
 )) السيرة الذاتية والعلمية ((
 

 زهراء محمد صالح احمد محمود اومري االسم الرباعي واللقب : 
 

 1979 -محل وتاريخ الوالدة :  موصل
 

 سميل -دهوكعنوان السكن الحالي : 
 

 07501838969)كورك(  -رقم الهاتف : موبايل )اسيا(   
 

 Zahra.omary79@gmail.comالبريد االلكتروني : 

 الجامعة : الموصل

 القسم : اللغة االنكليزية             الكلية :   التربية االساسية    
 

 صوت  /اللغة االنكليزية             االختصاص الدقيق : علم اللغة  االختصاص العام :  
 2006تاريخ التعيين في الكلية : 

 
 24/12/2017 مدرس بتاريخ يها :المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عل

 13/3/2007لقب مدرس مساعد بتاريخ   .1
 24/12/2017لقب مدرس بتاريخ    .2

 
 + Aفصيلة الدم :        3 عدد األطفال :       ةالحالة االجتماعية :  متزوج 

 
 المؤهالت األكاديمية :  

 البلد  الجامعة  الكلية سنة التخرج  الشهادة ت
 العراق الموصل االداب  2001 بكالوريوس 1
 العراق الموصل االداب  2006 ماجستير 2

 الخبرة اإلدارية : 
 

 البحوث العلمية المنشورة : 
1.The Perception of Word Juncture in English and Arabic 

2. A Study of Nominal Clauses in English and their Equivalents in Arabic 
 



 الخبرة األكاديمية :  
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 2012عن تنظيم دورة تطوير مهارات اللغة االنكليزية في كلية التربية للبنات عام  ةمسؤول -8
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