مركز الحاسبة واالنترنيت

جامعة كركوك

أوالً  :المعلومات الشخصية

A: Personal Information

االسم الرباعي:اياد جوهر عبدهللا محمد
Ayad Jawhar Abd Allah Mohammed :Name
مكان الوالدة :الزاب
:Birth place
تاريخ الوالدة 1791/11/22 :Birth date
محل السكن الحالي :مجمع الصيادة

المحافظة :كركوك

الدولة :العراق

تاريخ التعيين 2001/12/22 :date
الحالة االجتماعية
عدد األطفال

 :متزوج
9 :

الشهادة  :Certificationدكتوراه phD
اللقب العلمي  :Scientific Gradeمدرس
تاريخ الحصول على اللقب العلمي 2010/7/22 :Scientific Grade date
تاريخ أول تعيين 2001/12/22: First appointment Date
مكان أول تعيين :جامعة كركوك  /كلية التربية للعلوم االنسانية  /قسم اللغة العربية
:First appointment place
مكان الوظيفة الحالي :
صنف الدوام :

جامعة  :كركوك

كلية  :التربية الحويجة

دائمي  :نعم

تنسيب :

قسم او فرع  :اللغة العربية
عقد :
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رقم الهاتف 09910211112: telephone no.
البريد االلكتروني : E-mail
عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي 11 :سنة
عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي:
ثانيا ً :االختصاص

B: Specialize

االختصاص العام :اللغة العربية
ٍ:General Specialty
االختصاص الدقيق:االدب الحديث
ٍ: Accurate Specialty

ثالثا ً :الشهادات العلمية

)C: Education(Certificates

 - 1الدكتوراه :Prof
الدولة :العراق

Country: iraq

المدينة :تكريت

City: tikrit

الجامعة:تكريت

University: tikrit

تاريخ الحصول على الشهادة 2011/3/11 :

Date: 11/3/2015

 - 2الماجستير :MSc
الدولة :العراق

Country: iraq

المدينة :الموصل

City: musil

الجامعة:الموصل

University: musil

تاريخ الحصول على الشهادة2003/2/4 :

Date: 4/2/2003
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 - 3البكالوريوس :BSc
الدولة :العراق

Country: iraq

المدينة :الموصل

City: musil

الجامعة:الموصل

University: musil

سنة التخرج 2000/2/23 :

Date: 23/6/2000

 .4اإلعدادية High school
الدولة :العراق

Country: iraq

المدينة :الزاب

City: Alzab

المدرسة:ثانوية الزاب للبنين

School: alzab preparatory school for boys

سنة التخرج 1772:

Date: 1996

 .1اللغات التي يجيدها :
ت
1
2

اللغة
اللغة العربية
اللغة االنجليزية
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رابعا :الخبرة التدريسية في الجامعة :
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University Teaching Experience

 - 1المواد الدراسية التي قمت بتدريسها في الدراسات األولية :
ت
1
2
3
4
1
2
9

أسم المادة
الكتاب القديم
علم النفس النمو
الحقوق
اللغة العربية العامة
النقد العربي القديم
اللغة العربية العامة
االدب الجاهلي

المرحلة
الثانية
الثانية
االولى
االولى
الثانية
االولى
االولى

القسم
الكلية
اللغة العربية
التربية
اللغة العربية
التربية
اللغة العربية
التربية
السريري
التمريض
اللغة العربية
التربية
التربية الحويجة التاريخ +علوم الحياة
التربية الحويجة اللغة العربية

السنة
2002
2002
2010
2012
2007
2014
2019

 - 2المواد الدراسية التي قمت بتدريسها في الدراسات العليا ( ماجستير  /دكتوراه ) :
ت

أسم المادة

المرحلة

اإلشراف على طلبة الدراسات العليا :
عدد الطلبة
اسم البحث
عدد الرسائل و االطاريح التي قومها علميا ً خالل سنة التقويم
عدد المناقشات التي شارك بها ( دكتوراه  /ماجستير )

الكلية

القسم

السنة

جامعة كركوك

خامسا ً :األنشطة العلمية الحالية
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Current Scholarly actives

.1الكتب والبحوث المنشورة :
ت

اسم البحث أو الكتاب

1

التحوالت النفسية في الشخصية
الروائية عند عبد الرحمن المنيف
البناء الفني في قصص كاظم
االحمدي
شواطئ الدم شواطئ الملح
العناصر القصصية في مقاالت
الزيات
االسطورة والخرافة في شعر
البردوني
الخرافة في حكاية السندباد البحري
الحوار معيار نفسي دقيق
قصيدة اغنية قديمة للشاعر بدر
شاكر السياب
التحوالت النفسية في الشخصية
الروائية شرق المتوسط انموذجا ً

2
3
4
1
2
9
2
7

اسم المجلة

رقم المجلة
ISBN

دار المعتز للنشر والتوزيع

2012

كتاب مؤلف

دار المعتز للنشر والتوزيع

2019

كتاب مؤلف

جامعة كركوك

2011

2

جامعة كركوك

2012

1

جامعة كركوك

2010

2

جامعة تكريت
جامعة تكريت

2011
2011

4
1

اداب الفراهيدي

2011

12

جامعة كركوك

2012

2

.2الكتب أو البحوث تحت النشر:
ت
1

تاريخ النشر العدد

أسم البحث أو الكتاب
ثيموغرافيا العنوان وتجلياته في شعر ناهدة الحلبي (ابعد من وحدتي انموذجا ً)

رقم
الصفحة

جامعة كركوك
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.3الكتب أو البحوث غير المنشورة :
ت
1

أسم البحث أو الكتاب
قراءة في النص المترجم (اسم الوردة المبرتو أيكو انموذجا)ً

.4المؤتمرات والندوات :
ت

اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره في
المؤتمر

اسم المؤتمر  /الندوة

تاريخ المؤتمر /الندوة

اهمية الشعر في تطور اللغة العربية

اهمية اللغة العربية وتجلياتها
في القران الكريم واالدب
العربي

2012/4/1

1

البلد

2

.1خدمات اإلدارية والمهنية:
مالحظة:يكتب هنا أي مناصب إدارية تقلدها األستاذ أثناء عمله مثل:رئيس قسم النبات في كلية الزراعة جامعة كركوك  ,مقرر قسم هندسة النفط
كلية الهندسة.
المنصب اإلداري
ت
مدير ضمان الجودة واالداء الجامعي في كلية التربية الحويجة /جامعة كركوك
1
رئيس قسم اللغة العربية  /كلية التربية الحويجة  /جامعة كركوك
2

جامعة كركوك
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خدمة الجامعة والمجتمع:
مالحظة :يكتب هنا أي خدمات قدمها األستاذ للمجتمع مثل :إعطاء محاضرة في فن الخطابة  ,تدريب الطلبة .
ت

الخدمات

.2عضوية في المجالت والدوريات
ت

المجالت أو الدوريات

 -9اخرى
ت
1

معلومات اخرى
دخول عدة دورات في رئاسة جامعة كركوك في مجال التقييم االلكتروني واالداء الجامعي

مالحظة  -:يكتب هنا أي شهادات اخرى تم الحصول عليها عدا المذكورمثال  /شهادة تدريبية من جامعة بغداد

