
 المعلومات الشخصية

 عبد الحسين برغش عبد علي المشرف     االسم الثالثي واللقب

 

 1966 -7 – 1    المواليد

 البصرة       محل التولد

 العراقية      الجنسية

 متزوج      الحالة الزوجية

      6  األطفال عدد

  البصرة / الهارثة    العنوان

     aalhussain136@gmail.com  البريد االلكتروني

 07712671267  تلفون

 مدرس دكتور      اللقب العلمي

 دكتوراء      الشهادة

تاريخ التعين في 

 الكلية

 2007محاضر / 

  االدب     االختصاص العام

 االدب االسالمي واالموي     االختصاص الدقيق

      االختصاص الحالي

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

  العراق  البصرة الغزل بين التجربتين العذرية والصوفية 2013-8-20  الدكتوراه

 العراق البصرة كربالء في الشعر العراقي الحديث 2006-2-15  الماجستير

 المهارات

  المهارات

 ممتازة  اللغة العربية

 متوسطة اللغة االنكليزية

 ال يوجد لغات اخرى

 الدورات التدريبية 

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

الدورة التطويرية  

  العلميةللترقيات 

 2016\5\18 أيام 10 تربية البصرة

اتحاد الحقوقيين   الدورة القانونية 

 العراقيين/فرع البصرة

 2019\7\1 يوم 15

 االدارية المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

     ال يوجد 

      

 

mailto:aalhussain136@gmail.com


 

 والندوات وغيرها(النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات 

 مكانه وزمانه اسم النشاط
  

    

 الدراسية واتللسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

ايصال المطبوع الموسوم االدب   جامعة البصرة  2005  كتاب شكر  

العربي في كربالء الى المكتبة 

 المركزية

اختيار مدينة كربالء موضوعا  جامعة كربالء  2005  شكركتاب  

 لدراسة الماجستير

القيام بمهام المراقبة في   كلية شط العرب الجامعة  2007  كتاب شكر 

 امتحانات الدور االول

 في المراقبة بمهام القيام  كلية شط العرب الجامعة   2010 كتاب  شكر 

 االول الدور امتحانات

 في المراقبة بمهام القيام  كلية شط العرب الجامعة  2011  كتاب شكر 

 االول الدور امتحانات

جهود متميزة في اقامة دورة   كلية شط العرب الجامعة   2019 كتاب شكر 

 اللغة العربية

اتحاد الحقوقيين العراقيين/فرع    2019 كتاب شكر 

 البصرة

لكوني محاضرا بدورة اللغة  

 العربية

 امتحانات في المراقبة بمهام القيام كلية شط العرب الجامعة  2021 كتاب شكر

 االول الدور

    

    

        

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد

قسم /قسم القانون  -   ألولىالمرحلة ا     اللغة العربية

ادارة اعمال/قسم المحاسبة/قسم اللغة 

 االنكليزية

   قسم اللغة االنكليزية –المرحلة الثانية  اللغة العربية

 

 النشاط البحثي

3201\4\3بتاريخ  الصوفية العاطفيةث بعنوان  موضوعات التجربة بح  

1320\4\30بتاريخ   بحث بعنوان  نشأة الغزل العذري والصوفي وتطورهما  

2022بحث بعنوان البعد النفسي في نقائض جرير والفرزدق   

2022بحث بعنوان التداخل الموضوعي بين الغزل العذري والحضري   



      

 

 

 

 اللجان

 المرحلة الدراسية اللجنةاسم 

1020بتاريخ   لجنة االمتحانية لقسم االدارة  جميع المراحل  

 جميع المراحل           1201بتاريخ   لجنة االمتحانية لقسم االدارة

2201بتاريخ   لجنة االمتحانية لقسم االدارة     جميع المراحل   

3201بتاريخ   لجنة االمتحانية لقسم االدارة  جميع المراحل   

1420بتاريخ   لجنة االمتحانية لقسم االدارة  جميع المراحل   

1520بتاريخ   لجنة االمتحانية لقسم االدارة  جميع المراحل         

6201 بتاريخ  االدارة لقسم االمتحانية لجنة  جميع المراحل        

7201 بتاريخ  االدارة لقسم االمتحانية لجنة  جميع المراحل        

1820 بتاريخ  القانون لقسم االمتحانية لجنة  جميع المراحل                 

2020 بتاريخ  القانون لقسم االمتحانية لجنة  المراحل جميع         

 


