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االدم الرباري واللػب  :حمزة فاضل يودف دطدون الغريجي
االدم باللعظ االنكليزيظHamza Fadil yosif :
 التولد ▪ 3693/7/3 :مكان الوالدة :الديوانية ▪الجنس:ذكر
▪انديانت:يسهى ▪انحانت االجتًاعيت:يتسوج ▪عًم انسوج:يدرست
 القومية:عربية
 رقم هوية األحوال المدنية▪ 00770700:رقى انسجم893:و ▪رقى انصحيفت171:






عنوان السكن الحالي :الديوانية /حي الجزائر
يحهت▪ 813:زقاق ▪ 3:دار▪ 11:اقرب نقطت دانت:يركس شباب حي ريضاٌ
نوع السكن :ايجار
▪اسى انًركس انتًويني :زينة انكبرى
رقم البطاقة التموينية33303:
صنف اندو O+:

 البريد االلكتروني☺Dr.Hamza Fadil :
 عدد األطفال 8:
▪تاريخ انوالدة
▪اسم الطفل
3669/9/9
▪ إسالم حمزة فاضل يوسف
3661/3/33
▪ احمد حمزة فاضل يوسف
3003/6/0
▪ ابراهيم حمزة فاضل يوسف


▪رقى انجنسيت
00770700
00770703
00770773

الذؼادات الحاصل رليؼا  :

▪البكالوريوس  :جامعة صالح الدٌن بموجب االمر المرقم  1473/1/31فً 3811/4/1
▪ الماجدتير  :جامعة صالح الدٌن بموجب االمر المرقم  1311/2/1فً 3818/1/37
▪ الدكتوراه  :جامعة بغداد بموجب االمرالمرقم  34173فً 3881/32/24

 تاريخ أول تعيين في التعليم العالي  3636/39:في 3616/6/33
 االختصاص الطام  :اللغة العربية وآدابها ▪االختصاص الدقيق:النقد األدبي وإعجاز القران



المرتبظ الطلميظ  :أستاذ مساعد بتارٌخ  3881/4/1بموجب االمر المرقم ( )131فً 3888/1/21

المواد التي زاول تدريدؼا 


▪ مرحلة البكالورٌوس  :المكتبة،علم العروض،األدب اإلسالمً،النقداالدبً عندالعرب،األدب المقارن،النقداالدبً الحدٌث
▪الدراسات العلٌا  :دراسات نقدٌة حدٌثة ،دراسات نقدٌة قدٌمة،دراسات فً السردٌة ،اعجازالقران،التعبٌرالقرانً.
 المؤلغات والكتب
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▪حركة نقد القصة العراقٌة القصٌرة 3813-3841

▪

إعجاز القران فً ضوء اللسان العربً المبٌن

الردائل الجامطيظ التي اذرف رليؼا 


▪ النزعة الدرامٌة فً الشعر العراقً ←زٌنب جاسم محمد
▪ وظرٌة الىثر عىذ الىقاد العرب إلى وهاٌة القرن الخامس الهجري ←نهى حسٌن كندوح
▪ نظرٌة النثر عند العرب من القرن السادس الهجري حتى القرن التاسع الهجري ←حسام حمد جالب
▪ البناء الفنً فً رواٌات مهدي عٌسى الصقر ←فرح مهدي صالح
▪ التذاخل الىصً فً الرواٌة العراقٍة ← 0999-0991أمانً حارث مالك
▪ البحث البالغً فً تفسٍر المٍزان ←رٌاض خلف خزي
▪ الشفوٌة والكتابٌة فً لتقد العربً القدٌم ← لؤي عدنان عطٌة
▪ الشعور الفنً والتفكٌر الجمالً فً الفن ← حامد سمك حسن
▪الشعرٌة فً كالم السجاد  ← عبد المحسن جاسم محمد
▪المكان فً شعر أبً تمام ←علً سامً أمٌن
▪ ماوراء السرد فً الرواٌة العراقٌة ←حسن مجاد عبدالكرٌم
▪االداء القصصً فً شعر اٌام العرب الجاهلً←نزار فراك علً

االطاريح التي اذرف رليؼا 


▪ لغة شعر مهٌار الدٌلمً ←عامر صالل راهً
▪االتجاه السٌمٌائً فً نقد السرد العربً ← محمذ فلٍح حسه
▪ شعر الجواهري ،دراسة فً ضوء علم اجتماع االدب ← حسام حمذ جالب
٭اشترك فً مناقشة عدد كبٌر من رسائل الماجستٌر والدكتوراه

المؼام اإلداريظ 


▪ مقرر قسم اللغة العربٌة  3881-3883بموجب االمراالداري المرقم  2114فً 3883/33/4
▪ مدٌر الشؤون العلمٌة فً كلٌة التربٌة 3881-3881
▪رئٌس قسم اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة  2332-2333بموجب األمر المرقم  817فً 2332/33/34
▪ األمٌن العام للمكتبة المركزٌة فً الجامعة 2337-2332بموجب األمر س  844/فً 2332/33/1
▪ مدٌر مركز التعلٌم المستمر فً الجامعة 2337-2332
▪ مقرر لجنة الترقٌات المركزٌة فً الجامعة
▪ مقرر اختبار صالحٌة التدرٌس فً الجامعة
▪ معاون عمٌد كلٌة التربٌة العلمً بموجب األمر  4112فً 2331/33/7
▪ معاون عمٌد كلٌة التربٌة المسائٌة بموجب األمر ا  717فً 2334/8/38
▪ حالٌا ً عضو اللجنة العلمٌة ولجنة الدراسات العلٌا فً قسم اللغة العربٌة /كلٌة التربٌة /جامعة القادسٌة



 المؤتمرات والندوات الطلميظ
▪ مؤتمر جامعة القادسٌة األول والثانً والثالث والرابع 3888-3881
▪ مؤتمرات جامعة الكوفة العلمٌة األول والثانً والثالث 2333-3881
▪ مؤتمر التعلٌم العالً والبحث العلمً 2333
▪ المؤتمرات العلمٌة فً جامعة البصرة 2332-3888
▪ مؤتمر المثقفٌن العراقٌٌن 2331
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▪مؤتمر جامعة القادسٌة العلمً السادس 2334

البحوث المنذورة في مجالت رلميظ محكمظ 


▪ مصطلح الجٌل القصصً فً السبعٌنٌات
▪ الرؤٌة الصوفٌة فً الشعر العراقً الحدٌث
▪ البناء الفنً /الصوفً فً رواٌة عبدالخالق الركابً
▪ مصادر دراسة مسلم بن الولٌد
▪ الشعر ولسان العرب
▪ لسان العرب بٌن الثابت والمتغٌر اللسانً
▪ تٌار الرواٌة داخل الرواٌة فً الرواٌة العراقٌة
▪نقد الشعر بٌن النظرٌة والتطبٌق
▪ تأوٌل القران سلطة القارئ أم سلطة النص

النػابات والؼيئات اإلداريظ 


▪ عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب العراقٌٌن
▪ عضو االتحاد العام لألدباء والكتاب العرب
▪ عضو رابطة التدرٌسٌٌن الجامعٌٌن
▪ عضو نقابة المعلمٌن
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