
ة الذاتية   السير

ي  :االسم الرباعي واللقب 
 أمير سليمان صالح خليل الشر فان 

   2011-10- 31  :المرتبة العلمية الحالية وتاري    خ الحصول عليها مدرس

ية   /جامعة الموصل :مكان العمل  بية األساسية / قسم اللغة االنكلير 
 كلية الير

وج  :الحالة االجتماعية   مير 

 3 :عدد األطفال  

 ذكر   :الجنس  

 : +A فصيلة الدم

 /1979/7  1شيخان  /موصل   /نينوى   محل وتاري    خ الوالدة: 

 عراقية:الجنسية 

 نينوى  /شيخان   :عنوان السكن الحالي 

ي 
ون  يد االلكير   alsharafani@yahoo.com  :الير

 

ة العلمية))  ((السير
 :المؤهالت االكادمية :أوال 

 البلد الجامعة الكلية سنة التخرج  الشهادة  ت

بية األساسية  2001/ 2002 البكالوريوس -1  العراق جامعة الموصل  كلية الير

ي اللغة  -2
الماجستير ف 

ية وعلم اللغة  االنكلير 

بية األساسية  2006  العراق جامعة الموصل  كلية الير

 

 

mailto:alsharafani@yahoo.com


 

ة  :ثانيا   :األكاديمية والتدريسيةالخير
 /2006/11  13اول تعيير      1-

 2006/11/  13منح لقب مدرس مساعد:   -2

   2011- 10-  31منح لقب مدرس :  -3

 

ية العامة  -4 )المحادثة والتواصلية   المرحلة االولى )  استيعاب,صوت,قواعد)تدريس مواد االنكلير 

ا المرحلة االول  (   , تاري    خ انكلير
 
 تدريس مادة المحادثة المرحلة الثانية   -5
 
 تدريس مادة علم اللغة المرحلة الثالثة   -6
 
جمة  المرحلة الثالثة   -7   تدريس مادة الير

 
جمة المرحلة الرابعة   -8  تدريس مادة الير
 
ي المرحلة الثالثة قسم التاري    خ   -9  تدريس مادة التاري    خ االورنر
 
ي   -10

 مجال التخصصي كتابة البحوث العلمية ف 
 
ي المجال التخصصي   -11

ي المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية ف 
 المشاركه ف 

 

اف عىل بحوث الطلبة الخريجير  -12 اف عىل   ,األشر ي مجال التطبيق و األشر
ات ف  إعطاء محاض 

 الطلبة

ي مرحلة التطبيق -13
ي الكلية  .ف 

ي المؤتمرات والندوات ف 
ي الحلقات الدراسية .المشاركة ف 

  المشاركة ف 

ي القسم
 .المقامة ف 

 

 

 

 



ة اإلدارية  :ثالثا   :الخير

بية االساسية / جامعة الموصل   ية / كلية الير    2016- 2007مقرر قسم اللغة االنكلير 

بية االساسية / جامعة الموصل   ية / كلية الير   2014-2013وكيل رئيس قسم اللغة االنكلير 

ي دهوك للعام الدراسي  مسؤول الموقع البديل
بية االساسية ف     2018-2017للكلية الير

 

 

 البحوث العلمية :رابعا 

  (وغير المنشورة المنشورة) 
1-Discourse Analysis of AL –Qasas 

 

2-Analysis of Diglossia in Preachers Speech 

3-Contextual Analysis of some Semantically Linked Expressions in the Qur'anis 

Discourse 

4- Cognitive Situation Models in Discourse Processing in Arabic texts  

5- Complaint in the Glorious Qur'an    

 

 
 خامسا:النشاطات التدريبية والتدريسية 

 

ي مرحلة التطبيق. تقديم دروس  1-
ي القسم للطلبة ف 

 تدريبية و تطبيقية ف 

 مناقشة بحوث التخرج.  2-

ي مرحلة التدريب 3-
اف عىل تطبيق الطلبة ف   .األشر

 

 



 

 الدراسات العليا  :سادسا  

ية لغرض التقديم لدراسات العليا  -1    2014-2013عضو لجنة وضع اسئلة اختبار اللغة االنكلير 

ية بجامعة الموصل غضو لجنة تصحيح اختب -2 ي مادة اللغة االنكلير 
 2014ار الكفاءة ف 

بية االساسية جامعة الموصل  -3 ية / كلية الير  2014عضو اللجنة االمتحانية للدراسات العليا قس اللغة االنكلير 

 

 اللجان العلمية واإلدارية :سابعا  

ي الكلية لتوزي    ع الطلبة عىل -1
ي مرحلة التطبيق عضو اللجنة المركزية ف 

   2012- 2007المدارس ف 

ي القسم  -2
 عضو لجنة إرشاد ف 

ي القسم -3
 2012- 2007عضو لجنة امتحانيه  ف 

ي القسم -4
 عضو لجنة التدقيق للجان االمتحانية ف 

ي جامعة الموصل -5
بية االساسية ف  ي الموئمر العلمي الثالث لكلية الير

ية ف  مقرر الجلسة لمحور قسم اللغة االنكلير 

2009 

ي الموقع البديل دهوك للعام الدراسي  -6
   2018- 2017عضو اللجنة االمتحانية المركزية ف 

 ثامنا  : الدورات التطويرية 

ي مركز التطوير  1-
 جامعة الموصل /دورة طرائق التدريس ف 

ونية /جامعة الموصل 2- ي مركز الحاسبة االلكير
 دورة كفاءة الحاسوب ف 

 ة  دورات سالمة اللغة العربي -3

 تاسعا 

 (كتاب شكر من العميد  22التشكرات والتقدير ) -1

 (  كتاب شكر من رئيس جامعة الموصل 3حاصل عىل )-2

 حاصل عىل  شهادة تقديرية من رئيس الجامعة -3

   2010- 2019( كتاب شكر من الوزير التعليم العالي 1حاصل عىل ) -4


