
 

 

 

 

 

 

 

 

 السيشٍ الزاجيَ
 

 

 

 

  .علي عثذالحسيي جثيش  دم .  أ.:   ـن ـــــــــاالســ

  3791 : الد ــجاسيخ الويـ

 هحزّج  الحالة الزّجية :

 هسلن  :   الذيـــــــــــاًة

 لغة عشتية / أدب عثاسي  :    صــــــالحـخـص

  جذسيسي  : َــــــــــــالْظيف

 أسحار هساعذ   الذسجة العلوية :

   جاهعة القادسية / كلية الحشتية / قسن اللغة العشتية :      عٌْاى العول

                                                                                :كحشًّي الثشيذ إالل

 

 

 أّالً : الوؤُالت العلوية

 

 التاروخ ة ـــالؽؾق اجلامعة الدرجة العؾؿقة

 0222 اآلداب اجلامعة العراققة املاجستري 

 هالدكتورا

 

 0202 الرتبقة  جامعة الؼاددقة 

    أخرى

 تارٌخ الحصول على اللقب  اللقب العلمً  ت

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

االلقاب ثاًياً : 

 العلوية

 : الوقشسات الذساسية الحٔ قوث تحذسيسِا ثالثا"

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 0202              األدب العبادي                 الؾغة العربقة  0

  0202                األدب العبادي                الؾغة العربقة 0

 

 

   020202 

   0202                 التطبقؼات األدبقة             الؾغة العربقة 

0202 

 002                 األدبقةالتطبقؼات                الؾغة العربقة 

 0202                     التطبقؼات األدبقة               الؾغة العربقة 

 0202                  األدب العبادي                الؾغة العربقة 

 

 :الحي أششف عليِا( الشسائل  ،االطاسيح  ): ساتعا"

 السنــة مـــالقس ةردالال األرروحة  أو  ادم ت

 0202-0202    الؾغة العربقة          محادي  صؿود الدكتورالدرس البالغي عـد  0

0    

 

 الحي شاسك فيِاالعلوية ّالٌذّات الوؤجوشات : خاهسا"

 نوع املشاركة  االنعقادمكان  ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / بودرت 

 حضور(

 حبث          كؾقة الرتبقة      0222   0222   مؤمتر جامعة ادلثـى / كؾقة الرتبقة 0

 حبث           األدادقة  كؾقة الرتبقة   0222 بابل  مؤمتر جامعة 0

 حبث        كؾقة الرتبقة الؼرنة  0202 مؤمتر جامعة البصرة األول 3

 حبث        كؾقة الرتبقة الؼرنة 0202 الثاني  مؤمتر جامعة البصرة 2

    4112                     مدرس                1

 4112                     أستاذ مساعد           4



 

 

 

 

 

 

 

 

قم / اجلؿفوروة اإلدالمقة  ةجامع مؤمتر 2

 اإلورانقة

 حبث         جامعة قم /كؾقة اآلداب 0202

 حماضر        قسم التاروخ  0202 /جامعة الؼاددقة كؾقة الرتبقةدورة  2

 رحماض       قسم العؾوم الـػسقة  0202 دورة كؾقة الرتبقة/جامعة الؼاددقة 2

  االخشٓ: األًشطة العلوية  سادسا" 

 خارج الكلوة الكلوةداخل 

 / جامعة بغداد /كؾقة الرتبقة0202ماجستري مـاقشة  0202مـاقشة ردالة ماجستري 

 /جامعة ذي قار/ كؾقة اآلداب0202مـاقشة دكتوراه  0202مـاقشة ردالة ماجستري 

  0202مـاقشة ردالة ماجستري 

  

 

 ّ شِادات الحقذيش. الجْائز كحة الشكش ، : "ساتعا

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو ذهادة التقدير الشكر أوكتاب  ت

 3102 القادسيةرئيس الجامعة  كتاب شكر  0

 3102 التربيةعميد الكلية  كتاب شكر 0

 3102 التربية عميد الكلية كتاب شكر 3

 3102 التربية عميد الكلية كتاب شكر 2

 3102 التربية  عميد الكلية كتاب شكر 2

 3102 التربية عميد الكلية كتاب شكر 2

 3102 التربية عميد الكلية كتاب شكر 2

 3102 التربية عميد الكلية كتاب شكر 2

 3102 التربية عميد الكلية كتاب شكر 2

 3102 عميد كلية العلوم  كتاب شكر 02

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثحْخ العلوية :ثاهٌا"

 دنة النشر البحث أدم  ت

 0202 ادتدعاء دوال احلقوان عـد الشاعر دعبل اخلزاعي  0

 0202 ادلستوى الصوتي يف ردائل اجلاحظ 0

 0202 اأُلدؾوبقة الصوتقة يف كتاب أخالق الوزورون ألبي حّقان التوحقدي  3

 0202 البـقة اإلوؼاعقة يف ذعر ابن الدّهان ادلوصؾي  2

 0202 صور الطبقعة ومباهج احلقاة يف ذعر أبي الػتح ُكشاجم  2

2   

 الكحة الوؤلفة أّ الوحشجوة.:"جاسعا

 سٌة الٌشش أسن الكحاب ت

3   

2   

1   

4   

5   

 

 ات .ــ:اللغ "عاششا

 ًعرب             

 انكلٍزي           

 


