼاددقةذ7109ذ)اؾؾغةذاؾعربقةذؾغريذاالختصاص(ذذ12

ذحضورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ7109ذ)آؾقةذاؾتعاؿلذؿعذأطػالذاؾشوارع(ذذذ13

 
 



 

  

 :الحمقات النقاشية -اً خامس
ذذغوعذادلشارطةذاالغعؼادعؽانذذاظدـةذوانــــــــــــاظعـذت

)ذحبثذ/ذ

بودرتذ

ذحضور(

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(تشخقصذاألخطاءذاإلعالئقةذيفذاظؽتبذاظرمسقة)ذ1

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7107ذ(دورذاحلقوانذيفذاألعثالذاظعربقة)ذ2

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ)احلقوانذيفذاظؼرآنذاظؽرؼم(ذ3

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذ)األخطاءذاإلعالئقةذيفذاظؽتبذاظرمسقة(ذذ4

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذي(برعرذاظشع)احلقوانذيفذاظذ5

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ7108ذيفذاظؽتبذاظرمسقة(ذذاظـحوؼة)األخطاءذذ6

ذحماضرذخمتربذاظتشرؼح/ذطؾقةذاظطبذاظبقطريذ7109ذذعرذسصرذعاذضبلذاإلدالم()وصفذاخلقلذيفذذ7

 

 العممية التي اشترك فيها التدريسي المجان:  
ذاظتارؼخذةــــــاظؾجـذت

ذ2018-2016األسوامذاظطبذاظبقطريذذطؾقةاظدراداتذاألوظقة//االعتحاغاتذاظـفائقةسضوذجلـةذذ0

ذ18/5/2017ذسضوذجلـةذادلطبوساتذاخلاصةذمبؤمترذطؾقةذاظطبذاظبقطريذاظدـويذاظدادسذذ7

ذ2018ذاظطبذاظبقطريطؾقةذسضوذجلـةذدالعةذاظؾغةذاظعربقةذيفذادلوضعذاإلظؽرتوغي/ذ3

ذ11/12/2018ذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابادلاجدتريذرداظة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرسضوذذ4

ذ7/1/2019ذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابادلاجدتريذرداظة)عـاضشةذعوضوعذذمسـرجلـةذذسضوذ5

ذ14/4/2019ذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابدطتوراهاظذأرروحة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرسضوذذ6

ذ15/4/2019ذ (/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابادلاجدتريذرداظة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرسضوذذ7

ذ30/4/2019ذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابادلاجدتريذرداظة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرسضوذذ8

ذ14/5/2019ذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابذدطتوراهاظذأرروحة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرسضوذذ9

ذ18/8/2019ذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابذدطتوراهاظذأرروحة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرسضوذذ01

ذ20/8/2019ذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابدطتوراهاظذأرروحة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرسضوذذ00

ذ24/11/2019ذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابادلاجدتريذرداظة)عـاضشةذعوضوعذذيفذجلـيتذمسـرسضوذذ07

ذ15/12/2019ذاظعربقة/طؾقةذاآلداب(/ضدمذاظؾغةذادلاجدتريذرداظة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرسضوذذ03

ذ23/12/2019ذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابادلاجدتريذرداظة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرسضوذذ04

ذ6/11/2018ذذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابجلـةذاإلرذــادذاظرتبــويسضوذذ05

ذ2018/ذ6/11ذاآلداب/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذجلـةذشقاباتذادلرحؾةذاظثاغقةسضوذذذ06

ذ2018/ذ6/11 /ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلداب/ادلرحؾةذاألوىلجلـةذاعتحانذاظؽورسذاظـفائيسضوذذ07

ذ2018/ذ27/11ذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابجلـةذشقاباتذادلرحؾةذاألوىلسضوذذ08

ذ2018/ذ27/11ذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابجلـةذضاسدةذاظبقاغاتسضوذذ09

ذ2019/ذ21/10ذ:ذ)شقاباتذاظصفذاظثاغي،ذاجلودةذواظتؼوؼم،ذضاسدةذاظبقاغات(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابناجلسضوذذ71

ذ5/5/2019ذادلرحؾةذاظرابعة/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابذعـاضشةذحبوثذاظتخرجذظطؾبةذذسضوذجلـةذ70



 

  

ذ2019/ذ29/5ذذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابظؾدرادةذاألوظقةذاظؾجـةذاالعتحاغقةذاظـفائقةسضوذذ77

ذ2019ذذأرروحةذدطتوراه(ذ2+ذلذعاجدتريئرداذ4)ذذ:نذادتاللاجلذدتيفذذسضوذ73

ذ17/9/2019ذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابذسضوذجلـةذعـاضشةذرداظةذعاجدتريذ74

ذ5/10/2019ذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاظرتبقةذسضوذجلـةذعـاضشةذرداظةذعاجدتريذ75

 

  لمتدريسي خرىاألاألنشطة العممية:  
ذاظتارؼخذغوعذاظـشاطذت

ذ2018ذسؿلذتطوسيذبادلشارطةذيفذذراءذبعضذاظؾوازمذاخلاصةذبصقاغةذصرعذاظتشرؼح/طؾقةذاظطبذاظبقطريذ1

ذ2018ذظؾدراداتذاألوظقةذواظعؾقا/طؾقةذاظطبذاظبقطريذسؿلذتطوسيذبادلشارطةذيفذذراءذأجفزةذخاصةذباظؾجـةذاالعتحاغقةذ2

ذ22/10/2018ذاظؼاددقةذجاععةاظرؼاضة/طؾقةذ/تؼوؼمذظغويذظرداظةذعاجدتريذ3

ذ13/11/2018ذذذاظؼاددقةذجاععة//ذطؾقةذاآلداب/ضدمذسؾمذاالجتؿاعتؼوؼمذظغويذظرداظةذعاجدتريذ4

ذ12/2/2019ذجاععةذاظؼاددقةذذ/ذطؾقةذاظؼاغونعاجدتريذتؼوؼمذظغويذظرداظةذ5

ذ11/6/2019ذذاظؼاددقةذجاععةاظرؼاضة/طؾقةذدطتوراه/ذألرروحةتؼوؼمذظغويذذ6

ذ7/2019/ذ24ذاظؼاددقةذجاععةاظرؼاضة/طؾقةذ/تؼوؼمذظغويذظرداظةذعاجدتريذ7

ذ7/2019/ذ25ذذاظؼاددقةذجاععةاظرؼاضة/طؾقةذ/تؼوؼمذظغويذظرداظةذعاجدتريذ8

ذ12/2019/ذ9ذذاظؼاددقةذجاععةاآلداب/طؾقةذ/ضدمذسؾمذاظـػس/عاجدتريتؼوؼمذظغويذظرداظةذذ9

ذ1/2020/ذ13ذذاظؼاددقةذجاععةاآلداب/طؾقةذ/ضدمذسؾمذاظـػس/تؼوؼمذظغويذظرداظةذعاجدتريذ10

ذ4/3/2019ذ/طؾقةذاآلدابجمؾةذاظؼاددقةذظؾعؾومذاالغداغقة/تؼوؼمذسؾؿيذظبحثذ11

ذ16/5/2019ذ/طؾقةذاآلدابذاالغداغقةذجمؾةذاظؼاددقةذظؾعؾوم/تؼوؼمذسؾؿيذظبحثذ12

ذ13/11/2019ذ/طؾقةذاآلدابذجمؾةذاظؼاددقةذظؾعؾومذاالغداغقة/تؼوؼمذسؾؿيذظبحثذ13

ذ3/10/2019ذطؾقةذاظرتبقةذظؾعؾومذاالغداغقة/جاععةذطربالءذ/ألرروحةذدطتوراهتؼوؼمذسؾؿيذذ14

اخلوارزعيذذةيفذعدردذعرحؾةذرابعة/جاععةذاظؽوصة/طؾقةذاظرتبقة/أثـاءذتطبقؼهذعشرفذسؾؿيذسؾىذراظبذ15

ذاالبتدائقة/اظدؼواغقة

ذ2019

ذذ(ذScopus/ذ ORCID/Publons/ذResearch Gate/ذGoogle Scholarذ:ذ)اظبحثذاإلظؽرتوغيذاتبواباالذرتاكذيفذذ16

 

  ،التي حصل عميها شهادات التقديرو كتب الشكر: 
ذاظدـةذاجلفةذادلاحنةذأوذاجلائزة،ذأوذذفادةذاظتؼدؼرطتابذاظشؽر،ذذت

ذ2010ذطؾقةذاظؼاغون/جاععةذاظؼاددقةذذفادةذتؼدؼرؼةذعنذطؾقةذاظؼاغونذ،ذالذرتاطيذيفذ)ذدورةذحؼوقذاالغدانذ(ذيفذاظؽؾقةذ0

ذ2011ذاظؼاغون/جاععةذاظؼاددقةطؾقةذذذفادةذتؼدؼرؼةذعنذطؾقةذاظؼاغونذ،ذالذرتاطيذيفذ)ذدورةذحؼوقذاالغدانذ(ذيفذاظؽؾقةذذ7

ذ2013ذ/جاععةذاظؼاددقةاظطبذاظبقطريطؾقةذذذفادةذتؼدؼرؼةذظؾؿشارطةذيفذعؤمترذاخلرجينيذاألولذيفذطؾقةذاظطبذاظبقطريذذ3

ذ2013ذ/جاععةذاظؼاددقةاظطبذاظبقطريطؾقةذذذفادةذتؼدؼرؼةذظؾؿشارطةذيفذعفرجانذاظطفذاحلدقينذاظثاغيذيفذطؾقةذاظطبذاظبقطريذذ4

ذ2017ذ/جاععةذاظؼاددقةاظطبذاظبقطريطؾقةذذذفادةذتؼدؼرؼةذظؾؿشارطةذيفذأسؿالذجلانذادلؤمترذاظعؾؿيذاظدوظيذاظدادسذيفذطؾقةذاظطبذاظبقطريذذ5

ذ2019ذ/جاععةذاظؼاددقةاآلدابطؾقةذاظدقدذسؿقدذذاظدادس/ذطؾقةذاآلدابذاظدوظيذببحثذيفذادلؤمترذاظعؾؿيذفادةذتؼدؼرؼةذظؾؿشارطةذذ6

ذ2019ذعرطزذاظتوصلو/اظدقدذرئقسذجاععةاظؼاددقةذ/جاععةذاظؼاددقة(يفذعرطزذاظتوصلtell me moreيفذورذةذسؿلذحول)ذفادةذتؼدؼرؼةذظؾؿشارطةذذ7



 

  

ذ2007ذجاععةذاظؼاددقةاظدقدذرئقسذذظؾحصولذسؾىذادلرطزذاظثاغيذيفذدورةذاظتأػقلذاظرتبويذاظتادعةذسشرةذ(724)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ8

ذ2013ذجاععةذاظؼاددقةاظدقدذرئقسذذأطدػوردذجاععة/إضؾقؿقةذيفذعؾتؼىذاظعؾومذإىلذعدتوىذأصضلذجاععةذوصولذاجلاععةيفذذةؿشارط(ذظؾ21287اظعدد)ذ9

ذ2015ذ/جاععةذاظؼاددقةاظرتبقةذظؾبـاتذسؿقدذطؾقةذذاظرتبقةذظؾبـاتذ/طؾقةاالعتحاغاتذاظـفائقة/اظدورذاألوليفذادلراضبةذذجلفودذ(1135طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ01

ذ2015ذوزارةذاظتعؾقمذاظعاظيذواظبحثذاظعؾؿيذذاظرتبقةذظؾبـاتذ/طؾقةاالعتحاغاتذاظـفائقةيفذؾؿراضبةذظ(1135)ؽتابذاظشؽرظتبعًاذ(2188طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ00

ذ2016ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذاألولظدورذ/اظدراداتذاألوظقة/اظؾجفودذادلبذوظةذيفذاظؾجـةذاالعتحاغقة(2129طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ07

ذ2016ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذظدورذاظثاغي/اظؾجفودذادلبذوظةذيفذإطؿالذسؿلذاظؾجـةذاالعتحاغقةذ(3167)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ03

ذ2016ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذيفذاظعطؾةذاظصقػقةذدلواصؾةذاظدوامذواظعؿلذيفذاظؾجـةذاالعتحاغقةذ(3238)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ04

ذ2016ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذظؾجفودذادلبذوظةذيفذسؼدذغدوةذسنذأػؿقةذاظؾغةذاظعربقةذ(4052)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ05

ذ2017ذجاععةذاظؼاددقةاظدقدذرئقسذذاظطبذاظبقطرياالعتحاغقة/ظؾجفودذادلبذوظةذيفذإرازذأسؿالذاظؾجـةذذ(1189)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ06

ذ2017ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذظؾجفودذادلبذوظةذيفذإطؿالذسؿلذاظؾجـةذاالعتحاغقةذ(1656)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ07

ذ2017ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذظؾدراداتذاألوظقةذجلفوديذادلبذوظةذيفذتـظقمذاظدجلذاالعتحاغيذ(1801)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ08

ذ2017ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذاألولظدورذ/اسؿلذاظؾجـةذاالعتحاغقةجفودذادلبذوظةذيفذؾظذ(3325)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ09

ذ2017ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذادلؤمترذاظعؾؿيذاظدادسذعطبوساتذجلـةطعضوذيفذادلبذوظةذذؾجفودظذ(3981)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ71

ذ2017ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذاظثاغيظدورذ/اسؿلذاظؾجـةذاالعتحاغقةجفودذادلبذوظةذيفذؾظذ(4570)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ70

ذ2018ذجاععةذاظؼاددقةاظدقدذرئقسذذاظطبذاظبقطرياالعتحاغقة/ظؾجفودذادلبذوظةذيفذأسؿالذاظؾجـةذذ(153)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ77

ذ2018ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذذظؾجفودذادلبذوظةذوادلداػؿةذاظػعاظةذيفذخدعةذاظؽؾقةذ(37)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ73

ذ2018ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذاظػصلذاألول/اعتحانذاظؾجـةذاالعتحاغقةسؿلذادلبذوظةذيفذذيجلفودذ(823)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ74

ذ2018ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذحػلذاظتخرجيفذذوادلشارطةذضوراحلظؾجفودذادلبذوظةذعنذخاللذذ(1711)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ75

ذ2018ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذاألوظقةذاالعتحاغقة/اظدراداتأسؿالذاظؾجـةذذإرازذظؾجفودذادلبذوظةذيفذ(2889طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ76

ذ2018ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذاألوظقةذأسؿالذاظؾجـةذاالعتحاغقة/اظدراداتذظؾجفودذادلبذوظةذيفذ(3918طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ77

ذ2018ذ/جاععةذاظؼاددقةاآلدابذسؿقدذطؾقةاظدقدذذ29/11/2018اظعؾؿقةذاظيتذأضاعفاذضدمذاظؾغةذاظعربقةذيفظؾؿشارطةذيفذاظـدوةذ(ذ4639طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ78

ذ2019ذذجاععةذاظؼاددقةاظدقدذرئقسذذاظطبذاظبقطريأسؿالذاظؾجـةذاالعتحاغقة/ذظؾجفودذادلبذوظةذيفذ(2500ق.ب/)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ79

ذ2019ذ/جاععةذاظؼاددقةاآلدابذسؿقدذطؾقةاظدقدذذادلبذوظةذيفذاظتؼوؼمذاظؾغويذظرداظةذعاجدتريذيفذسؾمذاالجتؿاعظؾجفودذ(ذ939طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ31

ذ2019ذذ/جاععةذاظؼاددقةاآلدابذسؿقدذطؾقةاظدقدذذاظدادس/ذطؾقةذاآلداباظدوظيذذظؾؿشارطةذببحثذيفذادلؤمترذاظعؾؿيذ(ذ1381طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ30

ذ2019ذذ/جاععةذاظؼاددقةاآلدابذسؿقدذطؾقةاظدقدذذطؾقةذاآلدابذرحابذظؾؿشارطةذيفذعفرجانذادتؼبالذرؾبةذاإلسدادؼةذيف(ذ2102اظعدد)طتابذاظشؽرذذوذذ37

ذ2019ذذ/جاععةذاظؼاددقةاظؼاغونذسؿقدذطؾقةاظدقدذ ظؾجفودذادلبذوظةذيفذاظتؼوؼمذاظؾغويذظرداظةذعاجدتريذيفذاظؼاغون(ذ920طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ33

ذ2019ذ/جاععةذاظؼاددقةاظرؼاضةذسؿقدذطؾقةاظدقدذ سؾومذاظرؼاضةيفذذدطتوراهذذألرروحةظؾجفودذادلبذوظةذيفذاظتؼوؼمذاظؾغويذ(ذ2130طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ34

ذ2019ذذاظؼاددقة/جاععةذاآلدابذسؿقدذطؾقةاظدقدذذطؾقةذاآلدابذيفذسضوؼةذعـاضشةذرداظةذعاجدتريذظؾؿشارطةذيفذ(ذ3815طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ35

ذ2019ذ/جاععةذاظؼاددقةاظرؼاضةذسؿقدذطؾقةاظدقدذ سؾومذاظرؼاضةيفذذظرداظةذعاجدتريذظؾجفودذادلبذوظةذيفذاظتؼوؼمذاظؾغويذ(ذ2650طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ36

ذطربالء/اظرتبقةذطؾقةاظعؾؿي/عؿقدذععاونذاظ ذذدطتوراه/اظؾغةذاظعربقة/أدبذألرروحةذاظعؾؿيظؾجفودذادلبذوظةذيفذاظتؼوؼمذ(ذ6/120ع/طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ37

ذاظؼاددقة

ذ2019

 


