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 : دكتوراه / استاذ مساعدالشهادة، اللقب العلمي
 التربية للعلوم اإلنسانية   ، كلية علوم القرآن والتربية اإلسالمية  قسم

 ، العراق كلية التربية للعلوم االنسانيةجامعة الموصل،

 

 

 المعلومات الشخصية
 وفاء فيصل اسكندرد.  االسم  •
 م1971/ 11/ 23 المواليد •
 العراق  \ الموصل  مكان الوالدة  •
 أنثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوجة  الحالة الزوجية  •
 يوجد  ال عدد األطفال  •
 07703028642 رقم الهاتف الجّوال  •

 
 المعلومات األكاديمية 

 أستاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 اللغة العربية / االدب العربي التخصص العام  •
 البالغة القرانية  التخصص الدقيق •
 Wfaaskndr68@ gmail.com البريد األلكتروني  •
 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 

 



 
 
 

 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 جامعة الموصل/ العراق. /االداب  كلية اللغة العربية /البالغة م2004 دكتوراه  •
 جامعة الموصل/ العراق. /االداب كلية  اللغة العربية /البالغة م1998 ماجستير •
 جامعة الموصل/ العراق. /االدابكلية  اللغة العربية م1994 بكالوريوس  •

 
 األلقاب العلمية 

 م 1/1999/ 27 مدرس مساعد  •
 م 3/2004/ 23 مدرس •
 م 2009/ 9/9 استاذ مساعد  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 
 الخبرات العلمية واإلدارية

 كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل  تدريسية : المنصب •
 ميةلعضوة اللجنة الع .1 الخبرة   •

اللجنة  3 عضوة   .
 االمتحانية 

 

 كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل 

 
 األنشطة التدريسية 

 البالغة العربية /المرحلة االولى /قسم اللغة العربية /كلية التربية للعلوم االنسانية   •
 االدب العربي ، والمكتبة ومنهج البحث /المرحلة الثالثة/ قسم علوم القران  /كلية التربية للعلوم االنسانية   •
 سالمية / كلية التربية للعلوم االنسانية البالغة القرانية/ المرحلة الثانية ، والثالثة /علوم القران والتربية اال  •
 جامعة الموصل  /الدراسات العليا/ كلية التربية للعلوم االنسانية  /المكتبة ومنهج البحث •
 المادة المتخصصة /الدراسات العليا  •

 
 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 



م /كلية التربية للعلوم االنسانية  2019-م2018فاضل النعيمي /للفترة  (زهراء عبدالستار1) الماجستير •
 قسم علوم القران والتربية االسالمية ./

 ال يوجد   الدكتوراه  •
 

 البحوث المنشورة 
جامعة الموصل /مجلة ابحاث التربية االساسية المجلد السادس عدد خاص عن وقائع  االنشاء الطلبي في سورة مريم ، -

 م.11/4/2019_10المؤتمر :

م. ضمن  2009 ( ،2التصوير البياني في سورة الغاشية  ، مجلة الجامعة االسالمية _بغداد ، الملحق الخامس ، ج ) -2

 م  4/2009/ 30_ 29وقائع المؤتمر الثاني لكلية البنات في الجامعة االسالمية ،للفترة من 

( ،  1( ،كانون االول ، العدد )9سورة النور _رؤية بيانية   ،مجلة ابحاث التربية االساسية _جامعة الموصل ، مج ) -3

 م 2009

( سنة 2( العدد )15لكريم   ،مجلة التربية والعلم _ جامعة الموصل ،مج )ثنائية استعارة  الظلمات والنور في القران ا -4

 م.2008

 المستالت :

الشواهد الشعرية والنثرية في تفسير الطبري لسور الطواسين نماذج تطبيقية ، مستل مع طالبة الماجستير زهراء  -1

 عبدالستار.جامعة الموصل ،مجلة كلية التربية والعلم للعلوم االنسانية ،

 م.8/9/2019

روايات المفسرين واللغويين بعد عصر الصحابة والتابعين في تفسير الطواسين في جامع البيان للطبري (  مستل -2

 م27/5/2019مع طالبة الماجستير زهراء عبدالستار ، مجلة اداب الرافدين ، قبول نشر . 

 
 البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر  تسلسل

 
 الكتب المؤلفة 

 تسلسل الكتب من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر)ال يوجد (      
 
 

 العلمية  والندوات المؤتمرات
 م 2020/تركيا  -المؤتمر الدولي الثاني عشر للمجتمع التربوي في انطاليا -1
 م ،المقام في اربيل . 2/2020/ 12-10المؤتمر الدولي الثاني لنقابة االكاديميين العراقيين للمدة  -2
 م2019/ 4/ 15- 14كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية جامعة بغداد -المؤتمر الدولي السابع  المؤتمر -3



بية االساسية و جامعة دهوك ،المؤتمر  المؤتمر الذي اقامته نقابة األكاديميين العراقيين بالتعاون مع كلية التر  -4
 م. 2019/ 11/4-10للفترة من :   الدولي الثالث

-11مؤتمر كلية التربية االساسية بالتعاون مع كلية التربية االساسية جامعة دهوك ، المقام في دهوك للفترة : -5
 م. 2/2019/ 12

  البنات كلية  االسالمية  الجامعة  م5/4/2009_4 من للفترة  القران وعلوم  العربية  اللغة في  الثاني  العلمي المؤتمر -6
 .  بغداد_

 الندووات وورش العمل 
 

،كلية التربية للعلوم االنسانية ،الموسومة  "شرح تعليمات الترقيات العلمية وتنظيم استماراتها   الدورة التدريبية-2
م 23/1/2020-22"للفترة :  

. م .29/1/2020ورشة العمل الموسومة )الية وضع االسئلة االمتحانية (مركز التعليم المستمر ،--1  
لهيئة االلمانية للتبادل الثقافي الورشة الدولية الثالثة جامعة الموصل بالتعاون مع ا-3  DAAD  وجامعة مارتن

م20/12/2019_15لوثر،والبروفسور:اوليفر شتول_مدير البرنامج ،  
دورة تدريبية عن انظمة ادارة التعلم االلكتروني وتطبيقاته _المنصات التعليمية االلكترونية ،للفترة من  --4
م .2019/ 3/12_1  
م . 22/5/2019_20نية،قسم العلوم التربوية والنفسية  دورة كلية التربية للعلوم االنسا-5  
دورة تدريبية  :"احكام تالوة القران الكريم مع مالحظات نظرية وتطبيقية "كلية التربية للعلوم االنسانية _ للفترة  -6

م .4/2019/ 23-25  
ة التربية االساسية  ورشة عمل )الترقيات العلمية في ظل برنامج كشف االستالل ومعايير جودة التعليم (كلي--7

م. 31/3/2019_وحدة التعليم المستمر ،  
ورشة عمل ، اللجنة العليا الدائمة للتعايش والسلم المجتمعي ، )مفاهيم التعايش السلمي ( للفترة   -7

م. 27/2/2019_26  
دورة تحقيق المخطوطات التي اقامتها وحدة التعليم المستمر في كلية العلوم االسالمية للفترة من  -8
م15/1/20019_31  
م. 2018/ 11/ 14ندوة من جامعة الموصل _ قسم شؤن االقسام الداخلية ، -9  

م2018/ 6/2ورشة عمل مع وحدات االرشاد في الكليات -10  
م. 2017ورشة عمل اللجان االمتحانية في كلية التربية للعلوم االنسانية في  -11  
م .2013/ 23/4ية التربية للعلوم االنسانية ،في ندوة نصرة النبي صلى هللا عليه وسلم _دروس وعبر ،كل--12  
م19/6/2004_8دورة طرائق التدريس والتدريب الجامعي للفترة من --13  

 



 
 تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة2 •

 
 النشاطات العلمية األخرى 

 الدورات التطويرية  •
 2020الدورة التدريبية )شرح تعليمات الترقيات العلمية وتنيم استماراتها( •
 2020في تفسير القران الكريم( التدريسينالدورة التدريبية )تطوير مهارات  •
 2019الدورة التدريبية) ادارة التعليم االلكتروني التي قدمها مركز التعليم المستمر( •
 2020لتحقيق النص التاريخي(دورة التعليم المستمر) مستلزمات المحقق  •
 2019الدورة التدريبية ) احكام تالوة القران الكريم مع مالحظات نظرية تطبيقية( •
 2019دورة أ.د موفق حياوي)بالفن نرسم ادراكنا للحياة( •
 2019الدورة التدريبية ) اليات كتابة البحث العلمي ما بعد التخرج( •
 2019كيفية االستفادة من نشر البحوث العلمية( الدورة التدريبية ) •
 2018دورة التعليم المستمر) كيف ننمي االبداع لدى طلبة الجامعة( •
 2013من االكاديمية الدولية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي دورة التخطيط االستراتيجي الشخصي •
 :الدورات التأهيلية •
 2020حلقة علمية)الترقيات العلمية ضوابط وانظمة(  •
 2020ورشة علمية)الية وضع االسئلة االمتحانية( •
 2020الورشة التدريبية ) المهارات الحياتية( •
•  

 
 عضوية الجمعيات 

 عضوة هيئة عامة في نقابة االكاديميين العراقيين •
•  

 
 كتب الشكر

 عن التشجير.  2457/ 9/10م .العدد 2/2/2020شكر وتقدير من معاون رئيس الجامعة بتاريخ   -1
كتاب  شكر وتقدير من جامعة بغداد _كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية ،للمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي  -2

 م. 15/4/2019_14السابع ،للفترة من 
العراقيين ،مع كلية التربية االساسية ،للمشاركة بالمؤتمر العلمي االول في كتاب  شكر وتقدير من نقابة االكاديمين   -3



 م . 12/2019_11جامعة دهوك ، للفترة  
 . 9/10/26978للجان االمتحانية العدد 20018 3/12من رئيس الجامعة :    -4

للغة العربية وعلوم القران  من عمادة الجامعة االسالمية كلية البنات_بغداد ،مشاركة في المؤتمر العلمي الثاني في ا   -5
 م .5/4/2009_     4للفترة من 

 
 م.2019-م 2006اللجان االمتحانية لكلية التربية لالعوام من   -6
 من  مديرالمكتبة المركزية  لالعوام :   :-7

 م .     2/2002/ 24 -1
 م  .   2007/ 8/5 -2

 
 
 
 
 


