
 السيرة الذاتية

 

 المعلومات الشخصية

 احمد حسن خماط العيسى  االسم الثالثي واللقب

 

 1975  المواليد

 البصرة  محل التولد

 عراقي  الجنسية

 حي الحسين-البصرة   العنوان

 uc.edu.iq-ahmedkhammat@sa   البريد االلكتروني

 07710830034  تلفون

 أستاذ مساعد  اللقب العلمي

 ماجستير  الشهادة

 2006  تاريخ التعين في الكلية

 علم اللغة العام  االختصاص العام

 األسلوبيات علم االختصاص الدقيق

 العلميةالشهادات وااللقاب 

 البلد الجامعة تاريخها الشهادة

       الدكتوراه

 العراق  البصرة  2006  الماجستير

 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

طرائق التدريس  

 الحديثة

 2018يناير 11    2018يناير  18-11  تركيا -إسطنبول 

جودة التعليم العالي  

 واالعتمادية

 2011مارس  16  2011مارس  23-16  تركيا -إسطنبول 

        

 اإلدارية المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 لحد االن  2020  سم اللغة االنكليزيةقمقرر  

     

 النشاط البحثي

بحوث منشورة 5  

  في مجالت علمية مختلفة للنشر ةمقدم وثبح 8تقييم  

جامعيةالرسائل المن  لعددتقييم علمي    

 

mailto:ahmedkhammat@sa-uc.edu.iq


 النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(

  لعدد من رسائل الماجستير داخل محافظة البصرة وخارجها عضو لجنة مناقشة / ماجستير-

)العراق ومحيطه( الذي اقامته جامعة البصرةعضو لجنة تقييم البحوث في مؤتمر  -    

 الدراسية واتللسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

 انجاز اعمال اللجنة االمتحانية  كلية شط العرب الجامعة 2021 شكر وتقدير  

 مؤتمر علميمشاركة في  جامعة البصرة 2020 شكر وتقدير

 انجاز اعمال اللجنة االمتحانية  كلية شط العرب الجامعة 2020 شكر وتقدير  

 انجاز اعمال اللجنة االمتحانية  كلية شط العرب الجامعة 2018 شكر وتقدير  

 انجاز اعمال اللجنة االمتحانية  كلية شط العرب الجامعة 2017 شكر وتقدير  

 انجاز اعمال اللجنة االمتحانية  العرب الجامعةكلية شط  2016 شكر وتقدير  

 انجاز اعمال اللجنة االمتحانية  كلية شط العرب الجامعة 2015 شكر وتقدير  

 انجاز اعمال اللجنة االمتحانية  كلية شط العرب الجامعة 2014 شكر وتقدير  

 االمتحانيةانجاز اعمال اللجنة   كلية شط العرب الجامعة 2013 شكر وتقدير  

 انجاز اعمال اللجنة االمتحانية  كلية شط العرب الجامعة 2012 شكر وتقدير  

 مناقشة رسالة ماجستير جامعة البصرة 2017 شكر وتقدير  

 مناقشة رسالة ماجستير جامعة البصرة 2018 شكر وتقدير  

 مناقشة رسالة ماجستير جامعة البصرة 2019 شكر وتقدير  

 مناقشة رسالة ماجستير ذي قارجامعة  2020 شكر وتقدير  

 

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية اسم الماد التي درستها

 المرحلة الثانية النحو

 المرحلة الثالثة النحو

 المرحلة الرابعة الرواية

 المرحلة الثانية الرواية

 المرحلة الثالثة الرواية

ثةالمحاد  المرحلة الثانية 

 المرحلة االولى النحو

 اللجان

 المرحلة الدراسية اللجنةاسم 

 األولى اللجنة االمتحانية

 الثانية              للجنة االمتحانية

 الثالثة للجنة االمتحانية

 الرابعة للجنة االمتحانية

 


