
 
 

 

 

   
                       

  

            

                                         

                                              

                                                     

    
   

  

 

 

 المختصرة السيرة الذاتيَّة
 

 االٔستاذ المساعد الدكتور أحمد عبد حسين الفرطوسي 

أستاذ االٔدب والنقد والَعروض المساعد بجامعة بغداد كلية التربية ابن ُرشد للعلوم 

 .قسم اللغة العربية/ االٕنسانيَّة 

 .  م0202معاون العميد للشٔوون االٕدارية والمالية  : المنصب االٕداري  

 .0222/  20/ 02أمين مجلس الكلية لغاية                        

 :أبرز المهام 

مكتب مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشٔوون االٕداريَّة والمالية  •

 0222ـ  0222والقانونية من 

ر عمل مٔوسسات وزارة التعليم العالي والبحث عضو اللجنة الوزارية لتطوي •

 .0222العلمي 

 .0222عضو اللجنة االٕعالمية لالستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي  •
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عضو اللجنة الوزارية للهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي  •

0222. 

مالٔيكة لإلبداع النسوي للعام عضو اللجنة التحكيمية الدولية لمسابقة نازك ال •

0222. 

 

 

 

 سيرة ذاتيَّة موجزة

c.v 

 . أحمد عبد حسين  عباس الفرطوسي: االٔسم الكامل

والبدء بٕاجراءات ترويج  معاملة الترقية / أستاذ مساعد :       اللقب العلمي

 لالٔستاذية 

 م2291بغداد : محل وتاريخ الوالدة

 .متزوج وله  ولدان: الحالة االجتماعية

 . 0221/ 22/ 02تاريخ  أول تعيين 

 .0222/  20/  02أمين مجلس الكلية لغاية : المنصب الحالي 

 .0222مرشح لرٔياسة قسم اللغة العربية في العام 

 .0229مرشح لرٔياسة قسم اللغة العربية في العام 

 :الشهادات الحاصل عليها

جامعة بغداد كلية التربية ابن ُرشد في / اللغة العربية وآدابها بكالوريوس في  •

 .م0222العام

)  بـ:ماجستير في اللغة العربية وآدابها في الكلية نفسها عن رسالته الموسومة •

ادي االٔندلسي ت   .م0229في العام ( هـ222البناء الفني في شعر الرمَّ



: لية نفسها عن أطروحته الموسومة دكتوراه في اللغة العربية وآدابها في الك •

( الصورة المحليَّة في الشعر العراقي الُمعاصر بين الرٔوى اليوميَّة والُبعد العالمي)بـ

 .م0222في العام 

 

 :كتب الشكر

 .م0222معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  •

 .م0222معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي •

 .م0222معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي •

 0221معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي  •

 .0229مستشار االٔمن الوطني العراقي  •

 .0229رٔييس لجنة االٔمن والدفاع البرلمانية  •

 0229النأيب االٔول لرٔييس مجلس النواب العراقي  •

 .0229رٔييس جهاز المخابرات الوطني  •

 .م0222مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي •

 .م0222عميد كلية التربية ابن ُرشد  •

 .م0220عميد كلية التربية ابن ُرشد  •

 .م0222عميد كلية التربية ابن ُرشد  •

 .م0222عميد كلية التربية ابن ُرشد  •

 .م0222رٔييس جامعة بغداد •

 .م0222رٔييس جامعة بغداد  •

 .م0222لمساعد العلمي لرٔييس جامعة بغداد ا •

 .كتاب شكر وتقدير  22أكثر من . عميد كلية التربية ابن ُرشد •

 .0222وزير التعليم العالي ورٔييس جامعة بغداد من موقع أدنى  •

 

 



 :الشهادات التقديرية

 .م0222مستشار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي •

ة االٔمانة العامة للعتب •  .م0222ة الكاظمية المطهرَّ

 .م0222درع  كلية التربية ابن رشد للعلوم االٕنسانية  •

 0222، 0222درع المٔوتمر الحسيني االٔول والثاني في العامين  •

 :الدوأير التي عملت فيها

 .م0221ـ 0222جريدة  الصباح   •

مكتب مستشار الوزارة للشٔوون / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي •

 .م0222ـ 0221القانونية واالٕدارية والمالية 

 .م وحتى اآلن0222كلية التربية ابن ُرشد / جامعة بغداد •

 0221وسام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإلبداع االٔكاديمي للعام  •

 :     انالخبرات و أهم اللج

 .خبرة في التصحيح اللغوي على مدى ثالث سنوات  •

 .خبرة في العمل االٕداري  وقوانينه على مدى ثماني سنوات متتاليَّة •

 .م0222عضو لجنة تطوير عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي •

مثالً عضو اللجنة االٕعالميَّة لإلستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي م •

 .م0222وزارة التربيةفي  يم  العاليوزارة التعلعن 

عضو اللجنة التحكيمية لمسابقة نازك المالٔيكة الدولية للشعر والقصة للعام  •

0222. 

 .0222ـ 0220عضو لجنة ضمان الجودة واالعتماد االٔكاديمي  •

 .0222رٔييس لجنة المشتريات في الكلية للعام  •

و  0220عضو اللجنة االمتحانية في قسم اللغة العربية لسنتين متتاليتين  •

0222. 

 .0222عضو لجنة تدقيق وثأيق الخريجين في العام  •

 .0222عضو لجنة تنفيذ أعمال الكلية أعمال الكلية أمانة  •



عضو لجنة العمل التطوعي بالتنسيق مع االٔمانة العامة لمجلس الوزراء  •

0221. 

 .م0202عضو اللجنة التنسيقية مع وزارة الثقافة  •

و  0229عضو اللجنة المركزية لمراقبة سير االمتحانات لثالث سنوات  •

 .0222و  0221

 .لجنة متعددة االٔغراض 22وأكثر من  •

 :الكتب والبحوث المنشورة

د الصورة المحليَّة في الشعر العراقي الُمعاصر بين الرٔوى اليومية والُبع •

 .م0222دار الفراهيدي ( كتاب  مطبوع)ي العالم

دار الفراهيدي ( كتاب مطبوع)التجليات العالمية في قصيدة  الشعر العراقية  •

 .م0220

( كتاب مطبوع ) االنعطافات الغرأيبيَّة في تجربة حمد الدوخي الشعرية  •

 .م0222

سعدي يوسف  )ي وتفاصيله الصورة المحليَّة في المشهد الشعري اليوم •

 .م0222بحث منشور في مجلة االٔستاذ (  أنموذًجا

خزعل الماجدي )الصورة المحليَّة  في منظور السرد الشعري لقصيدة النثر  •

 .م0222بحث نشرته مجلة االٔستاذ ( أنموذًجا

 (بحث منشور) الشفرات النصية وجدلية استنطاقاتها التأويلية  •

 .مجموعة شعرية قيد الطبع(  هديل الصمت) •

 :المواهب التي يتمتع بها

 .ٕاجادة الخط العربي بأنواعه كافة •

 .نظم الشعر بشقيه العمودي والتفعيلة •

 :المشاركات والنشاطات

المشاركة في أكثر الفعاليات االٔدبيَّة والعلميَّة التي يقيمها قسم اللغة العربية  •

 .بكلية التربية ابن ُرشد والكلية بنحو عام



المشاركة في مسابقة سحر البيان للشعر العربي التي أقامتها قناة العراقية في  •

 .0222العام 

ته وزارة التعليم العالي المشاركة  في مهرجان الشعر العربي الذي أقام •

 .م0222والبحث العلمي في العام 

المشاركة  في مسابقة مشروع النشيد الوطني العراقي الجديد التي أعلنت  •

 .م0222عنها وزارة الثقافة في العام 

الذي اعتمده مجلس كلية التربية ابن ُرشد نشيًدا ( فنار الُعال) كتابة نشيد •

 .للكلية

المرفوع لرٔياسة جامعة بغداد؛ بوصفه مشروع ( اد النخيلمد) كتابة نشيد  •

 .0202نشيد للجامعة االٔم 

كتابة مجموعة من االٔناشيد الوطنية للقنوات الفضأيية ظهرت على شاشة  •

 (.دستور العراق)و (منار العز)التلفاز منها نشيد 

 0222. نشيد الجامعة التقنية الوسطى •

 :االٕيفادات

عثات البحثية لطلبة الدكتوراه أوفدت ٕالى المملكة المغربية ضمن برنامج الب •

 .م0222في العام 


