
 

 

 حانسُزِ انذاذُ
 

 

 

 

 يُرظز عثذ انسسٍُ يسسٍ:   ـى ـــــــــاالســ

  2994/  9/  32 : الد ــذارَخ انًُـ

 يرشوج انسانح انشوخُح :

 يسهى :   انذَـــــــــــاَح

 انهغح انعزتُح :    صــــــانرـخـص

  ذذرَسٍ : حــــــــــــانىظُف

 يذّرص  انذرخح انعهًُح :

 خايعح انقادسُح –كهُح انصُذنح :        عُىاٌ انعًم

 Muntdher.Muhssin@qu.edu.iq : اإلنكرزوٍَانثزَذ 

 أوالً : انًؤهالخ انعهًُح

 اؾتاريخ ة ـــاؾكلي اجلاؿعة اؾدرجة اؾعلمية

 بؽالوريوس

 

 20/7/2005 اآلداب اؾقاددية

 21/2/2013 اآلداب اؾقاددية املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

ً ثاَُ  االنقاب انعهًُح:  ا

 

 

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 37/23/3124 مدرس مساعد 1

 5/3129/ 26 مدرس 2
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 ً  : انًقزراخ انذراسُح انرً قًد ترذرَسها ثانثا

 ةـــــالسـ ادةـــــامل مـــالؼس ت

 حلد اآلن – 3125 الؾغة العربقة السريريةتختيرية املفرع العؾوم  / كؾقة الصقدلة 1

 :312-3129 الؾغة العربقة كؾقة الرتبقة/ قسم التاريخ 2

 :312-3129 العربقةالؾغة  كؾقة الػـون اجلؿقؾة/ قسم الػـون املسرحقة 3

 

 ً   الذىخذ :انرٍ أشزف عهُها( انزسائم  ،االطارَر  ): راتعا

 الســـة مـــالؼس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

1    

2    

 

 ً  انرٍ شارك فُهاانعهًُح وانُذواخ انًؤذًزاخ : خايسا

 نوع املشاركة  االنعؼادمؽان  ة ــالسـ عـوان ال ت

 املؤمتر اؾتقوميي املقارن ؾلكلية 1 ) حبث / بودرت حضور(

. 

 حضور ؽلية اؾصيدؾة ؽل عام درادي

 عضو اؾلجنة اؾتحضريية ؾلمؤمتر ؽلية اؾصيدؾة 2015 املؤمتر اؾتقوميي املقارن ؾلكلية 2

 حضور ؽلية اؾطب 2016 ـدوة حول درران اؾثدي وررق اؾوؼاية واؾعالج 3

اؾعنف ضد املرأة وؼاـون ؿكاػحة ـدوة حول  4

 اإلجتار باؾبشر

 حضور ؽلية اؾطب 2018

 حضور ؽلية اؾطب 2019 ـدوة حول االبتزاز االؾكرتوـي 5

6     

 



 

 

 ً   االخزي: األَشطح انعهًُح   سادسا

 خارج الؽؾقة داخل الؽؾقة

 حلقة درادية)مسنر( ؽل عام درادي 

 

ورذة عمل حول برـاؿج اؾغيابات االؾكرتوـي/ؿرؽز 

 2017 احلادبة/ جاؿعة اؾقاددية
 اؾعربية ألغراض خاصة  ورذة عمل حول برـاؿج 

(Arabic  for specific purposes) 

 2017 يف ؿرؽز اؾتوػل وتطوير اؾلغات
 

 ً  (29و شهاداخ انرقذَز: ) اندىائش كرة انشكز ، : ساتعا

اجلائزة  كتاب الشؽر أو ت

 أو ذفادة التؼدير

 السـة اجلفة املاحنة

 3118 كؾقة اآلداب عؿقد (2ذؽر وتؼدير عدد ) 1

 3128،  3126،  3124 رئقس جامعة الؼاددقة (4)ذؽر وتؼدير عدد  2

مدير مؽتب املػوضقة العؾقا حلؼوق اإلنسان  (2ذؽر وتؼدير عدد ) 3

 يف الديوانقة

3129 

 :312، 3128،3129،  3127،  3126،  3125 /جامعة الؼاددقةعؿقد كؾقة الصقدلة (23)ذؽر وتؼدير عدد  4

 :312 عؿقد كؾقة الػـون اجلؿقؾة/جامعة الؼاددقة (2ذؽر وتؼدير عدد ) 5

6    

 

 ً  انثسىز انعهًُح  :ثايُا

 دـة الـشر البحث أدم  ت

1  

 آنُاخ انسزد فٍ يسززُح انطىفاٌ نـ)عادل كاظى( دراسح فٍ ضىء يُهح )خُزار خُُد(
2013 

2  

 ُق ودراسحهـ( ذسق2271انزسانح فٍ انعالقح نًسًىد األَطاكٍ )خ
2017 

3  

 يسززُح )سيزج االقرساو( نـ)صثاذ األَثارٌ( تٍُ أدب انخُال انعهًٍ وأدب انسُزج
2019 

4   

5   

 



 

 

 ً  الذىخذ انكرة انًؤنفح أو انًرزخًح. :ذاسعا

 سُح انُشز أسى انكراب خ

2   

3   

4   

5   

6   

 

 اخ .ــ:انهغ عاشزاً 

 ًعرب             

           انكلٍزي      

 


