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  1999 ة بغجاد / كمية التخبية لمبشات/ جامع ةدات : بكالوريوس في المغة العخبيالذها -1

 /دكتوراه في المغة العخبيــة      2005ماجدتيخ في المغة العخبية وادابها         
 .  2010وادابها                    

 االختراص العام : المغة العخبية وآدابها . -2

 االختراص الجقيق : أدب حجيث . -3

 . استاذ مداعجالمقب العمسي :  -4

جامعـة بغـجاد / كميـة التخبيـة لمبشـات / قدـ   2006السهشـة : دجريدـية ـ دـاريل التعيـي  :  -5
 ية .ـــة العخبـالمغ

 البحوث والكتب العمسية :
الغدل الروفي في شعخ عادكةالخدرجي ـ مشذور فـي مجمـة كميـة التخبيـة لمبشـات / جامعـة  -1

 . 25/2/2007بغجاد ، العجد األول بتاريل 
األسـتاذ / كميـة التخبيـة ـ ابـ  قيذ لفتة مخاد شاعخ الحكخيات الجسيمـة ـ مشذـور فـي مجمـة  -2

 . 2/5/2007( بتاريل 64رشج / جامعة بغجاد ـ العجد )

مجرسـة االحتجـاج فـي الذـعخ الشدـاسي ) سـعاد الرـباح أ سوذجـال ( ـ مجمـة قـبذ العخبيـة ـ  -3
 . 2007كمية السعمسي  / الجامعة السدتشرخية / العجد الخامذ 

م ـ م.م فــخح نــا   د أ.د. داود ســمو ـ  حخيــة الدــخد فــي األدب ا بــجاعي ـ بحــث مذــتخ  -4
 .2008( ـ 68مشذور في مجمة األستاذ ـ كمية التخبية ـ اب  رشج / العجد )

كتـاب األدب العخبـي بـي  التـخاث والسعاــخة ـ مذـتخ  ـ م.م فـخح نـا   د أ.د. داود سـموم ـ  -5
 . 2008دار الزياء لمشذخ ـ الشجف ـ 

 . 2008الثقافية العامة ، بغجاد /كتاب " السخأة في شعخ الدياب " دار الذؤون  -6

اب ـ الجامعــة كميــة ا د مجمــة الغــدل فــي شــعخ الذــاعخة العخاقيــة فــي القــخن العذــخي  ـ -7
 . 2010ـ  52السدتشرخية ـ العجد

/ مجمـة  االجتسـاعي عشـج الذـاعخة العخاقيـة-الرـخا  الشفدـي  -الحب بـي  البـوح وااليحـاء -8
 .(2009)  4االقالم العجد 

-لبشـــان-شـــعخ الدـــياب ــــجر عـــ  الـــجار العخبيـــة لمسوســـوعات/بيخوتكتـــاب الســـخأة فـــي  -9
 الطبعة.-2010
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ــ لي  أ.د.داود ســموم -10 ــ  ابــي ربيعــة د ــا ي وعســخ ب ــا  األ ثــع فــي شــعخ  ــدار قب -كتــاب قش
 .2010م.د.فخح نا   ـالح/ـجر ع  دار الفخهيجي/بغجاد/

 .2011الفخاهيجي/بغجاد/كتاب األدب الشدوي وإشكالية السرطمح. ـجر ع  دار  -11

/قيــج 164بحــث داللــة المــون فــي الذــعخ الشدــوي العخاقــي السعاـــخ. مجمــة االســتاذ العــجد  -12
 الشذخ.

بحث لغة االعالم فـي وـوء الجراسـات الحجيثة/مجمـة الباحـث ا عالمي/جامعـة بغجاد/كميـة  -13
 .2011االعالم/قيج الشذخ

لتعمــي  /وزارة ا2011االولــعمقالــة مشذــورة فــي دراســات فــي االعــالم الجــامعي السجسوعــة  -14
العــالي والبحــث العمسي/أســبو  االعــالم الجامعي/مقالــة دور االعــالم فــي مشاهزــة العشــف 

 وج السخأة.

م.د.فــخح نــا   ـــالح و  -مذــتخ  -بحــث المغــة اال ثويــة فــي شــخ الذــاعخات البرــخيات -15
 .2012حديخان  23م.م.هجى محسود شاكخ/ مجمة جامعة كويه/ العجد 

 ())الروت الشداسي والخطاب الوطشي( -16
 كوردستان/ أربيل/ مجمة جامعة كوية( حكومة 2012 -22)العجد 

 
 (2013/ 4)العجد))مفهوم قريجة الشثخ الشدوية في العخاق(( -17

 ( مجمة كمية التخبية االساسية/ الجامعة السدتشرخية18/3/2012في   77)العجد 
 

 2012مجمة السمتقع )مجمـة فرـمية اقافيـة( بغـجاد، اوـاءة فـي مرـطمح الشقـج الشدـوي،  -18
 (.25العجد )

ــــان الشدعــــة التحخريــــة فــــي شــــعخ الذــــاعخات العخبيــــات  -19 كميــــة االداب / جامعــــة / فــــي لبش
 2013/ 60العجد  السدتشرخية.

 كميــة التخبيـة / الجامعـة السدتشرــخية. 2000-1960فـي العـخاق  قرـيجة الشثـخ الشدــوية -20
 2013/  4العجد 

ميــة كميــة االداب / الجامعــة والد جــي لمكادــب مهـجي ايدــع الرــقخ / دراسـة دحميالذـاهجة  -21
 2013/ 62العجد  السدتشرخية.

ــاب الذــعخ الشدــوي فــي العــخاق /  -22 . دراســة مووــواية وفشيــة  2000-1960اـــجار كت
 بغجاد. –. دار الفخاهيجي العخاق  2013 –الطبعة االولع  ، جدءان
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 ــة ات األوليــــالجراس
 دجريذ الجراسات األولية . -1
 . 2007ـ 2006التخخج م  بحوث أشخفت عمع العجيج  -2

 . 2007-2006لمطمبة مشاقذة بحوث التخخج  -3

 دقوي  العجيج م  الخساسل الجامعية لغويال وعمسيال .  -4

 الشذاطات العمسية :
 . 26/4/2006السذاركة في  جوة بغجاد الدشوية السشعقجة بتاريل  -1
 .30/4/2007السذاركة في  جوة بغجاد الدشوية السشعقجة بتاريل  -2

 . 29/4/2008 جوة بغجاد الدشوية السشعقجة بتاريل  السذاركة في -3

 . 26/4/2009السذاركة في  جوة بغجاد الدشوية السشعقجة بتاريل  -4

السذــاركة فـــي مهخجـــان لقـــاء األشـــقاء الدـــادس لمهوايـــات والحـــخ  الستشوعـــة ) الثقافيـــة  -5
 في وزارة الثقافة. 12/11/2009ـ9والفشية والدياحية والتخااية ( لمسجة م  

اركة في السؤدسخ الجولي االول )دور السـخأة فـي بشـاء السجتسـل والجولـة ( السشعقـج فـي السذ -6
 .  18/2/2010_ 16بغجاد بتاريل 

السذـــاركة فـــي اعســـال الســـؤدسخ الـــوطشي االول والعمســـي العاشـــخ لكميـــة االدارة واالقترـــاد  -7
 . 20/5/2010_19السشعقج بتاريل 

ـــي مـــؤدسخ بغـــجاد التاســـل عذـــخ لجراســـ -8 ـــة التخبيـــة السذـــاركة ف ـــي كمي ـــة ف ات المغـــة العخبي
 .20/4/2010_19لمبشات)قد  المغة العخبية( السشعقج بتاريل 

السذاركة البحثية )الروت الوطشي والخطاب الشداسي( في جامعة السثشع/كميـة التخبيـة/في  -9
ــاريل 2011-1920الســؤدسخ العمســي الثالث))الخطــاب الشدــوي فــي العــخاق ــج بت (( السشعق

 .2011-آذار  15-16

السذاركة البحثية والعزوية )إواءة في مرطمح الشقج الشدـوي( فـي إ جـاح مـؤدسخ بغـجاد  -10
-26العذــخي  الــحي عبقــج بقدــ  المغــة العخبيــة بكميــة التخبيــة لمبشات/جامعــة بغــجاد/بتاريل 

27/4/2011. 

السذــاركة البحثيــة )لغــة االعــالم فــي وــوء الجراســات الحجيثــة( فــي الســؤدسخ العمســي االول  -11
 .2011- يدان-14االعالم/جامعة بغجاد/السشعقج يوم الخسيذ لكمية 
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 الجورات :
الـجورة الت هيميـة السـتخجام الحاسـوب فـي قدـ  الحاسـبات / كميـة التخبيـة لمبشـات / جامعــة  -1

 . 20/4/2005ـ7بغجاد / لمسجة م  
دـتسخ ( في مخكد التطويخ والتعمـي  الس83دورة الت هيل التخبوي لمتجريديي  الججد ) الجورة  -2

 . 2/11/2006إلع  24/9/2006/ جامعة بغجاد / لمسجة 

ــــــة بغــــــجاد/  -3 ــــــي  السدــــــتسخ / جامع ــــــد التطــــــويخ والتعم ــــــي مخك ــــــوق ا  دــــــان ف دورة حق
18/11/2006  . 

ـــة وـــج أوـــخار دعـــاطي  -4 ـــات لمتواي ـــجريب مـــجربي  مـــ  أســـادحة ودجريدـــيات الجامع دورة د
 .15/5/2007اد / بتاريل السخجرات في مخكد التطويخ والتعمي  السدتسخ / جامعة بغج

 
 كتــب الذــكخ والتقـــجيخ

كتاب شـكخ ودقـجيخ مـ  رسـيذ قدـ  المغـة العخبيـة / كميـة التخبيـة لمبشـات / الـجكتور حدـ   -1
 . كسال رسالة الساجدتيخ في السجة األـغخية  11/2/2004مشجيل بتاريل 

 11/1031خق  كتــاب شــكخ ودقــجيخ مــ  عسيــج كميــة التخبيــة لمبشــات أ.د.  ــا   رشــيج الســ -2
 لمسذاركة في  جوة بغجاد / جامعة بغجاد . 4/5/2006بتاريل 

 11/1676كتــاب شــكخ ودقــجيخ مــ  عسيــج كميــة التخبيــة لمبشــات أ.د.  ــا   رشــيج الســخق   -3
لمجهـود السبحولـة فـي دعـ  المجـان االمتحا يـة / الـجور األول لمعــام  18/7/2006بتـاريل 
 .2006ـ  2005الجراسي 

 11/3434مــ  عسيــج كميــة التخبيــة لمبشــات أ.د.  ــا   رشــيج الســخق  كتــاب شــكخ ودقــجيخ  -4
لمجهود السبحولة في دع  المجان االمتحا ية / الجور الثا ي لمعـام  16/10/2006بتاريل 
 . 2006ـ  2005الجراسي 

ــاب شــكخ ودقــجيخ مــ  رســيذ جامعــة بغــجاد أ.د. موســع السوســوي الســخق   -5 فــي  2082كت
 ( بتفوق.83خاسق لمتجريديي  الججد ) الجورة الجتياز دورة الط 23/12/2006

كتاب شكخ ودقـجيخ مـ  عسيـج كميـة التخبيـة لمبشـات وكالـة د. سـعجي شـاكخ حسـودي السـخق   -6
لمسذاركة في  جوة بغـجاد / جامعـة بغـجاد / كميـة التخبيـة  8/5/2007بتاريل  11/1227

 لمبشات .
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اكخ حســـودي الســـخق  كتـــاب شـــكخ ودقـــجيخ مـــ  عسيـــج كميـــة التخبيـــة لمبشـــات د. ســـعجي شـــ -7
لمجهود السبحولة فـي دعـ  المجـان االمتحا يـة / الـجور  31/7/2007بتاريل  11/3000

 . 2008ـ  2007األول لمعام الجراسي 

شـــاكخ حســـودي الســـخق   ة لمبشـــات د. ســـعجيكتـــاب شـــكخ ودقـــجيخ مـــ  عسيـــج كميـــة التخبيـــ -8
ا يـة/ الــجور لمجهــود السبحولـة فــي دعـ  المجــان االمتح 4/10/2007بتـاريل  11/5335

 . 2008ـ  2007الثا ي لمعام الجراسي 

الستزـس  إهـجاء مجمـة ــوت الجامعـة  10/10/2007بتـاريل  114كتاب شكخ السـخق   -9
 لمسذاركة في لقاء العجد و ذخ مقالة في ـوت حواء و ذخ سيخدي الحادية.

  كتاب شكخ ودقـجيخ مـ  عسيـج كميـة التخبيـة لمبشـات وكالـة د. سـعجي شـاكخ حسـودي السـخق -10
 لمسذاركة في  جوة بغجاد . 11/1035

كتاب شكخ ودقجيخ م  مكتب األمي  العام لمسكتبة السخكدية د. ماجج عبج الكـخي    وذلـ   -11
 هـجاء كتـابي األدب العخبـي بـي  التـخاث والسعاــخة إلـع السكتبـة السخكديـة التابعـة لجامعــة 

 . 2/9/2008بتاريل  918بغجاد السخق  

سيذ قدـ  المغـة العخبيـة أ.د.  اــخ ــبحي حدـي   هـجاء كتـاب كتاب شكخ ودقجيخ م  ر  -12
 .21/9/2008األدب العخبي بي  التخاث والسعاـخة إلع مكتبة قد  المغة العخبية بتاريل 

كتـــاب شـــكخ ودقـــجيخ مـــ  عسيـــج كميـــة التخبيـــة لمبشـــات وكالـــة د. عـــامخ   عمـــي الســـخق   -13
المجـان االمتحا يـة / الـجور لمجهود السبحولة فـي دعـ   7/10/2008بتاريل  11/3968

 الثا ي .

ـــي الـــخق   -14 ـــة د. عـــامخ   عم ـــة لمبشـــات وكال ـــة التخبي ـــج كمي ـــجيخ مـــ  عسي ـــاب شـــكخ ودق كت
وذل  لخفج السكتبة السخكدية فـي كميـة التخبيـة لمبشـات  30/10/2008بتاريل  11/3414

 بالكتب والسرادر العمسية .

غـجاد / عسيـج كميـة ا داب أ.د. فمـيح كتاب شكخ ودقجيخ م  مكتبـة كميـة ا داب / جامعـة ب -15
كــخي  خزــيخ الخكــابي ، وذلــ   هــجاء كتــاب األدب العخبــي بــي  التــخاث والسعاـــخة ـ العــجد 

 . 7/10/2008بتاريل  1182

 622كتـاب شـكخ ودقـجيخ مـ  مخكـد إحيــاء التـخاث العمسـي العخبـي / جامعـة بغـجاد / العــجد  -16
 لعخبي بي  التخاث والسعاـخة .وذل   هجاء كتاب األدب ا 28/10/2008بتاريل 



 7 

كتاب شكخ ودقجيخ م  كميـة التخبيـة / ابـ  رشـج / جامعـة بغـجاد / معـاون العسيـج لمذـؤون  -17
العمسية أ.د. أياد عاشور الطاسي وذلـ   هـجاء كتـاب األدب العخبـي بـي  التـخاث والسعاــخة 

 .28/10/2008بتاريل  1041العجد 

لمسكتبــة السخكديــة / جامعــة بغــجاد / د. ماجــج كتــاب شــكخ ودقــجيخ مــ  مكتــب األمــي  العــام  -18
ـــج الكـــخي    وذلـــ   هـــجاء كتـــاب الســـخأة فـــي شـــعخ الدـــياب العـــجد  بتـــاريل  1211عب

7/12/2008 . 

كتاب شكخ ودقجيخ م  مكتبـة كميـة التخبيـة / ابـ  رشـج/ جامعـة بغـجاد  هـجاء كتـاب السـخأة  -19
 .81ـ العجد  12/1/2009في شعخ الدياب بتاريل 

كتاب شكخ ودقجيخ م  مكتب األمي  العام لمسكتبة السخكدية /الجامعة السدتشرخية / سمي   -20
حدــــــي  العـــــــداوي /  هــــــجاء كتـــــــاب األدب العخبــــــي بـــــــي  التــــــخاث والسعاــــــــخة العـــــــجد 

7/20/1/2009  . 

كتاب شكخ ودقجيخ م  مخكـد إحيـاء التـخاث العمسـي العخبـي / جامعـة بغـجاد /  هـجاء كتـاب  -21
 . 1/4/2009بتاريل  178ي  التخاث والسعاـخة العجد األدب العخبي ب

 36/142كتاب شـكخ ودقـجيخ مـ  عسيـج كميـة التخبيـة لمبشـات أ.د. عـامخ   عمـي السـخق   -22
 لمجهود السبحولة خالل الشجوة ا رشادية لمجراسات السداسية . 22/4/2009بتاريل 

 عمـي لمجهــود السبحولــة لمبشــات أ.د. عــامخ  كتـاب شــكخ ودقــجيخ مـ  عسيــج كميــة التخبيـة  -23
قدـــ  المغـــة العخبيـــة العـــجد  26/4/2009خـــالل  ـــجوة بغـــجاد الدـــشوية السشعقـــجة بتـــاريل 

 . 5/5/2009بتاريل  11/1548

كتــاب شــكخ ودقــجيخ مــ  داســخة شــؤون الســخأة / مؤسدــة شــهيج السحــخاب / لمسذــاركة فــي  -24
الدهـخاء ) عميهـا الدـالم السؤدسخ الوطشي الدادس لمسخأة العخاقية يـوم والدة الدـيجة فاطسـة 

 . 16/6/2009( في 

كتاب شكخ ودقجيخ م  السشظسة العخاقية ألسـادحة الجامعـات والكفـاءات السدـتقمة ـ لمجهـود  -25
الستسيدة في إقامة حفل دكخيسي لمطمبة األواسل في قد  المغة العخبية ـ كمية التخبيـة لمبشـات 

 . 13/11/2009ـ جامعة بغجاد بتاريل 

خ مــ  رســيذ الجامعــة السدتشرــخية  أ.م.د.احدــان كــا   القخشــي وذلــ  كتــاب شــكخ ودقــجي -26
ــي  التــخاث والسعاـــخة  العـــــجد  ــاب االدب العخبــي ب ــا لمجهــود السبحولــة فــي اعــجاد كت دثسيش

 .22/2/2010بتاريل  4955
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كتــاب شــكخ ودقــجيخ مــ  السشظســة العخاقيــة ألســادحة الجامعــات والكفــاءات السدــتقمة وذلــ   -27
سـادحة بغـجاد و خبـة مـ  أ في اقامة الحفـل التكخيسـي لمدـيج رسـيذ جامعـةلمجهود الستسيدة 

 . 25/2/2010 جامعة بغجاد بتاريل

كتاب شكخ ودقجيخ م  الديج رسيذ جامعـة بغـجاد أ.د موسـع جـواد السوسـوي وذلـ  دثسيشـا  -28
ــي  التــخاث والسعاـــخة  العــجد  ــي ب ــة فــي اعــجاد كتــاب االدب العخب  6767لمجهــود السبحول

 .2/3/2010بتاريل 

كتاب شكخ ودقجيخ م  االمي  العام لمسكتبة السخكديـة فـي جامعـة بغـجاد  د.ماجـج كـخي     -29
وذل  دثسيشا لمجهود السبحولة في اعجاد كتاب دراسـات فـي الذـعخ الشدـوي السعاــخ العـجد 

 .8/4/2010بتاريل  338

تـاب دراسـات فـي كتاب شكخ ودقجيخ م  السكتبة السخكدية في كمية التخببة لمبشات ألهـجاء ك -30
 .4/4/2010بتاريل  11/1204الذعخ الشدوي السعاـخ العجد 

أ.د.ــبحي  اـــخ حدـي  ألهــجاء كتــب كتـاب شــكخ ودقـجيخ مــ  رسـيذ قدــ  المغـة العخبيــة  -31
)الســخأة فــي شــعخ الدياب(و)دراســات فــي الذــعخ الشدــوي السعاـــخ(الع مكتبــة قدــ  المغــة 

 . 11/4/2010العخبية في كمية التخبية لمبشات بتاريل 

كتاب شكخ ودقجيخ م  وزيخ التعمي  العالي والبحث العمسي أ.د.عبج ذيـاب العجيمـي ألهـجاء  -32
 4كتاب )السخأة فـي شـعخ الدـياب) و)دراسـات فـي الذـعخ الشدـوي السعاــخ(، العـــجد م و 

 .12/4/2010بتاريل  618/

لمجهـود التـي  كتاب شكخ ودقجيخ م  عسيج كميـة التخبيـة لمبشـات أ.د.عـامخ   عمـي دثسيشـا -33
بــحلت فــي ا جـــاز السهــام الستعمقـــة بــالسؤدسخ العمســـي الــجولي االول)دور الســـخأة فــي بشـــاء 
السجتسل والجولة الحي اقامته وحجة بحـوث السـخأة فـي وزارة التعمـي  العـالي والبحـث العمسـي 
بالتعاون والتشديق مل وحجة بحوث السخاة في كميـة التخبيـة لمبشـات _ جامعـة بغـجاد  العـجد 

 . 13/4/2010بتاريل  11/1373

كتاب شكخ ودقجيخ م  وزيخ التعمي  العالي والبحث العمسي أ .د عبـج ذيـاب العجيمـي دقـجيخا  -34
لمجهود التي بحلت في ا جاح السؤدسخ العمسي الجولي االول )دور السخأة في بشـاء السجتسـل 

عــة بغــجاد العــجد والجولــة ( الــحي اقامتــه وحــجة بحــوث الســخاة فــي كميــة التخبــة لمبشــات_ جام
 .  18/4/2010بتاريل  10361
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كتاب شكخ ودقجيخ  م  عسيج كمية التخبية لمبشات أ.د.عامخ   عمي لمجهود السبحولة فـي  -35
فـي قدـ  المغـة العخبيـة    20/4/2010_19مؤدسخ بغجاد الدشوي التاسل عذخ بتاريل 

 .27/4/2010بتاريل  11/1563كمية التخبية لمبشات  العجد 

كتاب قشـا  األ ثـع فـي شـعخ  ـدار –جيخ م  السكتبة السخكدية/جامعة بغجاد/ألهجاء شكخ ودق -36
 .146/7/2/2011العجد -قبا ي وعسخ ب  أبي ربيعة

شكخ ودقجيخ مـ  عسيـج كميـة التخبيـة لمبشات/أ.د.عـامخ   عمـي ألهـجاء كتـب الـع السكتبـة  -37
 .13/3/2011بتاريل  11/800السخكدية في كمية التخبية لمبشات العجد 

شــكخ ودقــجيخ مــ  عسيــج كميــة التخبية/جامعــة السثشع/أ.د.وليــج شــاكخ  عاس/بعــج مذــاركتشا  -38
البحثيـة الرـوت الـوطشي والخطـاب الشدـاسي، بـالسؤدسخ العمسـي الثالـث ))الخطـاب الشدــوي 

 .2011آذار  16-15السشعقج بتاريل  2011-1921في العخاق 

خ   عمــي بعــج مذــاركتشا البحثيــة عــامشــكخ ودقــجيخ مــ  عسيــج كميــة التخبيــة لمبشــات أ.د. -39
والعزــوية فــي إ جــاح مــؤدسخ بغــجاد العذــخي  الــحي عبقــج بقدــ  المغــة العخبية/كميــة التخبيــة 

 .3/5/2011( بتاريل 11/1400. العجد )27/4/2011-26لمبشات بتاريل 

شكخ ودقجيخ مـ  عسيـج كميـة االعالم .د.هاشـ  حدـ  التسيسي/جامعـة بغجاد/بعـج مذـاركتشا  -40
 .2011- يدان-14ة بتاريل البحثي

شــــكخ ودقــــجيخ مــــ  مكتبــــة الجامعــــة االمخيكيــــة فــــي بيــــخوت بعــــج اهــــجاء كتبــــي بتــــاريل  -41
 الشدوي وإشكالية السرطمح.السخأة في شعخ الدياب واالدب  2011/أيار/24

كتاب شكخ ودقجيخ م  عسيج كمية التخبية لمبشات /جامعة بغـجاد /أ.د.عـامخ   عمـي وذلـ   -42
ان األمتحا يــة كعزـو لمجراسـات الرـباحية والسدــاسية االوليـة فـي قدــ  لمسذـاركة فـي المجـ
 الجور األول. 31/7/2011بتاريل  11/2291المغة العخبية. العجد 

كتاب شكخ ودقجيخ م  كمية ا داب في جامعة بابل  وذلـ  لمسذـاركة البحثيـة فـي السـؤدسخ  -43
 (.27/10/2011-26بتاريل ) –العمسي األول دحت شعار )اقافتشا: مذكالت وآفاق( 

كتــاب شــكخ ودقــجيخ مــ  عسيــج كميــة التخبيــة لمبشــات /جامعــة بغــجاد /أ.د.عــامخ   عمــي،  -44
وذلـــ  لمسذـــاركة فـــي الســـؤدسخ العمســـي الـــجولي األول دحـــت عشـــوان )التخبيـــة والتعمـــي  فـــي 

. 2011دذـــخي  االول/ 12-11السجتســـل السعاــــخ( الـــحي عقـــج فـــي بغـــجاد لمســـجة مـــ  
 (.ية)شهادة دقجيخ 
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ــ -45 ــي كت ــات /جامعــة بغــجاد /أ.د.عــامخ   عم ــة التخبيــة لمبش ــج كمي اب شــكخ ودقــجيخ مــ  عسي
/وذل  لمسذاركة في المجان األمتحا ية كعزـو لمجراسـات الرـباحية والسدـاسية األوليـة فـي 

 .20/11/2011بتاريل  11/3554قد  المغة العخبية. الجور الثا ي العجد 

يــل هاشــ  األعخجــي وذلــ   هــجاء مؤلفــادي كتــاب شــكخ ودقــجيخ مــ  رســيذ جامعــة بابــل  ب -46
األدبية )السخأة في شعخ الدياب واألدب العخبي بي  التخاث والسعاـخة لمسكتبة السخكدية في 

 .28/11/2011بتاريل  26657جامعة بابل. العجد  /

شهادة دقجيخية م  مهخجان لقاء االشقاء الثـام  لمهوايـات والحـخ  الستشوعـة. الـحي أقـي   -47
وذلـ  لمسذـاركة فـي  – 2011/ دذخي  الثا ي /  25-21رة الثقافة لمسجة م  بخعاية وزا

 المجان التحزيخية كعزو مذار .

شــكخ ودقــجيخ مــ  رســيذ جامعــة كويــا وكالــة أ.د. جــواد فقــي عمــي / أقمــي  كخدســتان وذلــ   -48
 .3/8/2990العجد  2011/ 12/  19ألهجاء كتبي الع السكتبة السخكدية بتاريل 

فالية السمتقع الدشوي الخابل لميوم االسالمي لسشاهزة العشـف وـج السـخأة السذاركة في احت -49
 والحي أقي  في السجمذ االسالمي األعمع في الجادرية. 29/12/2011بتاريل 

شــكخ ودقــجيخ مــ  رســيذ قدــ  المغــة العخبيــة ألهــجاء كتــب الــع مكتبــة قدــ  المغــة العخبيــة  -50
 .2/1/2012بتاريل 

كالــة لمسكتبــة السخكديــة وذلــ  ألهــجاء كتــب الــع السكتبــة شــكخ ودقــجيخ مــ  األمــي  العــام و  -51
 .34العجد  8/1/2012السخكدية بتاريل 

شكخ ودقجيخ م  السداعج االداري لخسيذ جامعة بغـجاد االسـتاذ الـجكتور بهـاء طعسـة جيـاد  -52
ـــي  ـــي  ف ـــة والتعم ـــجولي األول )التخبي ـــ  لمسذـــاركة فـــي المجـــان التحزـــيخية لمســـؤدسخ ال وذل

بتــــ ريل  23/د/6/7الــــحي أقــــي  فــــي كميــــة التخبيــــة لمبشــــات العــــجد  السجتســــل السعاـــــخ(
4/1/2012. 

السذاركة في السمتقع الفكخي الحي أقي  في جامعـة كويـا / كميـة التخبيـة والعمـوم األ دـا ية  -53
 .2012/  2/  8-7-6/ قد  المغة العخبية بتاريل 

  ألهـجاء كتبـي الـع شكخ ودقـجيخ مـ  عسيـج كميـة التخبيـة لمبشـات أ.د. عـامخ   عمـي وذلـ -54
 .8/2/2012بتاريل  11/625السكتبة السخكدية في كمية التخبية لمبشات العجد 

شــهادة دقجيخيــة مــ  رســيذ جامعــة بغــجاد أ.د.موســع جــواد السوســوي ومــجيخ قدــ  االعــالم  -55
العامـــة د.كــا   عســـخان موســع وذلـــ  لمــجور الستسيـــد فــي دفعيـــل دور االعـــالم والعالقــات 

 ا  الثقافي في جامعة بغجاد.الجامعي ودطويخ الحخ 



 11 

شــكخ ودقــجيخ مــ  عسيــج كميــة التخبيــة لمبشــات أ.م.د.شــخوق كــا   الجشــابي وذلــ  لمجهــود  -56
ــة 21السثســخة كباحثــة فــي إ جــاح مــؤدسخ بغــجاد ) ــج دحــت شــعار )المغــة العخبي ( الــحي ا عق

 .23/4/2012بتاريل  11/1703والسشاهج الحجيثة بي  الشظخية والتطبيق( العجد 

قجيخيــة مـ  عسيــج كميـة التخبيــة لمعمــوم اال دـا ية/ جامعــة كـخبالء وذلــ  لمسذــاركة شـهادة د -57
 .25/4/2012كباحثة في السؤدسخ الدشوي األول السشعقج بتاريل 

شــكخ ودقــجيخ مــ  د.ابتهــال كاـــج الديــجي/ وزيــخة الجولــة لذــؤون الســخأة وذلــ  مــ  خــالل  -58
ل( واـ  اهـجاسها الـع مكتبـة عخض السؤلفات الذخرية فـي )مهخجـان االبـجا  الشدـوي االو

 وزارة الجولة لذؤون السخأة.
شكخ ودقجيخ لمسذاركة في السؤدسخ العمسي الجولي الخامذ لكميـة التخبيـة االساسـية والسشعقـج -59
جامعة بابل .السذاركة البحثية بــــ ) قرـيجة الشثـخ الشدـوية(  2012دذخي  الثا ي  14 – 13في 

 (2013/  4)العجد 
مــ  عسيــج كميــة التخبيــة االساســية / جامعــة بابــل وذلــ  لمسذــاركة البحثيــة فــي شــكخ ودقــجيخ -60

بتـــــاريل  2012دذـــــخي  الثـــــا ي  14 – 13الســـــؤدسخ العمســـــي الـــــجولي الخـــــامذ السشعقـــــج فـــــي 
 . 6410العجد  12/11/2012
الحي أقامته جامعة كوبة /)سكول التخبية( /كوردسـتان /بالتشدـيق السذاركة بالسمتقع العمسي -61
 -10د  المغة العخبية في كمية التخبية لمبشات /  جامعة بغجاد / وذلـ  يـومي االحـج واالاشـي  مل ق
 ./ مذاركة بحثية /) إواءة في مرطمح الشقج الشدوي( 11/2/2013
ــع كتــاب شــكخ ودثســي  الجهــج مــ  وكيــل وزارة التعمــي  العــالي والبحــث العمســي  -62 حرــولي عم

بعــج  8/10/2013الــجكتور ســالم حدــ  خذــشاو . بتــاريل  –لمذــؤون العمسيــة والعالقــات الجوليــة 
/د / دــــــاريل 118/ العـــــجد اهـــــجاء كتـــــابي دراســـــات فـــــي الذــــــعخ الشدـــــوي العخبـــــي السعاــــــخ 

8/10/2013. 
السذاركة بالسؤدسخ العمسي الجولي لعموم التخبيـة الـحي اقامتـه كميـة التخبيـة لمعمـوم اال دـا ية  -63

 . 2014/  يدان / 17-16خة اب  رشج وكمية التخبية لمبشات لمفت
 ولمحرول عمع كتاب شكخ ودقجيخ م  عسيجة كمية التخبية لمبشات أ.م.د. شخوق كا   سمسان.

حرـولي عمـع شــهادة دقجيخيـة مـ  عسيــجة كميـة العمـوم لمبشــات الـجكتورة احـالم   فخحــان ،  -64
فـي وحـجة التعمـي  السدـتسخ  لمسذاركة الفعالـة فـي دورة السحاداـة والتقويـة لمغـة اال كميديـة السقامـة

 . 22/4/2014الع  1/3/2014م  


