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 وسام دمحم هنشذ:   ـن ـــــــــاالســ

  9191 : الد ــذاسيخ الويـ

 هرزوض الحالح الزوجيح :

 هسلن :   الذيـــــــــــانح

 / أدب حذيساللغح العشتيح  :    صــــــالرـخـص

  ذذسيسي : حــــــــــــالىظيف

 أسرار هساعذ  الذسجح العلويح :

 جاهعح القادسيح / كليح الرشتيح:        عنىاى العول

 wesam.mohammad@qu.edu.iq : اإللكرشونيالثشيذ 

 

 

 

 أوالً : الوؤهالخ العلويح

 

 اؾتارقخ ة ـــاؾؽؾق اجلاؿعة اؾدرجة اؾعؾؿقة

 بكالوريوس

 

 42/7/4002 دا اآل القادسيةجامعة 
 20/2/4002 دا اآل القادسيةجامعة  املاجستري
 هالدكتورا

 

 27/2/4022 تربيةال القادسيةجامعة 
    أخرى

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 االلقاب العلويحشانياً : 

 

 

 

 : الوقشساخ الذساسيح الرً قود ترذسيسها شالصا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 8119ـ 8118 ادلفارات اؾؾغوقة اؾؾغة اؾعربقة 1

 8119ـ 8118 اؾتعبري واإلـشاء اؾؾغة اؾعربقة 8

 

 :الري أششف عليها( الشسائل  ،االطاسيح  ): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

   8119 اؾؾغة اؾعربقة اؾؾغة اؾشعرقة يف دقوان فادي احلؿداـي 1
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 الري شاسك فيهاالعلويح والنذواخ الوؤذوشاخ : خاهسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 حماضر اؾػرافقديؼاعة  18/18/8118 ؿـافج اؾـؼد األدبي يف اؾعراقـدوة  1 ) حبث / بودرت حضور(

 حضور ؼاعة اؾوائؾي 82/18/8118 ـدوة قوم اؾؾغة اؾعادلي 8

 حضور ؼاعة اؾػرافقدي 12/2/8119 اؾعربقةـدوة االزدواج اؾؾغوي وؿشؽؾة 2

 حضور ؼاعة اؾػرافقدي 2/4/8119 ـدوة ؿصادر األدب اؾعبادي 4

 حضور اؾتوػلؿرؽز احلادبة  2/2/8119 ورذة تعؾقم اؾعربقة ؾغري االختصاص 5

 حضور اؾبريوـيؼاعة  5/2/8119 ورذة عؿل ـظام ادلؼررات 6

 تارٌخ الحصول على اللقة  اللقة العلمً  ت

 9112/  11/ 5 مدرس  1

 9117/  2/  7 أستاذ مساعد 9



 

 

 

 

 

 

 

  االخشي: األنشطح العلويح  سادسا" 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

 7/2/8119ؾغوي يف حمؽؿة جـح اؾدغارة يف  خبري تؼوقم عؾؿي ؾردائل ادلاجستري 

  تؼوقم حبوث ألغراض اؾـشر يف اجملالت

  اجلاؿعقةؿـاؼشة اؾردائل 

  عضو يف جلان االدتالل اؾعؾؿي

 

 و شهاداخ الرقذيش. الجىائز كرة الشكش ، : "ساتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

 8102/ 01/01 جامعة بابل / كلية التربية  كتاب شكر لغرض تقوٌم علمً لرسالة ماجستٍر 1

 81/0/8102 جامعة بابل / كلية التربية ماجستير كتاب شكر مناقشة رسالة 8

 4/0/8102 جامعة القادسية /كلية التربية للجهود المبذولة في القسمكتاب شكر  2

 00/3/8102 جامعة القادسية/ كلية التربية كتاب شكر مناقشة رسالة ماجستير 4

 02/2/8102 التربيةجامعة القادسية/ كلية  كتاب شكر للحصول على لقب األستاذ مساعد 5

 82/08/8102 جامعة القادسية /كلية التربية يةشكر للمشاركة في اللجان اإلمتحان كتاب 6

 3/2/8102 جامعة القادسية /كلية التربية كتاب شكر للمشاركة في تقويم الرسائل 7

 

 الثحىز العلويح :شاهنا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 8117 منوذجًاؾقة يف اؾـص اؾشعري ؿطوؾة بؾؼقس إاجلؿا 1

 8119 اؾؾون ودالالته يف جمؿوعة عرب احلائط يف ادلرآة حلسب اؾشقخ جعػر 8

 8115 عـد دؾقم برؽات ل اؾصوريأدؾوبقة اؾتشؽق 2

 8116 1971ـ1951اؾرقف يف اؾشعر اؾعراؼي ادلعاصر  4

 8118 اخلاصرة تؼطر ؼصائدي ؾعبد اؾزفرة قودفأداؾقب تصوقر ادلرأة يف جمؿوعة ؿن اؾػم إىل  5



 

 

 

 

 

 

 

 الكرة الوؤلفح أو الورشجوح.:"ذاسعا

 سنح النشش أسن الكراب خ
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 اخ .ــ:اللغ "عاششا

 ًعرت             

 انكلٍزي           

 


