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  صالح دسىٌ جثاس انعثيذي : انثالثي وانهقة االسى

 اآلدابانكهيـــــــــــــــح : 

  و 2711/  3/ 21 : الد ــذاسيخ انًيـ

 يرزوج انذانح انزوجيح :

  ى/األدب انعثاسيانعشتي انقذي األدب : صـــــانرـخـص

 أسرار يساعذ دكرىسانهقة انعهًي : 

  يذسس جايعي : حــــــــــانىظيف

      جايعح انقادسيح/كهيح اآلداب/قسى انهغح انعشتيح   : عنىاٌ انعًم

     Salah.jabbar@qu.edu.iq : االنكرشوني انشسًيانثشيذ 

 

  :انىظائف انري شغهها

ذادلالحظاتذتارؼخذاذغاهلاذذاظوزقػةذذت

ذذ19/10/2008ذظغاؼةذ8/3/2005ذأعنيذوحدةذادلؽتبة/طؾقةذاظطبذاظبقطريذ1

ذذذ2011سامإىلذذ2006ذعـذذسامذذطؾقةذاظطبذاظبقطري/واظثاغقةذاألوىلذتانحؼوقذاإلغدان/ادلرحؾعدرسذعادةذذ2

ذذإىلذاآلنذ2006ذعـذذسامذذاظبقطريطؾقةذاظطبذ //ادلرحؾةذاألوىلاظؾغةذاظعربقةعدرسذعادةذذ3

ذذإىلذاآلنذ2018ذعـذذسامذاآلداب/ضدمذاظؾغةذاظعربقةذذطؾقة //ادلرحؾةذاألوىلاألدبذاجلاػؾيعدرسذعادةذذ4

ذذإىلذاآلنذ2016ذعـذذسامذاآلداب/ضدمذاظؾغةذاظعربقةذطؾقةاظثاغقة//ادلرحؾةذاإلدالعياألدبذعدرسذعادةذذ5

ذذ2019-2018سامذذذاآلداب/ضدمذاظؾغةذاظعربقةذطؾقةبالشقة/عاجدتري/أدب/عدرسذعادةذدراداتذذ6

 
 

  :انًؤهالخ انعهًيح

ذاظتارؼخذةـــاظؽؾقذاجلاععةذادلؤػلذاظعؾؿي

ذبؽاظورؼوس

ذ

ذ2001/ذ22/7ذطؾقةذاظرتبقةذجاععةذاظؼاددقة

ذ2004/ذ23/8ذطؾقةذاظرتبقةذجاععةذاظؼاددقةذادلاجدتري

ذاظدطتوراه

ذ

ذ2015/ذ18/6ذطؾقةذاظرتبقةذجاععةذاظؼاددقة

ذذذذأخرى

 
 



 

  

 :االنقاب انعهًيح

 

  :انثذىز انعهًيح

 دـةذاظـشر ثـــــمذاظبحــــدا ت

 2007 4ذ-3/سدد6جمؾد/جمؾةذاظؼاددقةذيفذاآلدابذواظعؾومذاظرتبوؼة/طؾقةذاظرتبقةذ/درادةذأدبقةذػـ(808ظؾدعريي)تاألعثالذيفذطتابذحقاةذاحلقوانذاظؽربىذ 1

 2009 1/ذسدد12جمؾدذ/جمؾةذاظؼاددقةذظؾعؾومذاإلغداغقة/طؾقةذاآلداب /ذعرذاظػضلذبنذاظعباسذاظؾفيبذدرادةذعوضوسقةذوصـقة 2

 2016 3/ذاظعدد16جمؾد/جمؾةذاظؼاددقةذيفذاآلدابذواظعؾومذاظرتبوؼة/طؾقةذاظرتبقة/ذوصـقةذعرذاظُؼحقفذاظُعؼقؾيذدرادةذعوضوسقةذ 3

 2016 3/ذسدد19جمؾدذ/جمؾةذاظؼاددقةذظؾعؾومذاإلغداغقة/طؾقةذاآلدابذ/ػـ(أمنوذجًا632األظغازذيفذاظشعرذاظصويفذدرادةذصـقةذذعرذابنذاظػارضذ)ت 4

 2018 ذجمؾةذاظؾغةذاظعربقةذوآدابفا/طؾقةذاآلداب/جاععةذاظؽوصة/ذجمؿعذاألعثالذظؾؿقداغيذأمنوذجًاذصورذاظؾقلذيفذاألعثالذاظعربقةذدرادةذصـقة 5

اظؽؾقةذاظعؾؿيذذ/سددذخاصذمبؤمتر2/سدد22جمؾد/اآلدابذاظؼاددقةذظؾعؾومذاإلغداغقة/طؾقةذجمؾة/جتؾيذعظاػرذاظػؼرذاالجتؿاسقةذيفذذعرذأبيذاظشؿؼؿقذ6

 ذذاظدادس

2019 

 

  :وانكرة انًنهجيح أو انًرشجًحانكرة انًؤنفح 

 دـةذاظـشر أدمذاظؽتاب ت

2   

1   

 

 :انري أششف عهيها انشسائم واالطاسيخعذد 

ذاظعددذاالذرافذت

ذذدبؾومذساظيذ1

ذذعاجدتريذذ2

ذذدطتوراهذ3

  
 

 

ذتارؼخذاحلصولذسؾىذاظؾؼبذاظؾؼبذاظعؾؿيذت

ذ9/1/2006ذعدرسذعداسدذ1

ذ1/3/2009ذعدرسذ2

ذ8/3/2017ذادتاذذعداسدذ3

 ذادتاذذ4



 

  

 :انري شاسك فيها ووسش انعًم  انعهًيحواننذواخ انًؤذًشاخ 

ذذغوعذادلشارطةذاالغعؼادعؽانذذاظدـةذوانــــــــــــعـاظذت

)ذحبثذ/ذ

بودرتذ

ذحضور(

ذحضـورذضاسةذد.جوادذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذ2117ذاظطبذاظبقطريذطؾقةذ/2017إىلذ2015بنيذاألسوامذادلؤمترذاظتؼومييذادلؼارنذ1

ذةعشارطذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذادلؤمترذاظعؾؿيذاظدادسذظؽؾقةذاظطبذاظبقطري/ذجاععةذاظؼاددقةذ2

ذةعشارطذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ2119ذؽؾقةذاآلداب/جاععةذاظؼاددقةذظؤمترذاظعؾؿيذاظووظيذاظدـويذاظدادسذادلذ3

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2116ذ()أػؿقةذاظؾغةذاظعربقةسنذغووةذذ4

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذد.جوادضاسةذذ2117ذ(أػؿقةذاحلوذعنذػجرةذأػلذاظرؼفذإىلذادلوؼـةغووةذسنذ)ذ5

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(اظتؿققزذبنيذاألشذؼةذاحملورةذسنذشريذاحملورةذوراثقًاغووةذسنذ)ذ6

ذحضـورذاظبقطرياظعبقدي/اظطبذذضاسةذد.جوادذ2117ذ(يفذاألشـامذاظعراضقةذواظوالداتذادتخدامذاظطرقذاحلدؼثةذيفذإغتاجذاظتوائمغدوةذسنذ)ذ7

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذغووةذسنذ)عؽاصحةذاإلرػاب(ذ8

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(وررقذاظدقطرةذسؾىذعصادرذاغتشارهذخطورةذاإلصابةذمبرضذاألطقاسذادلائقةغدوةذسن)ذ9

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذد.جوادضاسةذذ2117ذ(عشروعذاظباحثذاظبقطريغووةذسنذ)ذ10

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(ذ ORCIDعشروعغووةذسنذ)ذ11

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذواألظقةذادلتبعةذيفذصحصذاالدتالل(ذاالدتاللذاإلظؽرتوغيغووةذسنذ)ذ12

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذد.جوادضاسةذذ2117ذ(Feed to Milkغووةذسنذ)ذ13

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(اجلـنيذجلـسذادلدبقذاالختقارغووةذسنذ)ذ14

ذحضـورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(الدتخوامذاخلارئذظودائلذاظتواصلذاالجتؿاسياآلثارذاظدؾبقةذظغووةذسنذ)ذ15

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(اظؼوؼمذظؾطاظبذاجلاععياظدؾوكذغووةذسنذ)ذ16

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(ظؾدررانذاظػاؼروداتذادلدببةغووةذسنذ)ذ17

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(ادلخوراتذوضررػاذسؾىذاجملتؿعغووةذسنذ)ذ18

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذاظعراضي(ذحدؼثةذاظتدجقلذيفذاظطبذاظبقطريذوآثارػاذسؾىذاالضتصاداألعراضذغدوةذسن)ذ19

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(ادلؽتبةذاالصرتاضقةغووةذسنذ)ذ20

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(تـؿقةذادلفاراتذاإلدارؼةذحدبذععاؼريذاجلودةغووةذسنذ)ذ21

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذدلـادبةذاظقومذاظعادليذظؾغةذاظعربقة(ذأػؿقةذاظؾغةذاظعربقةغووةذسنذ)ذ22

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(اجلراثقمذادلـزظقةذاظشائعةغووةذسنذ)ذاحذرواذعنذذ23

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(ذادلرورؼةاظتوسقةذغووةذسنذ)ذذ24

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(تؼـقةذإؼصالذاظوواءذإىلذاألغدجةغووةذسنذ)ذ25

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(اظدواجنذصـاسةدتوىذاظدقطرةذسؾىذاألعراضذاظتـػدقةذواظـفوضذمبذغدوةذسن)طقػقةذ26

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذاظوضاؼة(-اظدقطرة-واحلقوان:ذاظوبائقةذداءذادلؼوداتذيفذاإلغدانغووةذسنذ)ذ27

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(اظتخوؼرذادلوضعيذيفذاجملرتاتذواخلقولغووةذسنذ)ذ28

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذاظعؾؿقة(ذيفذترتقبذادلصادرذMendeleyذادتخوامغووةذسنذ)ذ29

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(Identify anoval  therapuaticذtarget in castrate prostateغووةذسن)ذ30

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(عـفجقةذحبوثذاألسؿالغووةذسنذ)ذ31

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(اظتداعحذوضبولذاآلخرغووةذسنذ)ذ32



 

  

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذغووةذسنذ)احلؿىذاظـزصقةذاظػاؼرودقة(ذ33

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(اظتطبقؼاتذاظطبقةذظؾزراسةذاظـدقجقةغووةذسنذ)ذ34

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(Physiological aspects of obesityغووةذسنذ)ذ35

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(Immunohistochemistry Techniqueغووةذسنذ)ذ36

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(أػؿقةذاظؾغةذاظعربقةغووةذسنذ)ذ37

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(Actinomycesغشاطذبؽرتؼاذغووةذسنذ)ذ38

ذحضورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ2118ذاجلوؼو(ذاظرتضقاتذاظعؾؿقةذيفذضوءذضاغونذاظرتضقاتغووةذسنذ)ذ39

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(دؾوكذاظطاظبذاجلاععيذاظؼوؼمغووةذسنذ)ذ40

ذحضورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ2118ذ(أمنوذجًاذاظعراقذاظدقاداتذاظؾغوؼةذيفذاظورنذاظعربيذبنيذاظواضعذواظطؿوح،)ذغدوةذ41

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذ(ودؾوطقاتذادلفـةذأخالضقاتذاظـشرغووةذسنذ)ذ42

ذواالدتعؿال(ذواظتجوؼوذاألصاظةذدعةذاظؾغةذاظعربقة:غووةذسنذ)ذ43

ذ9

ذ9

ذحضورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ2118

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2119ذغووةذسنذ)أعراضذاظوواجنذاظشائعةذيفذاظعراقذوأدبابذصشلذاظؾؼاح(ذ44

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2119ذغووةذسنذ)أػؿقةذاظؾغةذاظعربقة(ذ45

ذحماضرذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2119ذ)أػؿقةذاظوضتذوصنذإدارته(ذغووةذسنذ46

ذحضورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ2119ذغووةذسنذ)خماررذزاػرةذاالدتعؿالذاظدؾيبذظؾؿوباؼلذيفذاألروضةذاجلاععقة(ذ47

ذحضورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ2119ذغووةذسنذ)اظتجرؼبذيفذاظرواؼةذادلػفومذواإلجراء(ذ48

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(اظتصـقفذاظورينذجلودةذاجلاععاتذاظعراضقة)ذورذةذسؿلذ49

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(اظؽؾقةذغؼاطذاظؼوةذواظضعفذيفذتؼققمذجودة)ذسؿلذورذةذ50

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذد.جوادضاسةذذ2117ذ(Google Scholarذ&ذResearch Gate)ذسؿلذورذةذ51

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(واظتعؾقمذاإلظؽرتوغيذmoodleذبرغاعج)ذورذةذسؿلذ52

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ(histological and Anatomicalذ)ورذةذسؿلذ53

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذاظبقطريسؿلذحولذسؿلذاظؾجـةذاالعتحاغقة/اظطبذذورذةذ54

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ)اظبؾدتــؽة(ذورذةذسؿلذحولذ55

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2117ذ)توثققذجرائمذسصاباتذداسشذاإلرػابي(ذورذةذسؿلذ56

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذيفذادلختربات(ذ)اظدالعةذاظبقوظوجقةذظؾعاعؾنيذورذةذسؿلذ57

ذحضورذاظعبقدي/اظطبذاظبقطريذضاسةذد.جوادذ2118ذورذةذسؿلذ)أدادقاتذاظوصاعذادلوغي(ذ58

ذعشارطةذ/جاععةذاظؼاددقةاظتوصلذعرطزذ2119ذ(tell me moreورذةذسؿلذ)ذ59

ذحماضرذعرطزذاظتعؾقمذادلدتؿر/جاععةذاظؼاددقةذ2119ذ)اظؾغةذاظعربقةذظغريذاالختصاص(ذورذةذسؿلذ60

ذحضورذضاسةذادلؾتؼى/طؾقةذاآلدابذ2119ذ)آظقةذاظتعاعلذععذأرػالذاظشوارع(ذذحولورذةذسؿلذذ61

 

  :انهجاٌ انذائًيح وانهجاٌ انًؤقرح

ذاظتارؼخذ(عؤضتةذ،دائؿقة)غوسفاذةــــــاظؾجـذت

ذ2018-2016األسوامذعؤضتةذاظطبذاظبقطريذذطؾقةاظدراداتذاألوظقة//االعتحاغاتذاظـفائقةسضوذجلـةذذ1

ذ18/5/2017ذعؤضتةذسضوذجلـةذادلطبوساتذاخلاصةذمبؤمترذطؾقةذاظطبذاظبقطريذاظدـويذاظدادسذذ2



 

  

ذ2018ذعؤضتةذاظطبذاظبقطريطؾقةذسضوذجلـةذدالعةذاظؾغةذاظعربقةذيفذادلوضعذاإلظؽرتوغي/ذ3

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

ذ7/1/2019ذعؤضتةذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابادلاجدتريذرداظة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرذسضوذ5

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

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

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

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

ذ18/8/2019ذعؤضتةذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابذدطتوراهاظذأرروحة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرسضوذذ11

ذ20/8/2019ذعؤضتةذ(/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابدطتوراهاظذأرروحة)عـاضشةذعوضوعذذجلـةذمسـرسضوذذ11

ذ6/11/2018ذعؤضتةذذاظعربقة/طؾقةذاآلداب/ضدمذاظؾغةذجلـةذاإلرذــادذاظرتبــويسضوذذ12

ذ2018/ذ6/11ذعؤضتةذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابجلـةذشقاباتذادلرحؾةذاظثاغقةسضوذذذ13

ذ2018/ذ6/11ذدائؿقة /ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلداب/ادلرحؾةذاألوىلجلـةذاعتحانذاظؽورسذاظـفائيسضوذذ14

ذ2018/ذ27/11ذعؤضتةذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابجلـةذشقاباتذادلرحؾةذاألوىلسضوذذ15

ذ2018/ذ27/11ذعؤضتةذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابجلـةذضاسدةذاظبقاغاتسضوذذ16

ذ5/5/2019ذعؤضتةذادلرحؾةذاظرابعة/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابذعـاضشةذحبوثذاظتخرجذظطؾبةذذسضوذجلـةذ17

ذ2019/ذ29/5ذذدائؿقةذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابظؾدرادةذاألوظقةذاظـفائقةذاظؾجـةذاالعتحاغقةسضوذذ18

ذ2019ذعؤضتةذذ+ذأرروحةذدطتوراه(لذعاجدتريئرداذ)أربعذ:نذادتاللاجلذيفذمخسذسضوذ19

ذ31/7/2019ذعؤضتةذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلدابذسضوذجلـةذعـاضشةذرداظةذعاجدتريذ21

 

  :خشياألاألنشطح انعهًيح 

ععذعؤدداتذذدـتعاضذبراءاتذاخرتاعذرارؼحاألؾردائلذوظعؾؿيذاظتؼوؼمذاظذادلبادراتذاظعؾؿقةذتؼوؼمذاحباثذسؾؿقةذت

ذاظدوظة
جمؾةذاظؼاددقةذظؾعؾومذ/تؼوؼمذسؾؿيذظبحثذ1

ذ4/3/2019ذ/طؾقةذاآلداباالغداغقة

تدرؼسذعادةذاظؾغةذاظعربقةذظطؾبةذادلرحؾةذ

ذاألوىل/طؾقةذاظطبذاظبقطري

طؾقةذ/ظغويذظرداظةذعاجدتريتؼوؼمذ

ذ22/10/2018-اظؼاددقةذجاععةاظرؼاضة/

ذذ

جمؾةذاظؼاددقةذظؾعؾومذ/تؼوؼمذسؾؿيذظبحثذ2

ذ16/5/2019ذاآلدابذ/طؾقةاالغداغقة

تشخقصذاألخطاءذاإلعالئقةذ)حؾؼةحماضر/

ذ2017(/اظطبذاظبقطرييفذاظؽتبذاظرمسقة

/ضدمذسؾمذتؼوؼمذظغويذظرداظةذعاجدتري

ذ13/11/2018ذ-/ذطؾقةذاآلداباالجتؿاع

ذذ

ذ3
ذ

دورذاحلقوانذيفذ)ذحؾؼةذغؼاذقةحماضر/

ذ2017/اظطبذاظبقطري(األعثالذاظعربقة

/ذطؾقةذعاجدتريذتؼوؼمذظغويذظرداظة

ذ12/2/2019ذ-جاععةذاظؼاددقةذاظؼاغون

ذذ

ذ4
ذ

حؾؼةذغؼاذقةذ)احلقوانذيفذاظؼرآنذحماضر/

ذ2018اظؽرؼم(/اظطبذاظبقطري

طؾقةذدطتوراه/ذألرروحةتؼوؼمذظغويذ

ذ11/6/2019ذ-اظؼاددقةذجاععةاظرؼاضة/

ذذ

ذ5
ذ

حؾؼةذغؼاذقة)األخطاءذاإلعالئقةذحماضر/

ذ2018يفذاظؽتبذاظرمسقة(ذ/اظطبذاظبقطري

طؾقةذ/تؼوؼمذظغويذظرداظةذعاجدتري

ذ7/2019/ذ24-اظؼاددقةذجاععةاظرؼاضة/

ذذ

ذ6
ذ

رذشعحؾؼةذغؼاذقةذ)احلقوانذيفذاظحماضر/

ذ2018ي(ذ/اظطبذاظبقطريبرعاظ

طؾقةذ/تؼوؼمذظغويذظرداظةذعاجدتري

ذ7/2019/ذ25ذ-اظؼاددقةذجاععةاظرؼاضة/

ذذ

ذ7
ذ

يفذذاظـحوؼةحؾؼةذغؼاذقة)األخطاءذحماضر/

ذ2018اظؽتبذاظرمسقة(ذ/اظطبذاظبقطري

ذذذ

ذ8
ذ

(عرطزذ19دورة)اظتأػقلذاظرتبويذعشارك/

ذ2007تطوؼرذاظتدرؼس/جاععةذاظؼاددقة

ذذذ



 

  

ذ9
ذ

عرطزذ(/15تؼـقاتذاظتعؾقمذدورةذ) عشارك/

ذ2009احلادبات/جاععةذاظؼاددقة

ذذذ

ذ10
ذ

عرطزذ(/IC3 ذ)واعتحاندورةذ عشارك/

ذ2011احلادبات/جاععةذاظؼاددقة

ذذذ

ذ11
ذ

ذ(10دورةذاظتعؾقمذاإلظؽرتوغيدورة)عشارك/

ذ2015عرطزذاحلادبات/جاععةذاظؼاددقة

ذذذ

ذ12
ذ

اظؾغةذتؼوؼةذيفذ)تني:ذدور حماضرذيف/

ذ2015اظبقطري(/اظطبذظؾؿوزػنيذاظعربقة

ذذذ

ذ13
ذ

)احلػازذسؾىذدالعةذدورات:ذ3حماضرذيف/

ذ2017اظؾغةذاظعربقة(/اظطبذاظبقطري

ذذذ

ذ14
ذ

دورةذ)ذاختباراتذاظدمذ(ذ/اظطبذ حضور/

ذ2017اظبقطري

ذذذ

(عرطزذ65دورة)اظتأػقلذاظرتبويذعشارك/ذذ15

ذ2017تطوؼرذاظتدرؼس/جاععةذاظؼاددقة

ذذذ

اظدعوي(ذذدورة)صحصذإثباطذاظتالزنحضور/ذذ16

ذ2018/اظطبذاظبقطري

ذذذ

دورةذيف)اظتؼطقعذاظـدقجي(ذ/اظطبذحضور/ذذ17

ذ2018اظبقطري

ذذذ

دورة)اظتحؾقلذاإلحصائيذبادتخدامذحضور/ذذ18

Spss)2018/اظطبذاظبقطريذ 

ذذذ

)دالعةذاظؾغةذاتدورحماضرذيف/أربعذذذ19

ذ2019-2018اظعربقة(/اظطبذاظبقطري

ذذذ

ادلوزفذيفذضاغونذآظقةذترصقعذدورةذ)حماضر/ذذ20

ذ2019ذ(/اظطبذاظبقطرياخلدعةذادلدغقة

ذذذ

 

 :ترذسيسها قًد   يانًقشساخ انذساسيح انر

ذدطتوراهذاظذاجدتريادلذبؽاظورؼوساظذت

ذ 2019-2018/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/اآلدابذأدبعاجدتري/دراداتذبالشقة/ذإىلذاآلنذ2006ذذعـذ/اظطبذاظبقطريذطؾقة/ىلاألوذاظعربقة/ادلرحؾةذاظؾغةذ1

ذ ذ2011ذ-ذ2006ذبنيذ/اظطبذاظبقطريذطؾقة/ىلاألوذ/ادلرحؾةحؼوقذاإلغدانذ2

ذ ذ2018ذذذ/عـضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلداب/األوىلذاألدبذاجلاػؾي/ادلرحؾةذ3

ذ ذ2016ذعـذ/ضدمذاظؾغةذاظعربقة/طؾقةذاآلداب/اظثاغقةذ/ادلرحؾةاإلدالعياألدبذذ4
 

 



 

  

 

  :عًال انرطىعيحانًثادساخ واأل

 اظدـة يـــــوسـلذاظتطــــواظعؿذ،ادرةــــادلب ت

 2018 /طؾقةذاظطبذاظبقطريخاصةذباظؾجـةذاالعتحاغقةذظؾدراداتذاألوظقةذواظعؾقاذأجفزةسؿلذتطوسيذبادلشارطةذيفذذراءذ 1

 2018ذسؿلذتطوسيذبادلشارطةذيفذذراءذبعضذاظؾوازمذاخلاصةذبصقاغةذصرعذاظتشرؼح/طؾقةذاظطبذاظبقطري 2

 2019ذاالبتدائقة/اظدؼواغقةاخلوارزعيذذةيفذعدردذعرحؾةذرابعة/جاععةذاظؽوصة/طؾقةذاظرتبقة/أثـاءذتطبقؼهذسؾؿيذسؾىذراظبذعشرف 3

 

 :شهاداخ انرقذيش ،كرة انشكش، انجىائز

ذاظدـةذاجلفةذادلاحنةذطتابذاظشؽر،ذأوذاجلائزة،ذأوذذفادةذاظتؼدؼرذت

ذ2010ذطؾقةذاظؼاغون/جاععةذاظؼاددقةذيفذ)ذدورةذحؼوقذاالغدانذ(ذيفذاظؽؾقةذفادةذتؼدؼرؼةذعنذطؾقةذاظؼاغونذ،ذالذرتاطيذذ1

ذ2011ذطؾقةذاظؼاغون/جاععةذاظؼاددقةذذفادةذتؼدؼرؼةذعنذطؾقةذاظؼاغونذ،ذالذرتاطيذيفذ)ذدورةذحؼوقذاالغدانذ(ذيفذاظؽؾقةذذ2

ذ2013ذ/جاععةذاظؼاددقةاظطبذاظبقطريطؾقةذذذفادةذتؼدؼرؼةذظؾؿشارطةذيفذعؤمترذاخلرجينيذاألولذيفذطؾقةذاظطبذاظبقطريذذ3

ذ2013ذ/جاععةذاظؼاددقةاظطبذاظبقطريطؾقةذذذفادةذتؼدؼرؼةذظؾؿشارطةذيفذعفرجانذاظطفذاحلدقينذاظثاغيذيفذطؾقةذاظطبذاظبقطريذذ4

ذ2017ذ/جاععةذاظؼاددقةاظبقطرياظطبذطؾقةذذذفادةذتؼدؼرؼةذظؾؿشارطةذيفذأسؿالذجلانذادلؤمترذاظعؾؿيذاظدوظيذاظدادسذيفذطؾقةذاظطبذاظبقطريذذ5

ذ2019ذ/جاععةذاظؼاددقةاآلدابطؾقةذاظدقدذسؿقدذذاظدادس/ذطؾقةذاآلدابذاظدوظيذببحثذيفذادلؤمترذاظعؾؿيذفادةذتؼدؼرؼةذظؾؿشارطةذذ6

ذ2019ذعرطزذاظتوصلو/اظدقدذرئقسذجاععةاظؼاددقةذ/جاععةذاظؼاددقة(يفذعرطزذاظتوصلtell me moreيفذورذةذسؿلذحول)ذفادةذتؼدؼرؼةذظؾؿشارطةذذ7

ذ2007ذجاععةذاظؼاددقةاظدقدذرئقسذذظؾحصولذسؾىذادلرطزذاظثاغيذيفذدورةذاظتأػقلذاظرتبويذاظتادعةذسشرةذ(724)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ8

ذ2013ذجاععةذاظؼاددقةاظدقدذرئقسذذأطدػوردذجاععة/إضؾقؿقةذيفذعؾتؼىذاظعؾومذإىلذعدتوىذأصضلذجاععةذوصولذاجلاععةيفذذةؿشارط(ذظؾ21287اظعدد)ذ9

ذ2015ذ/جاععةذاظؼاددقةاظرتبقةذظؾبـاتذسؿقدذطؾقةذذاظرتبقةذظؾبـاتذ/طؾقةاالعتحاغاتذاظـفائقة/اظدورذاألوليفذادلراضبةذذجلفودذ(1135طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ11

ذ2015ذوزارةذاظتعؾقمذاظعاظيذواظبحثذاظعؾؿيذذاظرتبقةذظؾبـاتذ/طؾقةاالعتحاغاتذاظـفائقةيفذؾؿراضبةذظ(1135)ؽتابذاظشؽرظتبعًاذ(2188طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ11

ذ2016ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذاألولظدورذ/اظدراداتذاألوظقة/اظؾجفودذادلبذوظةذيفذاظؾجـةذاالعتحاغقة(2129طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ12

ذ2016ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذظدورذاظثاغي/اظؾجفودذادلبذوظةذيفذإطؿالذسؿلذاظؾجـةذاالعتحاغقةذ(3167)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ13

ذ2016ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذدلواصؾةذاظدوامذواظعؿلذيفذاظؾجـةذاالعتحاغقةذيفذاظعطؾةذاظصقػقةذ(3238)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ14

ذ2016ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذظؾجفودذادلبذوظةذيفذسؼدذغدوةذسنذأػؿقةذاظؾغةذاظعربقةذ(4052)ذاظعددطتابذاظشؽرذذوذذ15

ذ2017ذجاععةذاظؼاددقةاظدقدذرئقسذذاظطبذاظبقطريظؾجفودذادلبذوظةذيفذإرازذأسؿالذاظؾجـةذاالعتحاغقة/ذ(1189)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ16

ذ2017ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذظؾجفودذادلبذوظةذيفذإطؿالذسؿلذاظؾجـةذاالعتحاغقةذ(1656)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ17

ذ2017ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذجلفوديذادلبذوظةذيفذتـظقمذاظدجلذاالعتحاغيذظؾدراداتذاألوظقةذ(1801)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ18

ذ2017ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذاألولظدورذ/اسؿلذاظؾجـةذاالعتحاغقةجفودذادلبذوظةذيفذؾظذ(3325)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ19

ذ2017ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذادلؤمترذاظعؾؿيذاظدادسذعطبوساتذجلـةطعضوذيفذادلبذوظةذذؾجفودظذ(3981)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ21

ذ2017ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذاظثاغيظدورذ/اسؿلذاظؾجـةذاالعتحاغقةجفودذادلبذوظةذيفذؾظذ(4570)ذاظعددطتابذاظشؽرذذوذذ21

ذ2018ذجاععةذاظؼاددقةاظدقدذرئقسذذاظطبذاظبقطريظؾجفودذادلبذوظةذيفذأسؿالذاظؾجـةذاالعتحاغقة/ذ(153)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ22



 

  

ذ2018ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذذظؾجفودذادلبذوظةذوادلداػؿةذاظػعاظةذيفذخدعةذاظؽؾقةذ(37)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ23

ذ2018ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذ/اعتحانذاظػصلذاألولاظؾجـةذاالعتحاغقةسؿلذادلبذوظةذيفذذيجلفودذ(823)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ24

ذ2018ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذحػلذاظتخرجيفذذوادلشارطةذضوراحلظؾجفودذادلبذوظةذعنذخاللذذ(1711)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ25

ذ2018ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذاألوظقةذأسؿالذاظؾجـةذاالعتحاغقة/اظدراداتذإرازذظؾجفودذادلبذوظةذيفذ(2889طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ26

ذ2018ذاظطبذاظبقطري/جاععةذاظؼاددقةذسؿقدذطؾقةذاألوظقةذأسؿالذاظؾجـةذاالعتحاغقة/اظدراداتذظؾجفودذادلبذوظةذيفذ(3918اظعدد)طتابذاظشؽرذذوذذ27

ذ2018ذ/جاععةذاظؼاددقةاآلدابذسؿقدذطؾقةاظدقدذذ29/11/2018ظؾؿشارطةذيفذاظـدوةذاظعؾؿقةذاظيتذأضاعفاذضدمذاظؾغةذاظعربقةذيف(ذ4639طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ28

ذ2019ذذجاععةذاظؼاددقةاظدقدذرئقسذذاظطبذاظبقطريأسؿالذاظؾجـةذاالعتحاغقة/ذظؾجفودذادلبذوظةذيفذ(2500ق.ب/)ذطتابذاظشؽرذذوذاظعددذ29

ذ2019ذ/جاععةذاظؼاددقةاآلدابذسؿقدذطؾقةاظدقدذذظؾجفودذادلبذوظةذيفذاظتؼوؼمذاظؾغويذظرداظةذعاجدتريذيفذسؾمذاالجتؿاع(ذ939طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ31

ذ2019ذذ/جاععةذاظؼاددقةاآلدابذسؿقدذطؾقةاظدقدذذاظدادس/ذطؾقةذاآلداباظدوظيذذظؾؿشارطةذببحثذيفذادلؤمترذاظعؾؿيذ(ذ1381طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ31

ذ2019ذذ/جاععةذاظؼاددقةاآلدابذسؿقدذطؾقةاظدقدذذطؾقةذاآلدابذرحابذظؾؿشارطةذيفذعفرجانذادتؼبالذرؾبةذاإلسدادؼةذيف(ذ2102طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ32

ذ2019ذذ/جاععةذاظؼاددقةاظؼاغونذسؿقدذطؾقةاظدقدذ ظؾجفودذادلبذوظةذيفذاظتؼوؼمذاظؾغويذظرداظةذعاجدتريذيفذاظؼاغون(ذ920طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ33

ذ2019ذ/جاععةذاظؼاددقةاظرؼاضةذسؿقدذطؾقةاظدقدذ سؾومذاظرؼاضةيفذذدطتوراهذذألرروحةظؾجفودذادلبذوظةذيفذاظتؼوؼمذاظؾغويذ(ذ2130طتابذاظشؽرذذوذاظعدد)ذ34

 

  :انري يجيذهااخ ــانهغ

 حمرتف(ذ-ذعتودطذ–ذعبتدئ)ادلدتوىذ اظؾغة ت

 حمرتفذسربي 1

 عبتوئ اغؽؾقزي 2

  اخرى 3

 


