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:الخبرة 

السنــةمـــالقسةرسالالاألطروحة  أو اسمت

سائل خبرة لغویة الطاریح ور١

عدة

٢٠٠٩الى ٢٠٠٦من االقسام اغلبھا

الى یومنا ٢٠٠٩من دار الشؤون الثقافیة-وزارة الثقافةخبرة لغویة متعددة٢

ھذا ٢٠١١المناھجخبرة لغویة مع وزارة التربیة٣

٤

٥



٦

٧

.التي شارك فیھاالعلمیة والندوات المؤتمرات 

نوع المشاركة ھاأنعقادمكانة ــالسنعنوان الت

بوستر / بحث ( 

)حضور

تقدیم بحثالمستنصریة٢٠١٠مؤتمر كلیة االداب1
بحثباب المعظم٢٠٠٦ندوة في النادي السویسري2
بحثجامعة واسط٢٠٠٧ندوة في كلیة التربیة3
-٢٠٠٦ندوة في مھرجان المربد4

٢٠٠٧

بحثالبصرة
محاضرة وبحثبغداد٢٠١١ادمعرض الكتاب الدولي في بغد5
مقدم ومحاضربغداد٢٠١٢ندوة في شارع المتنبي6
التربیة /جامعة بغداد/مؤتمر بغداد7

للبنات

بحثبغداد٢٠١١
التربیة /جامعة بغداد/مؤتمر بغداد٨

للبنات للبنات

بحثبغداد٢٠١٢
مؤتمر مئویة ٩

مستنصریة/االداب/سوسیر

بحثبغداد٢٠١٣
محاضرةبغداد٢٠١٣غداد الدولي للكتابمعرض ب١٠
محاضرةبغداد٢٠١٣ندوة في البیت الثقافي١١

. االخرى األنشطة العلمیة 

خارج الكلیةداخل الكلیة
خبیر في دار الشؤون الثقافیةلغوي على بعض البحوثإشراف

البحوث



السنةالنشرمحلسم البحثات

٢٠٠٩كلیة االداب المستنصریةسینمائیة النص الشعري١

٢٠١٠مؤتمر المستنصریةالتوریة في القصة القصیر٢

جامعة –كلیة التربیة قصیدة النثر من الوالدة الى الموت٣

واسط

٢٠٠٩

٢٠١٠االداب مستنصریةصراع الھویات في السیرة الذاتیة٤

٢٠١١االداب مستنصریة                جدل الھویة في سیرة دنقل          - ٥

٢٠١٢ما بعد النصیة من الالتفاعل الى التفاعل                     مجلة التربیة للبنات      - ٦

.الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة 

عضو في لجنة معرض بغداد الدولي للكتاب

ن الثقافیةعضو في مسابقة دار الشؤو

عضو اتحاد االدباء والكتاب

عضو نقابة الصحفیین

عضو اتحاد بغداد

عضو بیت الشعر العراقي

.و شھادات التقدیرالجوائز كتب الشكر ، 

الجائزة أو شھادة كتاب الشكر أوت

التقدیر

السنةالجھة المانحة

٢٠٠٨جامعة واسطكتاب شكر من رئیس جامعة واسط١
٢٠٠٨جامعة بغدادن عمید كلیة الفنونكتاب شكر م٢
كتاب شكر من عمید كلیة التربیة ٣

للبنات

٢٠١٢جامعة بغداد
كتاب شكر من عمید كلیة التربیة ٤

للبنات

٢٠١٣جامعة بغداد
٢٠١٣وزارة التلیم العاليكتاب شكر من وزیر التعلیم العالي٥



.أو المترجمةالكتب المؤلفة:

ة النشرسنأسم الكتابت

٢٠١٠سینمائیة النص الشعري١

٢٠١٠اخوة یوسف٢

٢٠١٢الدیكور الشعري٣

٢٠١٣یوسف الجزء الثانياخوة ٤

٥

٦


