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Curriculum vitae (CV)                                                                       السيرة الذاتية 

 

Hassan Hadi Nour Alak 

 

 حسن هادي نور عالك 

Field of study -Literature - criticism 
and rhetoric  
Email-hasanhadi@mu.edu.iq 

النقد  –آداب -الدقيق االختصاص العام و 
 والبالغة 
hasanhadi@mu.ed:االلكترونيالبريد
u.iq 

 

General information  المعلومات الشخصية 

Position: Head of Arabic Language 

Department 

 رئيس قسم اللغة العربية   المنصب:

Working location: University of 

Muthanna / Faculty of Basic Education - 

Department of Arabic Language 

مكان العمل الحالي:جامعة المثنى/كلية التربية 

 اللغة العربية  قسم-االساسية

Address: Muthanna - Samawah -orchards 
Mohammed Ali 

 السماوة  بساتين محمد علي  –المثنى  العنوان:

Marital status: Married :متزوج  الحالة االجتماعية 

Degree: Instructor :مدرس  اللقب العلمي 

Language and hobbies: reading المطالعة  :اللغات والهوايات 

Other contacts: 0781851353 :0781851353معلومات اتصال اخرى 

Research gate web: حسن هادي نور   حسن هادي نور موقع بوابة الباحث: 

Google scholar web:  الباحث العلمي:موقع 

Other websites :  :مواقع اخرى  
 

Education certificate الشهادات 

(عراق ال (آداب البالغة  بغداد ( جامعة ) (  (2006-2010) دكتوراه (

(العراق  (آداب البالغة  (جامعة بغداد ) (  ( 1998 – 2001) ماجستير (

(العراق  (لغة عربية  (جامعة بغداد ) (  بكالوريوس (
(1998-1994) 

 

Education certificate  

2010-2006 Ph.D. Manners of rhetoric 
University of Baghdad 

 
Iraq 

2001-1998 Master Manners of rhetoric 
University of Baghdad 

 
Iraq 

1994-1998  Bachelor arabic language University of Baghdad Iraq 
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Teaching experiences  المواد التي تدرس 
 (البالغة  –المنتخب ) (الثانية  –االولى ) (كلية التربية االساسية )

 (ادب االطفال –العربية العامة ) (الرابعة )ا كلية التربية االساسية ()

Teaching experiences 

(Elected - rhetoric) 2ed stage/1st stage Basic Education 

General Arabic - Children's literature 4th stage/  Basic Education 
 

Papers and other publications  البحوث والمنشورات االخرى 

)مجلة جامعة  

 (كربالء العلمية 
(16) (2) (2018 ) 

االتساق المعجمي )

في ادعية الصحيفة 

 (السجادية 

 )بحث( 

 

Position المناصب التي تقلدها 

 (2012-2013 ) التربية االساسيةكلية 
 

معااااااااااااون العمياااااااااااد لل ااااااااااا ون )

 االدارية (
              

 )معاااااااااااون العميااااااااااد لل اااااااااا ون  (2013- 2016) كلية التربية االساسية

 لعلمية(ا

)رئاااااايس قساااااام معلاااااام الصاااااافو   (  2016-2018) كلية التربية االساسية

 االولى (
 


