السٌرة الذاتٌة
الدكتورة إنعام داود سلوم
اللقب العلمً  :أستاذ مساعد
الشهادات  :بكالورٌوس لغة عربٌة.
ماجستٌر األدب اإلسالمً.
دكتوراه األدب اإلسالمً واألموي.
مكان العمل :جامعة بغداد – كلٌة التربٌة للبنات – قسم اللغة العربٌة.
اللجان التي اشتركت فيها:
 -1عضوة لجنة امتحانٌة ألعوام دراسٌة كثٌرة.
 - -2المشاركة فً العدٌد من لجان المناقشات فً بغداد وخارجها.
 -3رئاسة وعضوٌة لجان مختلفة أخرى
الدورات :االشتراك فً العدٌد من الدورات التدرٌبٌة والتطوٌرٌة.
المواد التي قمت بتدريسها في الدراسات األولية والعليا:

األولٌة :األدب اإلسالمً واألموي  ،ومادة الكتاب القدٌم.
العلٌا :الماجستٌر/كتاب قدٌم ،والدكتوراه /قضاٌا أدبٌة قدٌمة.
كتب الشكر :منحت العدٌد من كتب الشكر ومن جهات عدة.
النشاطات العلمية:
 اإلشراف على عدد من رسائل الماجستٌر واطارٌح الدكتوراه. المشاركة فً العدٌد من المؤتمرات الداخلٌة والخارجٌة. المشاركة فً العدٌد من الندوات والحلقات النقاشٌة وورش العمل.التأليف:

 تألٌف كتب عدة منها :محاضرات فً األدب اإلسالمً واألموي  ،آفاق فيًاألدب اإلسالمً  ،صورة المرأة فً األدب اإلسالمً  ،أبحاث طللٌة ،أبحياث
غزلٌة ،أبحاث فً شعر العربً.
 -نشر العدٌد من البحوث التخصصٌة فً المجالت العلمٌة.
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Biography
Dr. Enaam Dawood Saloom
Academic Title: Assistant Professor
Education: Bachelor of Arabic language.
Master of Islamic literature.
PhD Islamic literature and the Umayyad.
Workplace: Baghdad University - College of Education for Girls Department of Arabic Language.
Committees have subscribed to:
.1Member of the Committee on Examination of many years of
study.
- .2participating in many committees discussions in Baghdad and
elsewhere.
.3presidency and membership of various other committees
Courses: to participate in many training and development courses.
Taught materials in primary and graduate studies:
Aid: the Islamic Umayyad literature, the old rule book.
Graduate: Master / old book, and doctoral / old literary issues.
Thanks wrote: awarded many letters of appreciation from several
parties.
Scientific Activities:
-Supervising the number of master's and doctoral thesis.
-Participation in the many internal and external conferences.
-Participation in numerous seminars and seminars and
workshops.
Authoring:
-Authored several books including: lectures in Islamic literature
and the Umayyad, the prospects in Islamic literature, the image of
women in Islamic literature, Tllih Research, Ghazlah research,
research in the Arab poetry.
-Publication of several specialized research in scientific journals.
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