
 ســیرة ذاتــیة 
 كریم عبد الواحد كریم جاسم النصراوي  االسم الرباعي واللقب /
  ۱۹٦۲ –كربالء المقدسة  –العراق  مكان المیالد وتاریخھ /

 متزوج  الحالة االجتماعیة /
 واحد ( ولد )  عدد االبناء /

 ماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا  التحصیل الدراسي /
 األدب االندلسي  التخصص الدقیق /

 كلیة التربیة للعلوم الصرفة  –جامعة كربالء  مكان العمل الحالي /
  -: المؤھالت العلمیة

حاصل على شھادة البكالوریوس في اللغة العربیة وآدابھا بتقدیر جید جدا ؛ وذلك من قسم اللغة العربیة بكلیة التربیة  -۱
  ۱۹۸٥األولى في جامعة بغداد سنة 

حاصل على درجة الماجستیر في اللغة العربیة تخصص االدب االندلسي ، وذلك من قسم اللغة العربیة بكلیة التربیة  -۲
، عنوان االطروحة ( شعر علماء االندلس في قرن الرابع الھجري اتجاھاتھ م  ۱۹۹۰األولى في جامعة بغداد سنة 

 وسماتھ ) .
مخطوطات العربیة ، اقامھا ( مركز احیاء التراث العلمي العربي ) اشتركت وبنجاح كبیر في اربع دورات لتحقیق ال -۳

 .. ۱۹۹٤/۱۹۹٥/۱۹۹٦/۱۹۹۷التابع لجامعة بغداد وذلك لألعوام 

 -الممارسات العلمیة ( الخبرة ) :
 )۱۹۹۲-۱۹۹قمت عملت بصفة ( محاضر ) في قسم اللغة العربیة بكلیة التربیة للبنات في جامعة بغداد ،  -م ) : ٤

 )  اللغة العربیة العامة ( خاللھا بتدریس مادة ( االدب االندلسي ) ومادة
 )۱۹۹٥-۱۹۹۷ : ( للبنات في جامعة بغداد قمت عملت بصفة ( محاضر ) في قسم اللغة االنكلیزیة بكلیة التربیة  -م

 خاللھا بتدریس مادة ( اللغة العربیة لألقسام غیر االختصاص ) .. 
 )۱۹۹۷-۲۰۰۰ : (عملت بصفة عضو ھیئة تدریس في (( المعھد العالي للمھن الشاملة )) بمدینة سرت اللیبیة ،  -م

 قمت خاللھا بتدریس مادة ( اللغة العربیة ) 
 )۲۰۰۰-۲۰۰۳ : (- ( المعھد العالي إلعداد المعلمین ) بمدینة سرت اللیبیة ،  عملت بصفة عضو ھیئة تدریس في

االدب قمت خاللھ بتدریس المواد اآلتیة : مدخل لعلمي البالغة والنقد ، علم البیان ، علم الكالم ، تطبیقات اسلوبیة ، 
 العباسي ، منھج البحث االدبي .

 )۲۰۰۳-۲۰۰بیت (ع عملت بصفة عضو ھیئة تدریس في قسم اللغة العربیة ، كلیة االداب ، في جامعة اھل ال -) : ٦
 ) االھلیة ، وتسنمت خاللھا منصب رئیس قسم اللغة العربیة وكالة .

 ۲۰۰االنسانیة (قسم اللغة العربیة) ومن ثم كلیة التربیة للعلوم في  ، اعمل بصفة عضو ھیئة تدریسولحد اآلن  ٦
 .ومازلت مستمرا في الخدمة  الصرفة  في جامعة كربالء انتقلت الى كلیة التربیة للعلوم 

 -شاطات العلمیة :الن
للبنات كان آخرھا المشاركة في ( ندوة بغداد شاركت في العدید من المؤتمرات والندوات العلمیة التي اقامتھا كلیة التربیة  -۱

 ببحثي الموسم بـ( الحظیري ۱۹۹٥ایار  ۳-۲في كلیة التربیة للبنات للمدة من اقامھا قسم اللغة العربیة الرابعة ) التي 
 اشھر دالل كتب في بغداد ) وقد نشر البحث ضمن وقائع الندوة ..

، منھا المقال المعنون بــ ( الجاحظ وعلم نفس الحیوان ) المنشور نشرت عددا متواضعا من المقاالت في الصحف العراقیة  -۲
  . ۱۹۸٥) سنة  ۲۸۹۱في جریدة العراق العدد ( 

میة منھا البحث الموسوم بـ( مھیئات ملكة الشاعر االندلسي ) نشر في نشرت عددا متواضعا من البحوث العلمیة االكادی -۳
 مجلة جامعة اھل البیت (ع) ، العدد الثاني . 

 



 

 


