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 المعلومات الشخصية
 امية ادريس يونس  االسم  •
 1975/ 1/5 المواليد •
 ، العراق موصل مكان الوالدة  •
 انثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوجة  الحالة الزوجية  •
 3 عدد األطفال  •
 07701765088 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 االنكليزية اللغة  التخصص العام  •
 علم االصوات اللغوية  التخصص الدقيق •
 Umayya2010@yahoo.com البريد األلكتروني  •
 - بوابة البحث العلمي  •
 - الباحث العلمي  •
• ORCID - 

 
 
 
 



 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 االداب، جامعة الموصلقسم اللغة اإلنكليزية، كلية  اللغة االنكليزية  2001 ماجستير •
 قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية، جامعة الموصل اللغة االنكليزية  1999 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
   8/7/2002 مدرس مساعد في اللقب العلمي  •
 3/1/2011مدرس في  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 عليه تاريخ الحصول  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل  2020 - 2009 عضو لجنة امتحانية  •
 قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل  2017 - 2016 عضو لجنة علمية  •

 

 األنشطة التدريسية 
 ، المرحلة االولى، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصلالصوت •
 المحادثة، المرحلة االولى ، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل •
 اإلنسانية، جامعة الموصلاالنشاء، المرحلة االولى ، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم  •
 االستيعاب، المرحلة االولى ، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل •
 االنشاء، المرحلة الثانية ، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل •
 ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل، المرحلة الثانية ، قسم اللغة اإلنكليزيةالصوت •
 االستيعاب، المرحلة الثانية ، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل •
 ، المرحلة الثالثة، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصلمنهج بحث •
 ثة ، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصلالمقالة، المرحلة الثال •
 المحادثة، المرحلة الثالثة ، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 اليوجد  الماجستير •
 اليوجد  الدكتوراه  •

 



 المنشورةالبحوث 
• The Acquisition of Fricatives and Affricates by Mosuli Children Between 2 and 5 

years (2014) 
• Assimilation in Classical Arabic (2013) 
• Pragmatic Study of Dixies in Some English Elegies (2010) 
• Students’ Command of Transcription (2009) 
• A Phonological Study of Child Utterances at the Age of Two (2009) 
• Substitution in Child speech (2009) 

 
 
 

 الكتب المؤلفة 
 اليوجد 

 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
   2019المؤتمر العلمي الدولي االول للغات، كلية التربية، جامعة دهوك،  •
 2019المشاركة في اعمال الملتقى التربوي االول، كلية التربية االساسية، جامعة الموصل،  •

 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
/ دورة سالمة اللغة  2008دورة كفاءة الحاسوب، / 2008دورة طرائق التدريس،  /2002دورة طرائق التدريس،  •

 201دورة تدريبية على نظام ادارة الجودة / 2018العربية، 
 

 عضوية الجمعيات
 اليوجد 

 

 كتب الشكر 
 ( 2018/ 12/ 31( واالخر في )2014/ 9/1كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة )  •
 11/11/2013السيد معاون رئيس الجامعة بتاريخ كتاب شكر وتقدير من   •
 4/5/2016وفي  2013/ 30/7كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ  •



 (8لية التربية للعلوم االنسانية )كتب شكر وتقدير من السيد عميد ك •
 
 
 


