
 )) الديخة الحاتية والعمسية ((

 رائجة عباس عمي حدين الدخاجاالسم الخباعي والمقب:  

 1974/ 08/ 24السهصل    محل وتاريخ الهالدة :

 السهشجسين  السهصل / حي عشهان الدكن الحالي :

 ) كهرك ( -                  07716809517رقم الهاتف : مهبايل ) اسيا (   

   asas.raida@gmail.com: البخيج االلكتخوني

 السهصلالجامعة :

 المغة العخبية القدم :                                    التخبية االساسيةالكمية : 

 ادب االطفال االختراص الجقيق :     االدب العخبي الحجيث   االختراص العام :     

 18/08/1998: تاريخ التعيين في الكمية 

 مجرس :الجرجة الهظيفية  

 السختبة العمسية وتاريخ الحرهل عميها :

 2003لقب مجرس مداعج بتاريخ -1
 2010/ 04/ 15 لقب مجرس بتاريخ-2
 لقب استاذ مداعج بتاريخ -3

 +B فريمة الجم  :        3عجد االطفال :                 ةمتدوجالحالة االجتساعية : 

 

 



 )) الديخة العمسية ((

 السؤهالت األكاديسية :*

 البمج الجامعة الكمية سشة التخخج الذهادة ت
 العخاق السهصل االداب  1996 بكالهريهس لغة عخبية 1
 العخاق السهصل االداب  2003 ماجدتيخ لغة عخبية 2
التخبية لمعمهم  2013 دكتهراه لغة عخبية 3

 اإلندانية
 العخاق السهصل

 الخبخة اإلدارية :*

 

 البحهث العمسية السشذهرة:*

السالمح االيقاعية في قريجة الطفل عشج احسج شهقي ، مجمة كمية العمم الجامعة / الجمدة  -1
 2016/ 11/  01الخابعة  السؤرخة في 

الرهرة البرخية في الحكاية الذعبية / حكاية خيخ الجين عبيج انسهذجا، مجمة كمية التخبية  -2
 2018األساسية ، 

سدتقبل/ ليشا الكيالني ، مجمة كمية التخبية تجميات معاهخ الطبيعة في مجسهعة الحمم وال -3
 2019لمعمهم اإلندانية، جامعة واسط ، 

 الخبخة األكاديسية :*

 

 المجان العمسية واإلدارية :*

 2018عزه في المجشة العمسية  – 1

 2018رئيذ لجشة االرشاد التخبهي  -2



 2019 -2018األطفال مفخدات مهاد االختراص لمغة العخبية واختراص ادب عزه لجشة -3

 

 الذهادات التقجيخية وكتب الذكخ *

الشجوة العمسية السهسهمة "البحث العمسي  –كمية التخبية األساسية  –درع من قبل جامعة السهصل . 1
 2019 – 2018لبشاء الهطن أداة 

تحت  . شهادة تقجيخية السذاركة في نجوة السهسهمة "الباحثهن السدتقمهن ام السذتخكهن الفعالهن 2
 مجهخ اإلنجاز" كمية التخبية األساسية بالتعاون مع مخكد نهن 

 –. شهادة تقجيخية لمسذاركة في الحزهر لمسمتقى الثقافي الدادس عذخ في كمية التخبية األساسية 3
 2018نجسان ياسين انسهذجا"  –قدم المغة العخبية والسهسهم بـ"نرف قخن من االبجاع الخرب 

تكامل العمهم نحه   ة السهصل ودههكالسؤتسخ العمسي الجولي الثالث بين جامع. شهادة مذاركة في 4
  2018 -11- 10اهجاف التعميم "   تحقيق

 


