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 السيرة الذاتية

  
  
  

  محمد عاصم نجم النعيمي  االسم:
  8/1978/ 30تاريخ الميالد:

  مسلم الديانة:
  متزوجالحالة االجتماعية:

  رئيس قسم اللغة العربية الوظيفة الحالية:
  فلسفة ادب عربي االختصاص العام :
  البالغةاالختصاص الدقيق:

  جامعة تلعفر/كلية التربية االساسيةالمؤسسة :
 dr.mohammed.najam@uotelafer.edu.iqالعنوان البريدي:

  رقم الهاتف:
  

ResearchGate URL: https://www.researchgate.net/profile/Mohmmed_Najim   
Google Scholar URL: https://scholar.google.com/citations?user=j_6ef0sAAAAJ&hl=ar 
Scopus URL:  
Publons URL:  
ORCID ID:   
Research ID: 

 الشهادات االكاديمية 
 السنة  عنوان الرسالة

بالغية في ضوء علمي المعاني والبيان"( رسالة احاديث االربعين النووية "دراسة 
 ماجستير) 

2006 

المتلقي في ضوء نظرية االستقبال الغربية في الموروث البالغي العربي "عبد القاهر  
 الجرجاني انموذجا (اطروحة دكتوراه)

2012 

  
  

 
 الخبرة  التدريسية 

  كلية التربية األساسية  –مدرس  في جامعة تلعفر   2021 - 2020
   تدريس مواد : الحضارة لغير المسلمين /المرحلة االولى و البالغة واالدب

االسالمي _قسم اللغة العربية المرحلة الرابعة_ واللغة العربية العامة في قسم 
 الرياضيات مسائي / المرحلة الثانية / الفصل األول 

 حلة  تدريس مادة الحضارة لغير المسلمين / المرحلة االولى والبالغة / المر
 الثانية / الفصل الثاني واالشراف ومناقشة بحوث التخرج  

  

    

 



 

 

 الخبرات العلمية واالدارية: 
     

 2018  رئيس اللجنة العلمية - 1
 2021- 2018  عضو اللجنة العلمية - 2
 2019- 2018  رئيس لجنة انضباط الطلبة- 3
 2019- 2018  رئيس لجنة المشتريات - 4
  2019  الوزارةعضو في لجنة العالقات الثقافية في - 5
  2020- 2019في الرياضيات /مسائيرئيس اللجنة االمتحانية - 7
  2021مسؤول وحدة كلية التربية االساسية- 6
  2018- 2017شغل منصب رئيس قسم اللغة العربية  - 7
  2018شغل منصب معاون العميد للشؤون االدارية  - 8
  ولحد االن 2019شغل منصب رئيس قسم اللغة العربية   - 9
  
  
  

 
 

 البحوث المنشورة 
 

 عنوان البحث اسم المجلة  رابط البحث  تاريخ النشر 

2008 https://www.iasj.net 
 
 

الغة اإليجاز واإلطناب فـي بناء الجملة  ب التربية والعلم 
 الحديثية 

    
    

    
 


