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 ميثم قيس مطلل :   ـم ـــــــــاالســ

  0721/ 01/ 72 : الد ــذاسيخ الميـ

 مرزوجالحالح الزوجيح :

 مسلم  :   الذيـــــــــــانح

 العشتيح / أدباللغح  :    صــــــالرـخـص

  ذذسيسي: ـــحــــــــالىظيف

 اسرار مساعذ  الذسجح العلميح :

     جامعح القادسيح / مليح الرشتيح/ قسم اللغح العشتيح:    عنىان العمل

 maythem232@gmail. com:نرشوني لالاالثشيذ 

 

 

 

 أوالً : المؤهالخ العلميح

 

 اؾتاريخ ة ـــاؾؽؾق اجلاؿعة اؾدرجة اؾعؾؿقة

 بكالوريوس

 

 2002 اؾرتبقة اؾؼاددقة 

 2006 اؾرتبقة اؾؼاددقة املاجستري

 هالدكتورا

 

 2006 اؾرتبقة اؾؼاددقة

    أخرى

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 االلقاب العلميحثانياً : 

 

 

 

 قمد ترذسيسها يالذساسيح الر المقشساخ ثالثا" :

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2004 _2007 ،اؾتػسري ، عؾوم احلديث االدب االـدؾسي  اؾؾغة اؾعربقة  0

 2002 _2004 ، اؾعربقة اؾعاؿة ؽتاب ؼديم اؾؾغة اؾعربقة 2

 

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

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

اجلفود اؾبالغقة عـد اؾدؽتور عبد اؾؼادر حسني  0

 ححححسحححسني

 2002 اؾؾغة اؾعربقة 

2    

 

 الري شاسك فيهاالعلميح والنذواخ المؤذمشاخ : خامسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 حبث اجلاؿعة املستـصرية 2002 املؤمتر اؾعؾؿي اؾسادس عشر  0 ) حبث / بودرت حضور(

 حبث اؾؽوػة  2000 اؾـجف عاصؿة اؾثؼاػة االدالؿقة 2

 حبث جاؿعة وادط 2000 اؾدوؾي اؾرابع املؤمتر اؾعؾؿي 3

 حبث جاؿعة وادط 2007 اؾعاذر املؤمتر اؾعؾؿي اؾدوؾي 4

 حضور ـؼابة االرباء 2002 ؿؤمتر مجعقة رب اؾعقون 5

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 0212 مدرس  1

0 

 

 0212 استاذ مساعد



 

 

 

 

 

 

 

 

 حضور جاؿعة اؾؼاددقة ، ؽؾقة اؾطب 2002 ؾؾعؾوم اؾطبقة املؤمتر اؾعؾؿي اؾدوؾي 6

  االخشي: األنشطح العلميح  سادسا" 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

 عضو جلـة احتساب ؿعدالت رؾبة ؽؾقة اؾرتبقة ،جاؿعة وادط  2003 -2002عضو جلـة اؿتحاـقة  ؾؾعام اؾدرادي 

 خبري ؾغوي ، حمؽؿة جـح اؾدغارة واؾدؽتوراهعضو جلـة ادتالل ؾعدد ؿن رؾبة املاجستري 

 ذر حماضرة يف احتاد االدباء واؾؽتاب يف اؾـجف اال ؿرذد عؾؿي ؾطاؾب ؿاجستري

 حماضرة يف اذاعة اؾعتبة اؾعؾوية املؼددة 2007عضو جلـة اعرتاضات عؾى اؾـتائج اؾـفائقة 

 

 و شهاداخ الرقذيش. الجىائز مرة الشنش ، : "ساتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير الشكر أوكتاب  ت

 7002 السيد رئيس الجامعة كتاب شكر  0

 7002 السيد عميد كلية التربية  كتاب شكر 2

 7022 السيد عميد كلية التربية كتاب شكر 3

 7022 السيد عميد كلية التربية كتاب شكر 4

 7022 السيد عميد كلية التربية كتاب شكر 5

 7022 مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية شهادة تقديرية  6

 7022 الطب عميد كليةالسيد  شهادة حضور 7

 

 الثحىز العلميح  :ثامنا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 2000 أـواع اؾـثر احلسقين ، درادة يف املوضوع 0

 2006 االثر اؾؼرآـي واؾديين يف ديوان اؾسقد حمؿد ؿفدي حبر اؾعؾوم 2

 2007 اؾعـصر اؾصوري عـد اؾدؽتور حمؿود اؾبستاـي ، ادؾوب اؾتشبقه أمنوذجا 3

 2007 اؾروابط احلجاجقة درادة ـؼدية  4



 

 

 

 

 

 

 

 

 2002 املشروع احلجاجي عـد أردطو 5

 النرة المؤلفح أو المرشجمح. :"ذاسعا

 سنح النشش أسم النراب خ

0   

7   

3   

4   

5   

 

 اخ .ــ:اللغ "عاششا

 ًعرب             

 انكلٍزي           

 


