
 ةالذاتٌ السٌرة

 

 

 

 

 

 عًار عبذ انستار دمحم عيسى االسى انرباعي: -

 9191   تاريخ انىالدة: -

 0222 تاريخ انحصىل عهيها:                                                                  انًاجستيرانشهادة:  -

 انهغت واننحى انتخصص انذقيق:                                                انهغت انعربيتانتخصص انعاو:     -

 02299 تاريخ انحصىل عهيو:                                                              يذرسانهقب انعهًي:  -

          سنىاث 8عذد سنىاث انخذيت في انتعهيى انعاني:    -

 ال يىجذ يت خارج انتعهيى انعاني:عذد سنىاث انخذ -

 eamsalhy@g mail . comانبريذ االنكتروني: -

 9119تاريخ ينح انشهادة:                          انجايعت انًستنصريت  انجهت انًانحت نهشهادة انبكهىريىس: -

 0222تاريخ ينح انشهادة:              انجايعت انًستنصريت                 انجهت انًانحت نشهادة انًاجستير: -

 تاريخ ينح انشهادة:                              انجهت انًانحت نشهادة انذكتىراه: -

 أثر انخفت وانثقم في انعربيتعنىاٌ رسانت انًاجستير: -

 انذكتىراه: عنىاٌ اطروحت -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

  2002منذ  جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة تدرٌسً 1

    

    

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

   2002منذ  جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة 1

    

    

 

 

 الصورة



 الدراسٌة التً لام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 2002 العربٌة العامة التارٌخ التربٌة دٌالى 1

 2013 -2002 فمه اللغة اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 2

 

 الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  المسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

 .فٌها شارن التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعماد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

     

     

 

 الدورات التً شارن بها والتً الامها -

 السنة مكان االنعماد عنوان الدورة  ت

 2002 جامعة دٌالى دورة الحاسوب 1

 2002 جامعة دٌالى طرائك التدرٌس 2

 2004 جامعة دٌالى التعلٌم المستمر 3

    

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجاللمشروعات البحثٌة فً ا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

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

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

فً البحث الصوتً عند  العراق دٌالى للبحوث العلمٌة والتربوٌة 1
 السٌوفً

33 2004 

نظري العامل بٌن  العراق للبحوث العلمٌة والتربوٌة دٌالى 2
 التصور والوالع اللغوي

 2010 لبول النشر

مفهوم العلة عند رضً  العراق اآلداب 3
 الدٌن األستر أبادي

 2010 لبول النشر

      



 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

 مالحظاتال مازال عضوا/ انتهاء العضوٌة االنتسابتارٌخ  محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت

  مازال عضوا   2004 محلٌة رابطة التدرٌسٌٌن الجامعٌٌن 1

      

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

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
ة/ كتاب ٌ)جائزة/شهادة تمدٌر

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

دورة التعلٌم  1
 المستمر

كلٌة التربٌة  تثمٌن جهود
 األصمعً

 2004 مشاركة 

كلٌة التربٌة  شكر اللجنة اإلمتحانٌة 2
 األصمعً

 2011 مشارن

 2011 مشارن جامعة دٌالى  شكر اللجان االمتحانٌة 3

الحصول على ترلٌة من  جامعة دٌالى شكر الترلٌة العلمٌة 4
 مدرس مساعد الى مدرس

2011 

      

 التالٌف والترجمة  -

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

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة---1

 اللغة اإلنكلٌزٌة-2

3-    

 

 

 المجتمعمساهمات فً خدمة   -

1... 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

 (CDعلى لرص )نسخة مالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورلٌة و 

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 م.م.وسام عماد عبد الغنً                                                                                

 مدٌر لسم ضمان الجودة واالداء الجامعً                                             


