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 المعلومات الشخصية
 الخالديد. عبدالرحيم أحمد إسماعيل  االسم  ●

 ١٩٧٩/ ١/١ المواليد  ●

 فايدة/ سميل/  دهوك  مكان الوالدة  ●

 ذكر  الجنس ●

 عراقية  الجنسية ●

 متزوج  الحالة الزوجية  ●

 ٧ عدد األطفال  ●

 ٠٧٥٠٢٣٥٠١٢٢ رقم الهاتف الجّوال  ●

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  ●

 للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل قسم اللغة العربية، كلية التربية  القسم العلمي  ●

 اللغة التخصص العام  ●



 اللغة والنحو التخصص الدقيق  ●

 Abdulrahem_ ah @ yahoo.com البريد األلكتروني  ●
 

  بوابة البحث العلمي  ●

  الباحث العلمي  ●

● ORCID  

 
 
 
 

 التحصيل الدراسي 
 الجهة المانحة التخصص  السنة الشهادة

التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة  كلية  لغة  ٢٠١٥ دكتوراه  ●
 الموصل / العراق 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة   لغة ٢٠١١    ماجستير  ●
 الموصل / العراق 

كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة   لغة  ٢٠٠٥ بكالوريوس ●
 الموصل / العراق 

 

 األلقاب العلمية
 ٢٠١٥/١١/٢٤مدرس،  اللقب العلمي  ●

 ٤/١٢/ ٢٠١١مدرس مساعد،  اللقب العلمي  ●

 ٤/٢٦/ ٢٠٠٦مساعد باحث،  اللقب العلمي  ●

  اللقب العلمي  ●

 

 الخبرات العلمية واإلدارية



 كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة الموصل / العراق  تدريسي  المنصب  ●

 للعلوم اإلنسانية / جامعة الموصل / العراق  كلية التربية مقّيم لغوي  الخبرة   ●

 

 األنشطة التدريسية 
     

 النحو / المرحلة األولى/ قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  ●

النحو / المرحلة الثانية / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية، وقسم اللغة العربية / كلية التربية للبنات،  ●
 وقسم اللغة العربية / كلية التربية األساسية ) في الموقع البديل / دهوك( . 

 م اإلنسانية، وقسم اللغة العربية / كلية التربية للبنات.النحو / المرحلة الثالثة / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلو  ●

)  كلية التربية للبنات / كلية التربية للعلوم اإلنسانية، وقسم اللغة العربية  / قسم اللغة العربية  / المرحلة األولى / الصرف  ●
  . في الموقع البديل / دهوك(

كلية التربية  / كلية التربية للعلوم اإلنسانية، وقسم اللغة العربية  / قسم اللغة العربية   / المرحلة الثالثة  / كتاب قديم ●

  .) في الموقع البديل / دهوك(للبنات

كلية التربية  / كلية التربية للعلوم اإلنسانية، وقسم اللغة العربية  / قسم اللغة العربية   / المرحلة الرابعة  / فقه اللغة  ●

  .ديل / دهوك() في الموقع الب للبنات

 
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا
 ال يوجد  الماجستير  ●

 ال يوجد   الدكتوراه  ●

 

 البحوث المنشورة 
 بحثان في جامعة دهوك  ●

٢٠١٦ -١ 

٢٠١٥ -٢ 



 تسلسل البحوث من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة النشر 
 
 

 الكتب المؤلفة 
 ال توجد  ●

 

 فاألقدم بالنسبة لسنة النشر تسلسل الكتب من األحدث 
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية
 

ـــ المشاركة في الندوة التي أقامتها كلية اآلداب بالتعاون مع لجنة كفالة اليتيم المركزية في جامعة   ●
والموسومة بـ )سرطان الثدي ... حقائق   ٢٠١٩/ تشرين األول /٢٧الموصل يوم األحد الموافق 

 وصور(. 

المشاركة في أعمال الندوة العلمية التي أقامتها وحدة التعليم المستمر في الموقع البديل/ دهوك بتاريخ ـــ  ●
 بعنوان ) دراسات متنوعة في البيئة والمجتمع من وجهة نظر أكاديمية(. ٢٠١٨نيسان  ٥

 

 تسلسل المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسبة لسنة المشاركة
 

 العلمية األخرى النشاطات 
ــ المشاركة في حضور ورشة العمل الموسومة بــ ) آلية وضع األسئلة االمتحانية ( التي نظمها مركز  ●

 .   ٢٠٢٠/١/٢٠التعليم المستمر بتاريخ 

ــ المشاركة في ورشة العمل التي أقيمت تحت عنوان ) مفاهيم التعايش السلمي( ضمن تنفيذ الورش  ●
 في كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ قسم اللغة العربية. ٢٠١٩/ ٢/   ٢٧-٢٦الربيعية 

ــ المشاركة في ورشة العمل التي أقيمت تحت عنوان ) مهارات استخدام المكتبة الشاملة ( في كلية   ●
 .٢٠١٩/  ١٢/ ١٢ - ١١التربية للعلوم اإلنسانية / قسم علوم القرآن بتاريخ 

 . ٢٠٢٠ - ٢٠١٩ــ عضو لجنة امتحاني  ●

 . ٢٠١٩ - ٢٠١٨ـــ عضو لجنة التدقيق على ملفات تقويم األداء للعام الدراسي  ●

 ٢٠١٨ - ٢٠١٧ـــ عضو لجنة امتحانية  ●



 ــ اإلشراف على بحوث التخرج. ●

 ــ مشاهدة طلبة التطبيق للمرحلة الرابعة . ●

 العلمية في تخصصات علمية متنوعة. ــ تقويم مجموعة من الرسائل واألطاريح ●

 

 

 عضوية الجمعيات
 ال يوجد  ●

 

 كتب الشكر
 

 .٢٠٠٦/  ٩/ ٢٨ــ كتاب شكر من عميد كلية التربية بتاريخ  ●

 . ٢٠٠٨/  ٤/  ١ــ كتاب شكر من عميد كلية التربية بتاريخ  ●

 . ٢٠١١/ ٥/ ٢٣بتاريخ  ــ كتاب شكر من عميد كلية التربية ●

 .٢٠١٣/ ٧/ ١٥ــ كتاب شكر من عميد كلية التربية وكالة بتاريخ  ●

 .٢٠١٤/ ٢/ ١٦ــ كتاب شكر من عميد كلية التربية وكالة بتاريخ  ●

 .٢٠١٤/ ٢/ ١٦ــ كتاب شكر من عميد كلية التربية وكالة بتاريخ  ●

 .٢٠١٨/ ١١/ ١١ــ كتاب شكر من عميد كلية التربية وكالة بتاريخ  ●

 ٢٠١٨/ ١١/ ٢٥ــ كتاب شكر من عميد كلية التربية وكالة بتاريخ  ●

 .٢٠١٨/ ١٢/ ٣١ــ كتاب شكر من السيد رئيس الجامعة بتاريخ  ●

 . ٢٠١٩/ ١٠/ ١ــ كتاب شكر من عميد كلية التربية وكالة بتاريخ  ●

 
 
 


