
 الديرة الذاتية

 .والء هاشم احسد حامد البامرنياالسم والمقب:  -
 .1983التهلد: السهصل / العراق /  -
 عشهان الدكن الحالي: مهصل / حي الذرطة -
 07511658414رقم الهاتف: -
 الجامعة: السهصل. -
 الكمية: التربية االساسية. -
 القدم: المغة العربية. -
 االختراص العام: المغة العربية. -
 الدقيق: لغة. االختراص -
 .14/11/2006تاريخ التعيين في الكمية: -
 ترتيبي االول عمى دفعتي في دراسة البكالهريهس. -
 السرتبة العمسية وتاريخ الحرهل عميها: -
 2/2012/ 26الحرهل عمى لقب مدرس مداعد بتاريخ  -
     .2016/ 11/ 16تم ترقيتي الى لقب مدرس بتاريخ  -
 -Aفريمة الدم:      1عدد االطفال:      الحالة االجتساعية: متزوجة        -
 الديرة العمسية: -
 السؤهالت االكاديسية: -
-2005 المغة العربيةبكالهريهس: جامعة السهصل / كمية التربية االساسية / قدم  -

2006. 
 .2012/ المغة العربيةماجدتير: جامعة السهصل / كمية التربية االساسية / قدم  -
في الدشة الدراسية  االداب/ قدم المغة العربيةدكتهراه: تم قبهلي لدراسة الدكتهراه في كمية  -

2018-2019. 
  الخبرة االدارية: -
 البحهث العمسية السشذهرة: -

االلفاظ الدخيمة في السعجسات العربية القديسة دراسة  –معجم االلفاظ السعربة القديسة 
 ومعجم.



سرحمتين الثالثة الالخبرة االكاديسية: تدريس مادة المغة العربية القدام الكمية كافة في  -
والرابعة، وتدريس مادة المغة العربية لمسراحل واالقدام كافة في كمية الفشهن الجسيمة، 

تشسية لغهية ومادة الرهت في قدم رياض االطفال، تدريس مادة تحدين تدريس مادة 
ف والسعجم ومادة السكتبة ومشهج البحث ومادة الرهت في قدم المغة االداء ومادة الرر 

 .العربية
   المجان العمسية واالدارية: -
 مدؤولة التعزيد في الكمية -
  مقررة قدم المغة العربية -
 زه لجشة امتحانية ع -
 مدؤولة االرشفة -
 .عزه لجشة تخرج الطمبة في السهقع البديل -
 التطهيرية .السذاركة في عدد من الدورات  -
 الحرهل عمى عدد من الذهادات التقديرية . -
 الحرهل عمى عدد من كتب الذكر والتقدير . -
 السذاركة في العديد من الشدوات وورش العسل في جامعة السهصل. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CV 

      . Name and surname: Walaa Hashem Ahmed Hamed Al-Bamrni- 

. Birth: Mosul / Iraq / 1983- 

. Current housing address: Mosul / police district- 

. Phone: 07511658414- 

. University: Mosul- 

College: Basic Education.- 

. Department: Arabic Language- 

. General jurisdiction: Arabic language- 

Special Jurisdiction: Language.- 

.  Date of appointment in the College: 14/11/2006- 

My first rank in my batch study.- 

. Scientific rank and date of obtaining- 

. Received the title of assistant teacher on 26/2/2012- 

. I was promoted to the title of teacher on 16/11/2016- 

- Marital status: Married Number of children: 1 Blood type: A- 

.Scientific Biography- 

 Academic qualifications.- 

-BA: University of Mosul / College of Basic Education / Department of 

Arabic Language 2005-2006. 

-MA: University of Mosul / College of Basic Education / Department 

of Arabic Language / 2012. 

-PhD: I was accepted to study PhD in the Faculty of Arts / Department 

of Arabic Language in the academic year 2018-2019. 

Management experience:- 

: Published scientific research- 



A dictionary of vocalizations of Arabized old - Exotic vocabulary in 

ancient Arabic vocabulary study and a dictionary. 

-Academic experience: Teaching Arabic language to all sections of the 

college in the third and fourth stages, and teaching Arabic language 

for all stages and sections in the Faculty of Fine Arts, teaching 

language development and sound material in the kindergarten 

department, teaching the subject of performance improvement and 

exchange material and lexicon and library and research method And 

the subject of sound in the Department of Arabic. 

Scientific and Administrative Committees:- 

Supporting in the college:- 

Rapporteur of the Department of Arabic Language- 

Member of Examination Committee- 

Archiving Officer- 

-Member of the graduation committee of students in the alternative 

site. 

Participation in a number of developmental courses.- 

Obtain a number of certificates of appreciation.- 

Get a number of books of thanks and appreciation.- 

Participated in many seminars and workshops in Mosul University.- 


