
 السرية الذاتية

 

 جنان قحطان فرحان علي احلمريّي:  ـــــــــــماالســ

 ( 72/3/0891)   دادـــــــبغ: التولـــــــــــــد 

 زيــونــة –بغــــــــداد : العنـــــــــــوان 

 جامعة بغداد/ كلية الرتبية للبنات / رئيسة قسم الّلغة العربية  :الوظيفة احلالية 
    أستاذ مســاعد: مي ــــالعلاللقب 

 (01/7/7108)إىل مرتبة األستاذية وباملدة االصغرية من تاريخ  قدمت)                               

 األدب األندلسي : التخصص الدقيق 

  –جــــامعــة بغـــــــداد : وزارة التعليــم العـالـي والبحـث العلـمــــي  : مكان العمل 

 .ة ــة العربيــم الّلغـــقس –كليـــــة الرتبيـــة للبنــــات                              
 

 :ة ـفـؤلـب املـتـالك

 

  م  7101بغداد  –دار الفراهيدي ,  7101قسم بالد العجم  –شعراء اخلريدة 

 ورات ــــا منشــوذجـــأمن –امة ـــاحلموق ـــط –ي أدب العشق ومصادره ــــد فـــــروح وانطفاء اجلســج الــوهــت

  7102الشارقة  –القامسي اإلمارات 

  7102بغداد  –األدب األندلسي حماضرات يف قضاياه وفنونه دار الفراهيدي  

 1 . 7102  -الشارقة   -االمارات  -منشور  - سحر اإلبداع وفرادة التعبري يف الشعر األندلسي 

  1 بغداد   -دار الفراهيـــدي   –شور من  –حماضرات يف الكتاب القديم  

 

 :  االنشطة 

 

  7102 – 7102املقوم اللغوي جمللة اهلدى الفصليه من  

  املشاركة بالدورات العلمية 

 حاصلة على كتب شكر وشهادات تقديرية عدة 

  عضوة يف جلان دائمية ومؤقتة 

  قسم اهلندسة املعمارية /تدريس طلبة الدراسات العليا يف جامعة بغداد كلية اهلندسة 

 

 : اللـــــجـــــان 

 

  1 أالنوحلد  (7102/ اب  ) العراق –عضوة جلنة كفاءة اللغة العربية يف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  1مسؤولة ضمان اجلودة يف قسم اللغة العربية 

 1جلنة الدراسات العليا يف القسم  عضوة  

  1عضوة جلنة متابعة الزي املوحد 

   1   7102- 7102عضو هيئة حترير جملة اهلدى الفصلية 

  1ولغاية اآلن  – 7102عضو هيئة حترير جملة كلية الرتبية للبنات  

  عضوة جلنة انضباطية 

 



 عضوة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي 

   عضوة جلنة التقييم السنوي 

 جلنة الطالبات املتعففات  عضوة 

 للمتقدمني للدراسات العليا االنكليزية  عضوة جلنة وضع أسئلة اختبار اللغة 

  عضوة اللجان التحضريية مؤمتر قسم اللغة العربية 

  عضوة اللجان التحضريية للندوات يف قسم اللغة العربية 

  عضوة جلنة دراسات عليا  امتحانيهعضوة جلنة 

  الغيابات ومتابعة الطالبات عضوة جلنة 

  عضوة جلنة هيأة استشارية يف جملة كلية الرتبية للبنات جامعة بغداد وجملة اهلدى الفصلية 

  عضوة جلنة التصنيف الوطين جلودة اجلامعات العراقية 

 عضوة جلان مناقشة ماجستري ودكتوراه 

   عضوة اللجنة الثقافية يف قسم اللغة العربية 

 على طالبات الدراسات العليا  عضوة جلنة مراقبة 

  عضوة جلنة مقابلة طالبات الدراسات العليا يف قسم اللغة العربية 

 7102عضوة جلنة شطب الدفاتر االمتحانية  

  عضوة جلنة متابعة تقييم الندوات واملؤمترات يف الكلية 

 عضوة جلنة النشاطات الثقافية اخلارجية 

  7103انيةعضوة جلنة جرد و إتالف الدفاتر االمتح  

  عضوة جلنة تنسيق احملاضرات اخلارجية االثرائية ممثل كلية الرتبية للبنات لتقييم التوصيات اليت خترج بها املؤمترات

 والندوات اليت تقيمها تشكيالت الوزارة 

  7102عضوة جلنة تنظيم وفرز الدفاتر االمتحانية لألعوام 
 

 

 

 : كـتـــب الشـكــــــر 

 

  حاصلة على املرتبة األوىل يف الدورات اآلتية : 
 

 1 7102/  3/ 8 – 2دورة املبادئ العامة للبرتوتو كول  واالتكيت يف السلوك االجتماعي والرمسي    -

إىل  7107/ 07/ 7اليت عقدت يف جامعة بغداد للمدة  للتدريسني( 022)و دورة اللغة العربية ( 021)دورة التأهيل الرتبوي    -

01 /0  /7103 1  

  1 7102/  07/  77 – 09دورة القيادة وإدارة التغري   -

 .دورة متكني القيادات النسوية  -
 

  1حاصلة على أكثر من أربعني كتاب شكر وتقدير  

  1م  7112- 7112األوىل على دفعة املاجستري للعام الدراسي 

  1م  7119  - 7112األوىل على دفعة الدكتوراه للعام الدراسي  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 : البحــوث املنشـــورة 

 

  1العشق اإلهلي يف املصادر األدبية  

  1البناء السردي وآلياته يف شعر أبي احلسن الششرتي  

  1أساليب اجملاز يف شعر أبي بكر املوحدي 

 1يف شعر ابن زمرك بني الرؤية والرؤيا  التشكيل االستعاري 

  1البنية السردية يف طوق احلمامة البن حزم األندلسي  

  1احلشد البياني يف الشعر األندلسي 

  1تكثيف الصور وتواشجها يف شعر حازم القرطاجين  

  1السمات الفكرية والدينية لصورة اجملتمع األندلسي بعصر بين األمحر أمنوذجا 

 1قتها باآلخر يف سرديات ابن حزم األندلسي فهم األنا وعال 

  1مقومات إبداع الصورة الفنية يف شعر إدريس ن اليمان أليابسي األندلسي  

  1التشكيل اجلمالي للرتاكيب ودالالتها يف شعر حبرتي األندلس 
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