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 ّ ّالس 

 
ّالذاتيّ  ــيرة

 
ّــــــــــدريسللتّ  ـة ـي 

 

ــىن حبـالح حّص ـــص الشباعــي والللـــب الاشم
ّ
 ذّي ــــــــبيـادي العـــاس حّم ـ

 م.21/3/2711 -الذًىاهيت ميان وجاسيخ الىالدة
 

 فشع التششيح وألاوسجت -الطب البيطشي  وليت -اللادشيت حامعت  مىـــــان العمــــل

 م1002-8 -13م   *اإلااحصـتيــــش1002-1-11*البيالىسيـىس الشهاداث الحاصل عليها

 طالب دهتىساه لغت عشبيت
ً
 . /مشحلت هتابت ألاطشوحت*حاليا

 اللغــــت العشبيــــت وآدابــــــها الاختصاص العــــام

 (، والعباس يؤلاشالميالجاهلي، وألادب العشبي اللذًم)ألادب  الاختصاص الذكيــم

 م7/2/1002 جاسيــخ التعيـــــــين
       إلى عذد شىىاث الخذمت

 م1022شىت 
 شىـــــــىاث 8

 مـــــــــــــــذسس الللـــــــب العلمـــــي

 م18/20/1007 جاسيخ الحصٌى عليـه

ـششمشعش ُهـْذ  عىىان سشالت اإلااحصتير
َ
ت بً الخ

َ
 .دساشت مىضىعيت وفىيت -بـ

 .حمع ودساشت -أدب الطفيـليـين حتى  نهاًت العصش العباس ي  عىىان أطشوحت الذهتىساه
ّ

ّ

 

 بحثان :البحىث اإلايشىسة

 )حامعتتيفي مجلميشىسان 

+ بحث ملبٌى  اللادشيت(

لليشش في)حامعت اإلاثنى(وهى 

 مً مصتلزماث مىاكشت 

  الذهتىساهأطشوحت 
 

 

 

ّ

مجلت وليت  –أدبيت  هــ(دساشت808الحيىان الىبري(للذميري)ث *ألامثاٌ في هتاب)حياة

 م .1001شىت /2-3عذد/2مجلذ -اللادشيت حامعت/التربيت

 حامعت/مجلت وليت آلاداب – مىضىعيت وفىيت*شعش الفضل بً العباس اللهبـي دساشت 

ّم .1007شىت/2عذد/21مجلذ - اللادشيت

حامعت  -مجلت أوسون للعلىم ؤلاوصاهيت/وليت التربيت –ينــألاهىاع الفىيت في هثر الطفيلي*

  . (الذهتىساهأطشوحت وهى مً مصتلزماث مىاكشت ) -م1022/شىتاإلاثنى
 

ّ

 بحـــــــث واحـــــــــــذ غير اإلايشىسة البحىث اإلاىجزة
 

   الـذوساث التـي جمـت 

 دوساث(8:)اإلاشاسهت فيهـــا

)دوسة واحذة(  *دوسة التأهيل التربىي  ic 3 وإهترهيت)جالث دوساث(  *دوسة *حاشبت

عششة)دوسة واحذة(   الخامصت دوسة جلىياث التعليم  * عششة)دوسة واحذة( التاشعت

   في حلىق ؤلاوصان. (دوسجان)*
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 للتّ 
 
ـة  الذاتي 

 
ــيرة ّــــــــــدريسالس  ـي 

 

اإلاؤجمشاث والىذواث  عذد

 فيها لحضىس التي جم ا
28 

ّّ

اإلاؤجمشاث والىذواث  عذد

 فيها إلاشاسهتالتي جم ا
1 

اإلاىاهج التي ًذّسشها في 

 الذساشاث ألاوليت

 .ألاولى :اللغت العشبيت العامت  *اإلاشحلت

 . *اإلاشحلت الخامصت :اللغت العشبيت العامت

عذد طلبت البيالىسيىس      

 الزًً جم الاششاف عليهم

 متابعت ومالحظت بحىث التخشج اإلاختصت باللغت العشبيت وآدابها

اإلاهام الاداسيت اإلايلف بها 

 حصب ألاشبليت

 .م27/20/1008ولغاًت8/3/1002الطب البيطشي مًوليت  -*أمين وحذةاإلاىتبت

 مً شىت
ً
 .م1001*ملىم لغىي لششائل اإلااحصتير في وليتالطب البيطشي إعتباسا

 

اليشاطاث العلميت 

الاخشي التي ماسشها 

 التذسيس ي

 م.1022م إلى 1002*جذسيس ي مادة حلىق ؤلاوصان للمشحلتين الاولى والثاهيت مً

حامعت اللادشيت حٌى حلىق  -في وليت اللاهىن   *اإلاشاسهت في دوسجين أكيمتا

 م .1022 –م 1020الاوصان،ورلً  في عامي 

 ،م1001/ 2/ 11( في 112رو العذد)  ،اللادشيتمً سئيض حامعت شىش وجلذًش * هــتب الشىـش والتلذًش
التاشعت عششة، التي  التأهيل التربىي  الثاوي في دوسة ورلً للحصٌى على اإلاشهز

 م  .1001للعام ،في الجامعت الجامعي جطىيش التذسيض أكامها مشهز

 . إجش اإلاشاسهت في الذوسة أعالهم، 2/1/1001، في *أمش حامعي بمىح ِكـــَذم مع الترفيع

 ،م1023/ 21/ 32في(12181رو العذد)  ،اللادشيتمً سئيض حامعت  شىش وجلذًش *
لىصٌى الجامعت إلى مصتىي أفضل  ـــينمع التذسيصي بمشاسهتي للجهىد اإلابزولت ورلً

 حامعت إكليميت في ملتلى العلىم في حامعت أهصفىسد . 

 أعاله .اإلاشاسهت  إجش م، 32/21/1023 ، فيبمىح ِكـــَذم مع الترفيعأمش حامعي  *
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