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 )) الديرة العمسية ((

 األكاديسية :السؤىالت *

 البمد الجامعة الكمية سشة التخرج الذيادة ت
بكالهريهس لغة  1

 عربية
 العراق السهصل التربية االساسية  2004-2005

 العراق السهصل التربية االساسية 2009-2008 ماجدتير لغة عربية 2
3 ----------- --------- ---------- ------- -------- 
 الخبرة اإلدارية :*

 2005ين معيدًا في قدم المغة العربية ع  -1

 2012-2009مدؤول مكتبة قدم المغة العربية -2

 2013-2011مدؤول االداء والجهدة لقدم المغة العربية -3

 عزه لتدع سشهات في المجشة التحزيرية لمسمتكيات المغهية واالدبية الثقافية-4

 البحهث العمسية السشذهرة:*

 االنجاز كهنو متفرغًا جزئيًا) طالب دكتهراه(لديو عذرات البحهث قيد -

 الخبرة األكاديسية :*

 في قدم المغة العربية 2006-2005معيد -1

تدريدي في قدم المغة العربية مدرسًا لمسهاد التخررية مادة الرهت ومادة السعجم  ومادة -2
 السكتبة ومشيج البحث ولمسهاد غير التخررية العربية العامة وغيرىا.

 عزه مذارك في كثير من الدورات االكاديسية والتدريدية والتظهيرية والشدوات والسمتكيات المغهية -3

لمسؤتسرات والشدوات  عزه في كثير من المجان العمسية والثقافية واالرشادية واالدارية والتشديكية-
 ومرشح لكثير من التكميفات اإلدارية واإلدارية  والسمتكيات



السشيج األكاديسي وتعديمو وفق االطر الحديثة وتغذية مكتبة القدم والكمية  متابعة متظمبات-4
 باالصدارات الحديثة والستخررة ورفد بظييء التعمم ببعض الكتب السيدرة لتدييل السشيج السقرر.

 الخبرة في تقشين الشدوات الثقافية عمى شكل ارشيف صهري أنجز في السمتقى الرابع عذر-5

كريسًا ت أكاديسية عمسية لمظمبة لالقدام االختراص وغير االختراص تحفيزًا وتالكيام بسدابقا-6
 لمسبدعين والستسيزين مشيم

 المجان العمسية واإلدارية :*

 2006-5-24عزه لجشة أعسال الشدوة العمسية االولى لقدم التربية االسالمية في  1

 2007-5-29عزه المجشة اإلدارية لمسؤتسر العمسي االول لمكمية في -2

 2011عزه لجشة التعميم السدتسر -3

 بكيامو بتريف كتب السكتبة وتشغيم سجالتيا 2011-2010مدؤول وأمين مكتبة القدم -4

 2012عزه لجشة االرشاد -5

 2013-2010عزه لجشة االداء والجهدة -6

 2019و2018و2017و20و2014و2013و201و 2011لالعهامعزه لجشة السمتقى الثقافي -7

 2012عزهمذارك في لجشة تقييم أعسال السدابقة االبداعية -8

 2011عزه لجشة الحساية الذاتية/فرقة السالجىء -9

 2011عزه تشديقي في لجشة السؤتسر الرابع لمكمية واالول لقدم المغة العربية -10

 2013عزه متابع لسيام لجشة الدراسات العميا في القدم -11

 في الجامعات العراقية لمكميات االندانية السشاعرة المغة العربية شاىجعزه تشديقي لمجشة تهحيد م-12
 10/5/2011-9في 



 الدورات االكاديسية والتظهيرية واالدارية والعمسية:

 عزه مذارك في كثير من الدورات التظهيرية واالكاديسية والعمسية مشيا-1

 2005عزه مذارك في دورة لمسيارات البرمجية الحاسهبية في  -2

 لمحرهل عمى المقب العمسي 2009عزه مذارك في دورة طرائق تدريس  -3 

 لغرض الترقية العمسية 2012-10-2عزه مذارك في دورة طرائق تدريس في  -4

 لغرض الترقية العمسية أيزاً  2012-7-12عزه مذارك في دورة الكفاءة الحاسهبية في -5

قدم الخاص بالذعر والقرة والرواية في عزه مذارك في تقييم أعسال السدابقة اإلبداعية ال-6
2012 

عزه مذارك في أعسال الدورة )ميارات التدريس الفعال( السقامة من قبل قدم التربية الخاصة -7
  21/12/2017-20في

 عزه مذارك في ورشة العسل في قدم المغة االنكميزية :-8

(The Effects of Culture on Teaching English as a Foregn Language) 

 2018-3-18في 

عزه مذارك في ورشة العسل ))الحدود الفاصمة ما بين االستالل والدرقة العمسية((التي أقامتيا -9
 2018-3-28وحدة التعميم السدتسر في 

 2018-4-1عزهمذارك في دورة كفاءة الحاسهب في -10

-4-11الجامعة(في عزه مذارك في دورة التعميم السدتسر)كيف نشسي االبداع لدى طمبة -11
2018 

 2018-4-17عزه مذارك في دورة كفاءة المغة االنكميزية في -12

 2018-15-8عزه مذارك في دورة سالمة المغة العربية في -13



 2018-12-17عزه مذارك في الشدوة العمسية )الظاقة الذسدية الحاضر والسدتقبل( في -14

 2018-12-19ات التأريخية( في عزه مذارك في ورشة العسل )االستذراق والدراس-15

 

 الذيادات التقديرية وكتب الذكر *

حاصل عمى عذرات الذيادات التقديرية والتكريسات من قبل رئاسة الجامعة والكمية عمى وفق -
 :نذاطو العمسي واالكاديسي واإلداري وعمى التهصيف اآلتي

 أوال :التكريسات من رئاسة الجامعة

 2004-2003كهنو االول عمى السراحل الثالثة لمكميات تكريم رئاسة الجامعة لو -1

 2005-2004تكريم رئاسة الجامعة لو كهنو االول عمى القدم واالول عمى الكمية -2

 ثانياً: التذكرات من رئاسة الجامعة

لمجيهد السبذولةمن قبمو  2012-3-27حرهلو عمى شكر وتقدير من رئاسة الجامعة في  -1
 عزها في المجشة التحزيرية لمسمتقى الثقافي الرابع 

لمجيهد السبذولةمن قبمو 2012-5-3حرهلو عمى كتاب شكر وتقدير من رئاسة الجامعة في  -2
 عزها في المجشة التحزيرية لمسمتقى الثقافي الخامس

لمجيهد السبذولةمن قبمو 2013-5-20حرهلو عمى كتاب شكر وتقدير من رئاسة الجامعة في  -3
 2013-2012عزها في المجشة التحزيرية لمسمتقميات الثقافية  لمعام الدراسي 

لمجيهد السبذولةمن قبمو 2018-2-7حرهلو عمى كتاب شكر وتقدير من رئاسة الجامعة في  -4
 2018-2017متقميات الثقافية  لمعام الدراسي عزها في المجشة التحزيرية لمس

 الذيادات التقديرية من رئاسة الجامعةثالثاً:

 لمجيهد العمسية  واالدارية السبذولة في اعسال السؤتسر العمسي الرابع الدولي االول في  -1



     31-3- 2011 

 2012-4-19لمجيهد السبذولة بهصفو عزهًا في المجشة التحزيرية لمسمتقى الخامس في  -2

 2013-4-14لمجيهد السبذولة في أعسال السمتقى الثقافي التاسع لمكمية  في -3

 2014-5-15لمجيهد السبذولة في أعسال السمتقى الثالث عذر لمكمية -4

 لمجيهد السبذولة في اعسال المجشة التحزيرية لمسمتقى الثقافي الرابع عذر  لمكمية في -5   

13-12-2017 

 الكمية عسادة رابعا : تكريسات

في العديد من الدورات واللجان  يكتب شكر وشهادات تقديرية لمشاركات عدةعلى  يحصول
 دارية وعلى التوصيف اآلتي :العلمية واإل

لمجيهد السبذولة في إقامة أحتفالية بالسهلد  2006-4-19كتاب شكروتقدير بتأريخ  -1
 الشبهي الذريف

لمجيهد السبذولة في أعسال المجشة 2006-5-24كتاب شكروتقدير بتأريخ  -2
 التحزيرية لمشدوة االولى لقدم التربية االسالمية.

لمجيهد السبذولة في أعسال المجشة االدارية  2007-5-29كتاب شكروتقدير بتأريخ -3
 لمسؤتسر العمسي االول

 لمجيهد السبذولة في السراقبة المتحانات 2011-2-27كتاب شكروتقدير بتأريخ -4
 2011-2010الفرل االول لمعام الدراسي 

لمجيهد السبذولة في أعسال لجشة الجهدة  2011-4-4كتاب شكر وتقدير بتأريخ -5
 واالداء الجامعي



لمجيهد السبذولة أعسال المجشة اإلدارية  2011-4-12كتاب شكر وتقدير بتأريخ -6
 لمسؤتسر الرابع والدولي االول لقدم المغة العربية

كتب لغهية مزسشة 10لكيامي بإىداء  2011-4-13وتقدير بتأريخ كتاب شكر -7
 تظبيقات نحهية وامالئية حديثة

لمسذاركة في السدابقة اإلبداعية في  2011-5-17كتاب شكر وتقدير بتأريخ -8
 جامعة السهصل

لرفد مكتبة الكمية بسجسهعة كتب أدبية  2011-9-6كتاب شكر وتقدير بتأريخ -9
 ولغهية

لمجيهد السبذولة في لجشة ضسان الجهدة  2102-2-23وتقدير بتأريخ كتاب شكر -10
 واالداء الجامعي

لمجيهد السبذولة في لجشة السراقبات  2012-5-1كتاب شكروتقدير بتأريخ -11
 االمتحانية

لمجيهد السبذولة في لجشة ضسان الجهدة  2013-1-31كتاب شكر وتقدير بتأريخ -12
 واالداء الجامعي

لمجيهد السبذولة في لجشة السراقبات  2013-3-3كتاب شكر وتقدير بتأريخ -13
 االمتحانية 

لمجيهد السبذولة في اعسال السمتكيات 2013-3-25كتاب شكر وتقدير بتأريخ -14
 2013-3-18والى  2012-10-16الثسانية من 

ات لمجيهد السبذولة في لجشة السراقب 2014-2-13كتاب شكر وتقدير بتأريخ -15
 االمتحانية



لمجيهد السبذولة في لجشة السمتقى الثقافي 2014-4-3كتاب شكر وتقدير بتأريخ -16
 الفرل الدراسي االول2014-2013لمعام 

 الذيادات التقديرية من عسادة الكمية

في تقييم أعسال السدابقة اإلبداعية القدم الخاص بالذعر والقرة  ةسذاركشيادة تقديرية لم -1
 2012والرواية في 

أعسال الدورة )ميارات التدريس الفعال( السقامة من قبل قدم التربية  ةسذاركشيادة تقديرية لم -2
  21/12/2017-20الخاصة في

 ورشة العسل في قدم المغة االنكميزية : ةسذاركشيادة تقديرية لم -3

(The Effects of Culture on Teaching English as a Foregn Language) 

 2018-3-18في 

ورشة العسل ))الحدود الفاصمة ما بين االستالل والدرقة العمسية((التي  ةسذاركشيادة تقديرية لم -4
 2018-3-28أقامتيا وحدة التعميم السدتسر في 

-11دورة التعميم السدتسر)كيف نشسي االبداع لدى طمبة الجامعة(في  ةسذاركشيادة تقديرية لم -5
4-2018 

مسذاركة في أعسال السمتقى الثقافي الخامس عذر السعشهن بـ)السهصل في أعين شيادة تقديرية ل -6
 2018-11-18شعرائيا( في تأريخ 

-12-17الشدوة العمسية )الظاقة الذسدية الحاضر والسدتقبل( في في  ةسذاركشيادة تقديرية لم -7
2018 

8 

 

   


