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 السيرة الذاتية

  
  
  

  ايمن احمد جاسم     االسم:
  1985/  9/   21 تاريخ الميالد:

  مسلم   الديانة:
  متزوج  الحالة االجتماعية:

  مدرس مساعد    الوظيفة الحالية:
  اللغة العربية   االختصاص العام :
  األدب   االختصاص الدقيق:

  التربية االساسية   المؤسسة :
  asdaymen666@gmail.com  العنوان البريدي:

 07707415195     رقم الهاتف:
  

ResearchGate URL: https://www.researchgate.net/profile/Aymen_Jasim   
Google Scholar URL: 
https://scholar.google.com/citations?user=TcIHmeQAAAAJ&hl=en&authuser=5 
Scopus URL:  
Publons URL:  
ORCID ID:   
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 الشهادات االكاديمية 
 السنة  عنوان الرسالة

 2012 الخوف في شعر صعاليك العصر االموي 
  
  

  
 

 الخبرة  التدريسية 
  الخبرات العلمية واالدارية: 

العمل كمحاضر في كلية التربية / الحمدانية ، وكلية التربية االساسية / جامعة تلعفر للعام الدراسي  - 
2012/2013.  

   2013تدريسي في كلية التربية األساسية منذ عام  - 

 ) 2106 -  2014 – 2013عضو في اللجنة االمتحانية  لعام (  - 

  )2017 -  2016مسؤول لجنة المشتريات في كلية التربية االساسية لعام ( - 

   - )2018 - 2017مسؤول شعبة التأهيل والتوظيف لعام (  - 

 

صورة 



 

 

 2019 - 2018مسؤول شعبة الوثائق في كلية التربية األساسية لعام (   - 

 - 2017المشاركة في إلقاء محاضرات في سالمة اللغة العربية ( مركز التعليم المستمر) لعام ( - 

2018 ( 

 – 2018المشاركة في إلقاء محاضرات في كفاءة اللغة العربية ( مركز التعليم المستمر ) لعام ( - 

2019  ( 

 قمت بتدريس المواد المنهجية اآلتية :   - 

 )2019 – 2013األدب الجاهلي / قسم اللغة العربية / المرحلة األولى / جامعة تلعفر( - 

 )2018- 2013علم البالغة ( المعاني والبيان والبديع ) المرحلة الثانية / جامعة تلعفر( - 

 ) 2018 - 2013علم الصوت / المرحلة الثانية / جامعة تلعفر (  - 

 ) 2019 - 2017د األدبي القديم / المرحة الثالثة / النق - 

 ) 2019 - 2017أدب العصور المتأخرة / المرحلة الثالثة (  - 

) وكذلك كلفت 2019 - 2015اللغة العربية العامة / لألقسام غير االختصاص وللمراحل كافه (  - 

الثالثة ( قسم الحضارة  بتدريس قواعد اللغة العربية وعلم األصوات المقارن في كلية األثار وألقسامها 
 )2017 – 2016واألثار / واللغات القديمة ) في الموقع البديل للجامعة في كركوك عام ( /

 .  2019ولغاية  2013اإلشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة / قسم اللغة العربية من  - 

  _   المؤتمرات والبحوث المنشورة :

المشاركة في المؤتمر الدولي األول لتطوير القوى العاملة في العراق والذي اقامته وزارة التعليم  - 1
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة وبالتعاون مع السفارة االمريكية   –العالي في العراق 

 2018/  12/  22ومنظمة ايركس  في بغداد  

 

  _  البحوث المنشورة :
  

 .  2017القصة الشعرية عند الحطيئة قصيدته الميميةأنموذجا/ مجلة جامعة كركوك / كلية التربية /  - 

 .    2017التناص القرآني في شعر جرير بن عطية / مركز صالح الدين / جامعة تكريت /  - 

بواعث المعارضة السياسية في شعر صعاليك العصر األموي / مجلة الدراسات التاريخية   - 
 .   2018/ جامعة تكريت /  والحضارية

 القصيدة السردية في الشعر العربي القديم يائية مالك بن الريب أنموذجا - 

 . 2017مجلة كلية التربية / جامعة تكريت /   - 

الصدق والكذب في مفهوم الخبر عند العلماء العرب القدامى /مجلة آداب الرافدين / كلية اآلداب   - 
 جامعة الموصل 

  

 

  رات وكتب الشكر :_ المشاركة في الدو

المشاركة في دورة طرائق التدريس / جامعة الموصل / مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب  - 
 .  2012الجامعي عام  



 

 

 والتدريب التدريس طرائق  تطوير مركز/   الموصل جامعة/  التدريس  طرائق  دورة  في  المشاركة - 
 .  2018  عام الجامعي

 . 2017المشاركة في دورة كفاءة الحاسوب / جامعة الموصل / مركز الحاسوب واالنترنيت عام  - 

المشاركة في دورة قواعد الخط العربي ( خط الرقعة ) جمعية الخطاطين العراقيين / فرع كركوك  - 
 .  2017عام 

  2018/ 4/ 23بتاريخ : المشاركة في دورة كفاءة اللغة االنكليزية  في جامعة الموص / كلية اآلداب  - 

( 
/ 23المشاركة في دورة كفاءة الحاسوب في جامعة الموصل / مركز الحاسبة االلكتروني بتاريخ : (   - 

4 /2018 ( 

المشاركة في ورشة العمل المعنونة بـ ( الهندسة النفسية وانعكاساتها على حياة المجتمع ) مركز  - 
 . 2018نينوى لالستشارات والبحوث بتاريخ 

ة في ورشة العمل المعنونة بـ ( مهارات كتابة التقرير الصحفي ) مركز نينوى لالستشارات  المشارك - 
 .  2018والبحوث بتاريخ : 

المشاركة في دورة مهارات المايكروسوفت / منظمة شباب سهل التآخي للتنمية والتطوير بتاريخ :   - 
2018  . 

ساسية ، وذلك لجهودي المتميزة في حاصل على كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية األ - 
 ) 2017/  12/ 20انجاح المسيرة العلمية واالدارية  في الموقع البديل للجامعة في كركوك بتاريخ :(  

 في المتميزة لجهودي وذلك ، األساسية  التربية كلية عميد  السيد من وتقدير شكر كتاب على حاصل - 
 )2017/ 4/ 15 ( : بتاريخ كركوك في للجامعة لبديلا الموقع في  واالدارية العلمية المسيرة انجاح

 في المتميزة لجهودي وذلك ، األساسية  التربية كلية عميد  السيد من وتقدير شكر كتاب على حاصل - 
 ) 2018/ 2/ 8 (  بتاريخ :  واالدارية العلمية المسيرة انجاح

 في المتميزة لجهودي وذلك ، األساسية  التربية كلية عميد  السيد من وتقدير شكر كتاب على حاصل - 
 ) 2019/  6/ 30 (بتاريخ : واالدارية العلمية المسيرة انجاح

  ) word,Exil: العمل على الحاسب اآللي واستخدام برنامج  (   _  مهارات أخرى

  

 


