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 انًعهىيبد انطخصُخ 1

 المعلومات
 عثمان كهالن فرحان ابراىيم المجمعي االسم الرباعي واللقب

 8/12/1973 تاريخ التولد
 متزوج الحالة االجتماعية
 0thmankhlan@gmail.com البريد اإللكتروني
 07709805930 رقم  الموبايل 

 

 انًؤهالد انعهًُخ 2

 ماجستير التحصيل العلمي
 استاذ مساعد الدرجة العلمية
 العلوم التربوية والنفسية القسم العلمي
 تدريسي العنوان الوظيفي

 

 انطهبداد 3

االختصاص  الشهادة
 العام

االختصاص 
 سنة التخرج الكلية الجامعة الدقيق

كلية التربية  جامعة ديالى اللغة اللغة العربية البكالوريوس
 للعلوم االنسانية

5 /8 /2007 

العلوم التربوية  الماجستير
 والنفسية

طرائق تدريس 
 اللغة العربية

التربية كلية  جامعة ديالى
 للعلوم االنسانية

30/10/2013 

      الدكتوراه
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 انعهًُخ األنمبة 4

  اللقب العلمي
 14/5/2014 في  2566 مدرس مساعد

  11/4/2018في  5538حسب االمر الجامعي 2017/ 5/ 14 مدرس
 2022/ 11/ 23في 18172حسب االمر الجامعي1/8/2022 أستاذ مساعد

  أستاذ
 

 

6 

 

انًىاد وانًشاحم 

انذساسُخ انتٍ 

 َذسسهب

 المادة الدراسية المرحلة
 اللغة العربية كافة  االولى االقسامالمرحلة 

 حقوق االنسان  االقسام كافةالمرحلة االولى 
 الحرية والديمقراطية المرحلة االولى االقسام كافة

  
 

7 
انجحىث وانذساسبد 

 انًُطىسح

 تاريخ النشر المجلة عنوان البحث أو الدراسة
اثش استشاتُجُخ اتخبر انمشاس فٍ تًُُخ يهبساد االداء 

 انتعجُش نذي طالة انصف انشاثع االدثٍ

يجهخ انفتح كهُخ 

 انتشثُخ االسبسُخ  

 جبيعخ دَبنً

9/6/2016 

اثش اًَىرج اَتىستم فٍ تًُُخ يهبسح انتفكُش فىق انًعشفٍ 

 فٍ يبدح لىاعذ انهغخ انعشثُخ نذي طالة انًشحهخ االعذادَخ

يجهخ انتشثُخ 

االسبسُخ/ انجبيعخ 

 انًستُصشَخ

11/7 /2017 

نذي  انفهى انمشائٍ فٍ تًُُخ (murder)اثش استشاتُجُخ 

 انًشحهخ انًتىسطخ فٍ يبدح انًطبنعخ وانُصىظطالة 

يجهخ انفتح كهُخ 

 انتشثُخ االسبسُخ  

 جبيعخ دَبنً

1/9/2019 

اثش اًَىرج ثشسهٍ فٍ انتحصُم واالحتفبظ نذي طالة 

 انصف انثبٍَ يتىسظ  فٍ يبدح لىاعذ انهغخ انعشثُخ . 

يجهخ َسك/ 

 انجبيعخ انعشالُخ
30/12/2021 

( فٍ اكتسبة pdeodeاثش استشاتُجُخ االثعبد انسذاسُخ)

انًفبهُى انجالغُخ وتًُُخ انتفكُش انُبلذ نذي طالة انصف 

  انخبيس االدثٍ فٍ يبدح انجالغخ وانتطجُك.

يجهخ انجبيعخ 

 انعشالُخ

1 /10 /2021 

اثش استشاتُجُخ يفبتُح انًعشفخ فٍ تًُُخ انتفكُش انتأيهٍ 

 نذي طالة انصف انشاثع االدثٍ فٍ يبدح انتعجُش انكتبثٍ.   

يجهخ انذساسبد 

 انًستذايخ
1/4/2022 

اثش استشاتُجُخ واكس فٍ تًُُخ يهبساد انمشاءح وانتفكُش 

االثذاعٍ نذي طالة انصف االول يتىسظ  فٍ يبدح  

يجهخ دَبنً نهجحىث 

االَسبَُخ/ انتشثُخ 

 االَسبَُخ نهعهىو
1/10/2022 

5 
 انشسبئم عُبوٍَ

 واألطبسَح

 العنوان شهادةال
 تقويم كتب قواعد اللغة العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة الماجستير
  الدكتوراه



 
 

 انسُشح انزاتُخ نههُئخ انتذسَسُخ

3 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة دٌالى

 كلٌة العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

 انًطبنعخ وانُصىظ. 

اثش اًَىرج ادٌ وضبَش فٍ اكتسبة انًفبهُى انُحىَخ 

وتًُُخ انتفكُش االستذالنٍ نذي طالة انصف انشاثع االدثٍ 

 فٍ يبدح  لىاعذ انهغخ انعشثُخ.

يجهخ َسك/ 

 انجبيعخ انعشالُخ
20/12/2022 

اثش اًَىرج ادَهسىٌ فٍ تًُُخ يهبساد االداء انتعجُشٌ نذي 

 طالة انًشحهخ انًتىسطخ

انًجهخ انعشالُخ 

نهجحىث االَسبَُخ 

 واالجتًبعُخ وانعهًُخ

21/8/2022 
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انًؤتًشاد وانُذواد 

ووسش انعًم 

 انًطبسن فُهب

 التاريخ مكان انعقادىا اسم المؤتمر / الندوة / ورشة العمل
 انًؤتًش انذونٍ االول نهعهىو انصشفخ

كهُخ انعهىو/ جبيعخ 

 دَبنً
25-26/5/2021  

انًؤتًش انذونٍ االول نهذساسبد االجتًبعُخ 

 واالَسبَُخ

يشكض يطىسح 

نهذساسبد وانتًُُخ 

 فٍ اسثُم

21-22/8/2022  

15/11/2021 انعهىو َذوح)انًبء َجض انحُبح(  

وانًجتًع انعُف االسشٌ واضشاسِ عهً انفشد 22/11/2021 انعهىو   

وانذونخ دوس انطجبة فٍ ثُبء انًجتًع 9/12/2021 انعهىو   

انًًبسسبد انًهُُخ نعضى هُئخ انتذسَس وتأثُشاتهب 

 االَسبَُخ عهً انطهجخ
21/12/2021 انعهىو  

دوس حمىق االَسبٌ وانحشَخ وانذًَمشاطُخ فٍ 

انذونخانحفبظ عهً انتعبَص انسهًٍ و انًجتًعٍ فٍ   
10/1/2022 انعهىو  

اهًُخ انعًم انجًبعٍ وانتطىعٍ ودوسُِ فٍ 

 االستمبء ثبنًجتًعبد
 15/2/2022 انعهىو

االضجبس اهًُخ انًحبفظخ عهً َظبفخ انجُئخ وصساعخ 

حبد انخضشاءوانًسب  
 انعهىو

23/2/2022 

تطىس حمىق االَسبٌ وانحشَخ وانذًَمشاطُخ  فٍ 

انًعبصشانمىاٍَُ انعشالُخ   
 انعهىو

17/4/2022 

اهمٌة اللغة العربٌة فً كتابة البحوث العلمٌة لدى 
 طلبة الجامعة

 21/12/2021 انعهىو

استخدام قواعد االمالء وعالمات الترقٌم فً كتابة 
 البحوث والمقاالت العلمٌة

 انعهىو
22/6/2022 

وابداع اصالة العربٌة اللغة  17/7/2022 انعهىو 
اللغة العربٌة فً التراث االسالمًمكانة   20/7/2022 انعهىو 

 31/7/2022 -28 كهُخ انتشثُخ انًمذاد اللغة العربٌة اصالة وابداع
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 انذوساد 9

 التاريخ مكان انعقادىا اسم الدورة
 الرسمٌة المخاطبات فً الشائعة اللغوي االخطاء

 وتصوٌبها

 16/6/2022-15 انعهىو

التعلمٌة العملٌة فً السلوكٌة االهداف صٌاغة  2/8/2022 -1 انعهىو 
 فً التعلم ومخرجات المقرر توصٌف استمارة

االكادٌمً البرنامج  
 انتشثُخ انًمذاد

27- 28/8/2022 

 فً الحدٌثة التقنٌات و االسالٌب استخدام مهارات
 التدرٌس

 انتشثُخ انًمذاد
30- 31/4/2022 

الرسمٌة فً اللغة العربٌةسالمة المخاطبات     16/7/2022-15 انعهىو 
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انًُبصت اإلداسَخ 

 وانعهًُخ

 إلى -من  المنصب اإلداري / العلمي
 28/11/2011 -24/10/2011 مدير مكتب عميد كلية العلوم
 30/6/2013 مدير مكتب عميد كلية العلوم

 5/11/2015 مسؤول وحدة االرشاد والتوجيو التربوي
 2013/ 6/ 30 القلم السري في كلية العلوموحدة مسؤول 

 30/11/2022 حقوق االنسانمسؤول وحدة 
 2021/ 15/2 عضو لجنة كرسي اليونسكو في جامعة ديالى
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انطهبداد انتمىًَُخ 

وانتمذَشَخ انحبصم 

 عهُهب
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انتمىَى انعهًٍ 

 واألطبسَحنهجحىث 
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كتت انطكش وانتكشَى 

 انحبصم عهُهب

 التاريخ رقم األمر الجهة المانحة لكتاب الشكر
 11/1/2014 14/31وم وزير التعليم

 29/9/2008 9859 رئيس جامعة ديالى
 22/12/2008 13939 رئيس جامعة ديالى
 20/12/2009 15539 رئيس جامعة ديالى
 17/9/2015 13208 رئيس جامعة ديالى
 11/12/2003 352 عميد كلية العلوم 
 27/2/2005 149 عميد كلية العلوم 
 20/6/2005 508 عميد كلية العلوم 
 3/5/2008 650 عميد كلية العلوم 

 24/2/2010 592 عميد كلية التربية االصمعي
 11/3/20010 470 عميد كلية التربية الرازي

 3/5/2010 36 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية
 11/9/2014 2264 عميد كلية التربية الرازي

 30/9/2010 2505 عميد كلية العلوم
 8/4/2009 673 عميد كلية العلوم 
 22/7/2009 1386 عميد كلية العلوم 
 30/9/2009 1763 عميد كلية العلوم 

 23/12/2009 2405 كلية العلومعميد  
 24/12/2009 2412 عميد كلية العلوم 
 22/2/2010 601 عميد كلية العلوم 
 19/12/2010 3163 عميد كلية العلوم 
 6/3/2011 478 عميد كلية العلوم 
 25/7/2011 1598 عميد كلية العلوم 
 25/10/2011 2387 عميد كلية العلوم 



 
 

 انسُشح انزاتُخ نههُئخ انتذسَسُخ

6 

 

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 جامعة دٌالى

 كلٌة العلوم 

Ministry of Higher Education& 

Scientific Research 

Diyala University 

College of Sciences 

 5/9/2013 2348 العلوم الصرفة عميد كلية
 22/1/2014 245 عميد كلية العلوم الصرفة
 6/4/2014 1136 عميد كلية العلوم الصرفة
 1/6/2014 1651 عميد كلية العلوم الصرفة
 14/12/2014 3298 عميد كلية العلوم الصرفة
 16/4/2015 1227 عميد كلية العلوم الصرفة

 26/10/2015 2092 المقدادكلية التربية 
 8/12/2015 3050 عميد كلية العلوم الصرفة
 18/1/2016 196 عميد كلية العلوم الصرفة
 24/1/2016 1297 عميد كلية العلوم الصرفة

 14/8/2003 شهادة تقديرية عميد كلية العلوم 
 2021/ 7/9 11140ش/د/م  وزير التعليم العالي

 1/8/2022 11053 العاليوزير التعليم 
 

 


