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 العميري.م.د.نردين رضا كريم محمد أ       

 

 رقم الهاتف والبريد اإللكتروني •
 

07736404231 

Nardeen.riedha@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 

 

 : م االختصاص العا •
 

 اللغة العربية وآدابها 

 

 االختصاص الدقيق •
 

 األدب األندلسي 

 

 الشهادات العلمية  •

 م2001كلية التربية /جامعة ديالى/ /.البكالوريوس 1

دراسة الشعر  الموسوعة ب:) مناهج / عن الرسالة 2004.الماجستير/كلية التربية/جامعة ديالى/2

 ( عند الباحثين العراقيين في القرن العشرين   ه (354ه_132 )العباسي

الموسوعة ب: )عصر  م عن األطروحة 2012كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد//.الدكتوراه 3

 موضوعية فنية ( الطوائف حتى سقوط غرناطة ودراسة 

 

 العمل الجامعي  •

 .تدريسية في قسم اللغة العربية /كلية التربية/جامعة ديالى 1

 سم اللغة العربية /كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد حتى اآلن.تدريسية في ق2

 

 البحوث المنشورة  •

 السليماني   ز في ديوان لسان الدين بن الخطيب.شعر النقش والرقم والطر1

 .التصوير الموسيقي في شعر يحيى بن حكم الغزال 2

 مقاربة تداولية ( االتصالية في شعر ابن زمرك األندلسي ).بالغة تقنيات الحجج  3

 

mailto:Nardeen.riedha@ircoedu.uobaghdad.edu.iq


 الخبرات العلمية  واللغوية  •

لعديد من  خبرة علمية لعدد من البحوث األكاديمية ورسائل الماجستير وخبرة لغوية 

 والماجستير داخل جامعة بغداد وخارجها الدراسات األكاديمية في الدكتوراه 

 

 المناقشات  •

 رشد مناقشتين في قسم اللغة العربية /كلية التربية ابن لدي 

 

 عضوية اللجان  •

 امتحانية عشر سنوات والزلت عضو لجنة 

 عضو تدقيق السجالت االمتحانية 

 أخرى دائمة ومؤقتةعضو لجان 

 

 المشاركات  •

 مشاركة في مؤتمرات علمية وندوات وورش عمل ونشاطات اجتماعية أخرى 

 

 اإلشراف  •

السنوية وفي مرحلة التطبيق العملي في  اإلشراف على طلبة المرحلة الرابعة في بحوث تخرجهم  

 المدارس 

 

 المواد التي قمت بتدريسها  •

 قسم اللغة العربية /كلية التربية /جامعة ديالى /.االدب العباسي 1

 ابن رشد/جامعة بغداد   .االدب اإلسالمي /قسم اللغة العربية /كلية التربية2

 .االدب األندلسي /قسم اللغة العربية/كلية التربية ابن شرد/جامعة بغداد 3

 الجاهلي/قسم اللغة العربية/كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد .االدب 4

 القديم/قسم اللغة العربية /كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد  .الكتاب 5

 عربية/كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد .التعبير واالنشاء/قسم اللغة ال6

 .علوم القران/قسم اللغة العربية/كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد 7



 .منهج البحث االدبي/قسم اللغة العربية/كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد 8

 .حقوق االنسان/قسم اللغة العربية /كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد 9

 .الديمقراطية/قسم اللغة العربية/كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد 10

 

 كتب الشكر  •

 من جهات مختلفة العديد من كتب الشكر 

 .الوزير1

 .مساعد رئيس جامعة بغداد 2

 .عمادة كلية التربية ابن رشد 3

 .عمادة كلية التربية/جامعة االنبار 4

 .عمادة كلية التربية/جامعة ديالى وغيرها5

 


