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 د. ليس حمزج علي الرميمي  :   ـم ـــــــــاالصــ

  1983 : الد ــذاريخ الميـ

 مرزًض  الحالح الزًجيح :

 مضلم  :   الذيـــــــــــانح

  علم النفش  : صــــــالرـخـص

  ذذريضي : حــــــــــــالٌظيف

 مذرس  الذرجح العلميح :

     قضم علم النفش –كليح اآلداب :    عنٌان العمل

 LAYTH.ALTAMEEMI@qu.edu.iq :كرزًني الثزيذ إالل

 

 

 

 أًالً : المؤىالخ العلميح

 

ذالتاروخذةذـــالؽؾقذاجلامعةذالدرجةذالعؾؿقة

 بكالوريوس

 

ذ2007ذاآلدابذالؼاددقة

 2013ذاآلدابذبغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2019ذاآلدابذبغداد

ذذذ أخرى

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 االلقاب العلميحشانياً : 

 

 

 

 : المقزراخ الذراصيح الرَ قمد ترذريضيا شالصا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

ذ2014 ررائقذحبثذالـػسذسؾمذ1

ذ2014 سؾمذالـػسذالعامذسؾمذاالجتؿاعذ2

ذ2014 سؾمذنػسذاملراهؼةذوالشقخوخة سؾمذالـػسذ3

ذ2015 سؾمذنػسذالؽبار سؾمذالـػسذ4

ذ2015 االحصاءذاالدتداللي سؾمذالـػسذ5

ذ2016 مسـار سؾمذالـػسذ6

ذ2017 سؾمذالـػسذاالداريذوالتـظقؿي سؾمذالـػسذ7

ذ2018 سؾمذالـػسذالتجرويب سؾمذالـػسذ8

 

 :الري أشزف علييا( الزصائل  ،االطاريح  ): راتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

ذذذذ1

ذذذذ2

 

 

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 2014  مدرس مساعد 1

 2019 مدرس 2



 

 

 

 

 

 

 

 الري شارك فيياالعلميح ًالنذًاخ المؤذمزاخ : خامضا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

 حضور كلوة اآلداب 5102 مؤتسر االمام الدجاد )ع(ذ1 ) حبث / بودرت حضور(

 حضور كلوة اآلداب 5102 مؤتسر االمام الباقر )ع(ذ2

 حضور كلوة اآلداب 5107 )ع( الكاظممؤتسر االمام ذ3

ذمذارك كلوة اآلدابذ2014 التعرب في السالعب الرياضية / ندوة .ذ4

ذمذارك كلوة اآلدابذ2015 انتذار ظاهرة الطالق في السجتسع العراقي / ندوة.ذ5

ذمذارك كلوة اآلدابذ2017 اآلثار الشفدية عمى االطفال لسرحمة ما بعد داعش / ندوة.ذ6

التعايش الدمسي وقبول اآلخر : الرعوبات والسسكشات في ذ7
 العراق الجديد / ندوة .

ذ2016
 كلوة اآلداب

ذمذارك

ذمقرر اآلدابكلوة ذ2016 .رعاية ذوي االحتياجات الخاصة / ندوةذ8

مخاطر ظاهرة االستعسال الدمبي ألجهزة السوبايل في األروقة ذ9
 الجامعية. / ندوة .

ذ2019
 كلوة اآلداب

ذمقرر ومحاضر

ذمقرر ومحاضر كلوة اآلدابذ2018 .مكافحة التبغ )االركيمة( لدى الذباب الجامعي. / ندوة ذ10

االفعال التي كيفية تعامل الطمبة مع مشتدبي الجامعة وماهي ذ11
 تعد مخالفة وماهي العقوبات السقررة لها. / ندوة .

ذ2019
 كلوة اآلداب

ذمحاضر

 حزور كلوة اآلدابذ2019  -رؤية وتطبيق–العموم االندانية سعاصرة في ال االتجاهاتذ12
 

  االخزٍ: األنشطح العلميح  صادصا" 

 خارج الكلوة داخل الكلوة

ذزاهرةذاالنتحار(ذ)حولذ1لؼاءذاذاسيذ/ذذ2ورشذسؿلذ/ذ

ذ3دوراتذتدروبقةذ/ذذ2سؿلذتطوسيذ/ذ

ذ4دػراتذسؾؿقةذ/ذذ3نشراتذارذادوةذتوسووةذ/ذ

ذدرادةذسؾؿقةذحولذزاهرةذانتشارذاملخدرات.ذ1اضامةذدورةذتدروبقةذلؾؿوزػنيذ/ذ

ذذ1اضامةذدورةذتدروبقةذلؾطؾبةذ/ذ

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ً شياداخ الرقذيز. الجٌائز كرة الشكز ، : "صاتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير الشكر أوكتاب  ت

 4102 السيد رئيس الجامعة المحترم شكر وتقديرذ1

 4102 السيد رئيس الجامعة المحترم شكر وتقديرذ2

 4101 السيد عميد الكلية المحترم شكر وتقديرذ3

 4102 السيد عميد الكلية المحترم شكر وتقديرذ4

 4102 عميد الكلية المحترمالسيد  شكر وتقديرذ5

 4102 السيد عميد الكلية المحترم شكر وتقديرذ6

 4102 السيد عميد الكلية المحترم شكر وتقديرذ7

 4102 السيد عميد الكلية المحترم شكر وتقديرذ

 4102 السيد عميد الكلية المحترم شكر وتقديرذ

 4102 السيد عميد الكلية المحترم شكر وتقديرذ

 الثحٌز العلميح :شامنا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 2013 الشخصقةذاملفزومةذذاتقاذوسالضتفاذباملؽانةذالـػدقةذواالجتؿاسقة 1

 2018 اثرذبعضذاملتغرياتذالدميوشراصقةذيفذاالجتاهذحنوذاملخاررةذلدىذمـتديبذالدصاعذاملدني 2

 2018 الدصاعذاملدنياثرذاالنتؿاءذالورينذيفذاالجتاهذحنوذاملخاررةذلدىذمـتديبذ 3

 الكرة المؤلفح أً المرزجمح.:"ذاصعا

 صنح النشز أصم الكراب خ

1   

2   

 

 اخ .ــ:اللغ "عاشزا

 ًعرب             

 انكلٍزي           


