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 بٌداء عبد الخالق سلمان سلطان : االسم الرباعً -

 م2911/ 6/  21   : تارٌخ الوالدة -

 : تارٌخ الحصول علٌها                                                   الماجستٌر:  الشهادة -

 م1022/ 12/1

 النحو : التخصص الدقٌق                               : اللغة العربٌة  التخصص العام -

 : تارٌخ الحصول علٌه                                 مساعد مدّرس:  اللقب العلمً -

 م10/5/1021

 20/ 20أشهر لغاٌة  سبةسنوات و خمس              :   عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً -

           م1021/ 

 ال توجد            : عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً -

   : البرٌد االلكترونً -

  : لورٌوساالجهة المانحة للشهادة البك -

)األول على  م2006  : تارٌخ منح الشهادة              كلٌة التربٌةجامعة دٌالى/              

 (الجامعة و الكلٌة

 : تارٌخ منح الشهادة       جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة    : المانحة لشهادة الماجستٌرالجهة  -

 م12/1/1022

          ال توجد : الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه -

                            : عنوان رسالة الماجستٌر -

هـ( النّحوٌّـة فً مغنً اللبٌب عن كتب األعارٌب البن 671أثر مصنّفات ابن مالك )ت       

 هشام األنصاري

 ال توجد   : الدكتوراه عنوان اطروحة -

 الوظائف التً شغلها : -

 

 

 الصورة

Sa_byda@yahoo.com 



 الى                              من مكان العمل الوظٌفةنوع  ت

إلى   م    22/21/1006من  التربٌة / جامعة دٌالىكلٌة  إدارة الكلٌة موظف فً وحدة  2
 م20/5/1007

البحث والتطوٌر / الدراسات موظف فً وحدة  1
 العلٌا

إلى   م       22/5/1007من  كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى 
 م11/2/1022

إلى حد   م    11/2/10022من  كلٌة التربٌة األصمعً / جامعة دٌالى تدرٌسً فً قسم اللغة العربٌة  4
 اآلن

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

 ال توجد م         إلى حد اآلن20/21/1006 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعوم االنسانٌة  2

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 م1021م/1022 الثالثة()المرحلة   الكتاب القدٌم قسم اللغة العربٌة  كلٌة التربٌة للعوم االنسانٌة  جامعة دٌالى  2

ًّ )المرحلة الثانٌة قسم اللغة العربٌة  كلٌة التربٌة للعوم االنسانٌة  جامعة دٌالى 1  م1021م/1022 (الصرف العرب

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعلما -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 ال توجد 2

 طارٌحائل واألاالشراف على الرس -

 السنة الدراسٌة الرسالة او االطروحة عنوان القسم الكلٌة الجامعة ت

 ال ٌوجد 2

 . فٌها شارك التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 السنة حضور( - )بحث نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت

 ال توجد 2

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

 م1001 جامعة دٌالى / كلٌة الهندسة دور ة فً الحاسبة اإللكترونٌة  2

 م1022 جامعة دٌالى / وحدة التعلٌم المستمر دورة فً طرائق التدرٌس والتدرٌب الجامعً  1

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجالفً  البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 ال توجد 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 ال توجد 

 . الدولٌة و المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -



مازال عضوا/ انتهاء  تارٌخ االنتساب محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت
 العضوٌة

 مالحظات

 ال توجد 

 تقدٌرٌة/كتب شكر(ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات  -

نوع االبداع او  ت
 النشاط

ما حصل علٌه )جائزة/شهادة 
 تقدٌرٌة/ كتاب شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

2      

 

 والترجمة التألٌف -

 منهجٌة / غٌر منهجٌة عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

2      

 

 ٌجٌدهااللغات التً  -

 اللغة العربٌة -2

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

2. 

 نشاطات اخرى -

2.  

 (CDعلى قرص )نسخة مالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة و

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

وسام عماد م.م                                                                                                 

 عبد الغنً

مدٌر قسم ضمان                                                       

 الجودة واالداء الجامعً


