
 السرية الذاتية والعلمية
 

 المعلومات الشخصية

 زهراء دمحم صالح أحمد االسم

 الموصل محل الوالدة 21/4/1979 تاريخ الميالد

 ثالثة عدد االوالد متزوجة الحالة الزوجية

 عراقية الجنسية

 24/12/2017مدرس في  اللقب العلمي وتاريخ الحصول عليه

 15 عدد سنوات الخدمة

 zahraa.mohammed@uomosul.edu.iq البريد االلكترونيعنوان 

 
 الشهادات

 الجامعة سنة الحصول عليها التخصص الشهادة

 الموصل 1002 اللغة االنكليزية البكالوريوس

 الموصل 1002 اللغة االنكليزية وعلم اللغة الماجستير

    الدكتوراه

 
 البيانات العلمية

االنكميدية العامة في كافة تجريذ  -1 الدراسات االولية
االقسام في كمية التخبية لمبظات من 

وفي اقسام كمية  2007-2012
 2022-2012التخبية االساسية من 

مادة الصهت في قسم المغة تجريذ  -2
من  كمية التخبية االساسية  /االنكميدية

2012- 2020  
الطهاد استيعاب، نحه، نحه تجريذ  -3

تحهيمي، رواية، شعخ، مسخحية في 
كمية التخبية  /قسم المغة االنكميدية

 2018 -2015من  االساسية 
تجريذ مادة التفسيخ والحجيث  -4

ونصهص اسالمية بالمغة االنكميدية 
كمية التخبية /في قسم التخبية االسالمية

األساسية وكمية العمهم االسالمية عام 
2016-2017  

تجريذ مادة الطحادثة في قسم المغة  -5
عام  خبية االساسيةكمية الت /االنكميدية

2019-2020 
تجريذ مادة االنكميدية العامة  -6

  الدراسات العليا



والصهت لمطخحمة االولى عام 
2020-2022 

 

 والمشاركة في مسابقات ابداعية االشراف على بحوث التخرج ومشاهدة طلبة التطبيق النشاطات العلمية

اإلشراف على طلبة 
 الماجستير

 

اإلشراف على طلبة 
 الدكتوراه

 

مناقشات الرسائل 
 الجامعية

 

 البحوث المنشورة

 بحثين وبعنوان المجالت المحلية
 

The Perception of Word Juncture in English and 
Arabic 
A Study of Nominal clauses in English and their 
Equivalents in Arabic 

  المجالت العالمية

 
 والمؤتمراتالمؤلفات والشهادات 

  الكتب المؤلفةعدد 

  براءات االختراع

 ندوة ومؤتمر 21 الندوات والمؤتمرات المشارك فيهاعدد 

 دورات وورش عمل 21 الدورات و ورش العملعدد 

 شهادة تقديرية 11 الشهادات التقديرية والجوائز العلمية

 كتاب شكر 00 كتب الشكر

 
 المناصب

  تقلدهاالمناصب اإلدارية التي 

 عضوة في منصة تطوير العلمية عضوية الجمعيات العلمية والمهنية

  2011و  2008عضهة لجظة تظفيح مسابقة ابجاعية في كمية التخبية لمبظات لمعام -1 عضوية اللجان  الوزارية
 2012-2011و  2008-2007عضهة لجظة امتحانية  -2
 2009-2010لمعامعضهة لجظة الجخد والتخميد في كمية التخبية لمبظات  -3
 2009عضهة لجظة سالمة المغة العخبية في كمية التخبية لمبظات لمعام  -4
 2010-2008عضهة لجظة التخجطة في كمية التخبية لمبظات لمعام -5
 2009-2010عضهة لجظة الغيابات في كمية التخبية لمبظات لمعام  -6
لتخبية عضهة لجظة اعجاد االرشيف االلكتخوني لقسم المغة العخبية في كمية ا -7

 2011-2010لمبظات لمعام
مسؤولة عن تظظيم دورة تطهيخ مهارات المغة االنكميدية في كمية التخبية لمبظات  -8

 2012عام 
 الطهقع البجيل فيالتي اقيطت في  الظجوة العمطيةالمجظة الطساعجة في  ةعضه   -9

 2018 نيسان 5 دههك



المجظة الطساعجة في ورشة العطل الجولية مع جامعة دورتطهنج  ةعضه  -10
 2018 نيسان 9-2التي اقيطت في جامعة دههك 

 2021/2022و  /20202021عضه المجظة االمتحانية لمعام  -11
 

 


