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 عجبس الضعُذٌ صٌذس هحوذ:  الثالثٍ و اللقت  ـنـــــــــاالصــ

 القبًىى الكلُـــــــــــــــخ : 

  5795: الد ــربسَخ الوُـ

 هززوجخ الحبلخ الزوجُخ :

   اللغخ العشثُخ : صــــــالزـخـص

  هذسس اللقت العلوٍ :

   رذسَضٍ: خــــــــــالىظُف

 جبهعخ القبدصُخ / كلُخ القبًىى :        لعٌىاى العو

 Sundus.M.abbas@qu.edu.iq : االلكزشوًٍ الشصوٍ الجشَذ 

 الوؤهالد العلوُخ 

 

 التاروخ ة ـــالكلو اجلامعة املؤهل العلمي

 بكالورووس

 

 1995 اآلداب القادسية 

 2005 اآلداب القادسية املاجستري

 هالدكتورا

 

 2017 اآلداب القادسية

    رىأخ

 

 

 

 االلقبة العلوُخ

 تاسَخ انحصىل ػهً انهمة  انهمة انؼهًٍ  خ

 2005 يذسس يساػذ 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الوقشساد الذساصُخ الزً قوذ ثزذسَضهب

 السنـــــة املـــــادة والكلوة  القســـم ت

 2019  -2005من   العربية اللغة كلية القانون / قسم القانون العام  1

 2018-  2017 اللغة العربية كلية الرتبية الرياضية / قسم النظري 2

 2019 -2017من  اللغة العربية كلية اآلداب / قسم اجلغرافية 3

 

 

2 

 2019-2018 اللغة العربية كلية اآلداب / قسم اللغة االنكليزية  4

5    

6    

 :عشف علُهبالزٍ أ الشصبئل واالطبسَحعذد 

 العدد االذراف  ت

  دبلوم عالي 1

  ماجستري  2

  دكتوراه 3

 الزٍ عبسك فُهب و وسط العول  العلوُخوالٌذواد الوؤروشاد 

مشاركة  –) حضور نوع املشاركة  االنعقادمكان  السنــة  العنوان  ت

 ) 

 ) حبث / بودرت حضور(

 مشاركة / كلية الرتبيةؼح تاتمجاي 2007 (يىضىػه األدب وانُمذ)يؤتًش انؼهًٍ  1

كلية القانون جامعة  2008 (يىضىػه فمه انزهشاء يؤتًش انؼهًٍ ) 2

 القادسية

 مشاركة

 مشاركة / كلية الرتبيةجايؼح تاتم 2010 /تاتم(يؤتًش انؼهًٍ انخانج نكهُح انتشتُح  3

 انًشأج وانطفمانًؤتًش انتخصصٍ نحمىق  4

 وانطفم

 

 انًش

 

 

 نًشأج وانطفانًشأج وانطفال

جامعة /كلية القانون  2011

 القادسية

 مشاركة

الثىسح الحضٌُُخ فلضفخ أصش الذفبع عي حقىق  5

 ىاإلًضب
جايؼح -اإلساليُحكهُح انؼهىو  2012

 ءكشتال
 مشاركة

 العزجخ العلىَخ فٍ الٌجف 2012 يهشجاٌ انغذَش األول  6

 مشاركة فاألعشا

يؤتًش انتخصصٍ األول فٍ انؼهىو  7

 ُاسُح نهًذجانس

القادسية كلية القانون /جامعة 2012

 القادسيةالق

 مشاركة

 2002 يذسس 2

 2012 استار يساػذ 3

  استار 4



 

 

 

 

 

 

 

8 

انصذس  

 انذَُُح

 مشاركة  2012

9 

 

 مشاركة  2013

 مشاركة  2014 10

دونٍ )تطثُماخ َظى انًؼهىياخ  هؤروش 11

 ًكاَُحفٍ األتحاث ان GISانجغشافُح 
 مشاركة جايؼح انمادسُح/ كهُح آداب 11/2012\14

 مشاركة جايؼح انكىفح/كهُح انفمه 2012 )انزهشاء)ع(لذوج وأسىج(هؤروش دولٍ  12

طشَك هؤروش دولٍ )الحىكوخ األكبدَوُخ  13

 َحى جىدج انتؼهُى
 مشاركة جايؼح انكىفح 2012

) االتجاهاخ انًؼاصشج فٍ هؤروش دولٍ  14

 َساَُح   لشاءج  وتطثُك(انؼهىو اإل
 مشاركة جايؼح انمادسُح/ كهُح آداب 2012

العلوٍ الخبهش للعلىم  هؤروش دولٍ 15

 اإلًضبًُخ الزشثىَخ 
 مشاركة اَشاٌ / جايؼح انفشدوسٍ 2020

انًؤتًش انؼهًٍ انشاتغ نهًذَشَح انؼايح  16

نتشتُح انمادسُح تانتؼاوٌ يغ جايؼح 

ساخ ويشكز أتحاث وانذساانمادسُح 

 انتشتىَح

 مشاركة جامعة القادسية/كلية القانون  2020

الذولٍ الثبًٍ للعلىم  انًؤتًش انؼهًٍ 17

 االًضبًُخ واالجزوبعُخ والصشفخ
كهُح انتشتُح جامعة القادسية/ 2021

 نهثُاخ

 مشاركة

 مشاركة كلية القانون /جامعةالقادسية 2002 (األحش انسُاسٍ نخىسج انحسٍُ)ع )ًذوح 

 

  االخشياألًغطخ العلوُخ : " صبدصب

 خارج الكلوة داخل الكلوة

ألايح دوسج نًىظفٍ كهُح انماَىٌ نتجُة األخطاء انهغىَح 

2015 واإليالئُح انًماالخ انًُشىسج  
دورج الحاسوب مه مركس الحاسثح االلكررووي في 

 5/8/8008في 595جامعح القادسيح ذي العدد

ألايح دوسج نًىظفٍ كهُح انماَىٌ نتجُة األخطاء انهغىَح 

 2021 واإليالئُح انًماالخ انًُشىسج

دورج االوررويد مه مركس الحاسثح االلكررووي في 
 89/7/8008في888جامعح القادسيح ذي العدد

دريس دورج الرأهيل الررتوي مه مركس ذطوير الر 2020ورشة العنف القائم على أساس النوع االجتماعي
 31/8/8008في 8558ذي العدد والردرية الجامعي

في  80/8587دورج الرقىياخ الرعليم ذي العدد  2020ورشة لغة التخاصب يف الكتب الرمسية 
83/8/8009 



 

 

 

 

 

 

 

مه مركس ذطوير الردريس دورج الرأهيل الررتوي   

 7/3/8038ذي العدد  والردرية الجامعي

( ورشح في   

 كليح الررتيح الرياضيح

 

 

 

 

 .كزت الغكش ، الجىائز  و عهبداد الزقذَش

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو ذهادة التقدور ت

 8035 السيد وزير الرعليم العالي والثحس كراب شكر وذقدير 1

 8080 السيد وزير الرعليم العالي والثحس كراب شكر وذقدير 2

 8080 السيد وزير الرعليم العالي والثحس كراب شكر وذقدير 3

 8083 السيد وزير الرعليم العالي والثحس كراب شكر وذقدير 4

 8008 السيد رئيس الجامعح كراب شكر وذقدير 5

 8008 السيد رئيس الجامعح كراب شكر وذقدير  6

 8031 السيد رئيس الجامعح كراب شكر وذقدير 7

 8035 السيد رئيس الجامعح ديركراب شكر وذق 8

 8080 السيد رئيس الجامعح كراب شكر وذقدير 9

 8031 السيد مساعد رئيس الجامعح  كراب شكر وذقدير 10

 8008 السيد عميد  كليح القاوون  كراب شكر وذقدير  11

 8008 السيد عميد  كليح القاوون كراب شكر وذقدير 12

 8009 كليح القاوونالسيد عميد   كراب شكر وذقدير 13

 8009 السيد عميد  كليح القاوون كراب شكر وذقدير  14

 8033 السيد عميد  كليح القاوون كراب شكر وذقدير 15

 8031 السيد عميد  كليح القاوون كراب شكر وذقدير  16



 

 

 

 

 

 

 

  السيد عميد  كليح القاوون كراب شكر وذقدير 17

 1/7/2012 اوونالسيد عميد  كليح الق كراب شكر وذقدير 18

 30/7/2012 السيد عميد  كليح القاوون كراب شكر وذقدير 19

 14/5/2020 السيد عميد  كليح القاوون كراب شكر وذقدير 20

 11/2012/ 5 السيد عميد  كليح االداب كراب شكر وذقدير  21

الوشكز الفبطوٍ للذساصبد والزٌوُخ  كراب شكر وذقدير 22

 الجغشَخ
31/3/2012 

 

 

 

 

 الجحىس العلوُخ 

 دنة النشر أدم البحث  ت

  داللح الىار في الموروز القديم 1

  مالمح الشعريح في قصيدج الىثر العراقيح 2

  سلطح السمه في شعر المرىثي 3

4   

5 

 

 

6   

 2013 حمافح انؼُف فٍ انًجتًغ وانشؤَح اإلساليُح انالػُف() 7

8 

 

2014 

 انهغح انشؼشَح ػُذ ػًش اتٍ أتٍ ستُؼح  9

 
2014 

 2016 انًظاهش االَكىنىجُح فٍ انمصح انؼشالُح() 10

وحائك( نهماص يحسٍ … أَخشوتىنىجُا األدب دساسح نمصح )أَا انزٌ سأي  11

 انشيهٍ

2016 

12  2019 

13  2019 

 2019 



 

 

 

 

 

 

 

14 2019 

 الزعبَظ الضلوٍ فٍ هذٌَخ الذَىاًُخ 51

 الصبثئخ الوٌذائُىى ًوىرجًب 
2021 

 

 و الكزت الوٌهجُخ  الوؤلفخ أو الوزشجوخ الكزت

 صٌخ الٌغش أصن الكزبة د

5   

2   

3   

4   

5   

 

 

 الزٍ َجُذهب  : بد ــاللغ

 هحزشف(-هزىصط-)هجزذيءالوضزىي  اللغخ  د 

 هحزشف عربي 5

 


