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 : شغلها التً الوظائف -

 إلى – من الفترة العمل مكان الوظٌفة ت
 2002ـ2006 التربٌة كلٌة/دٌالى جامعة العربٌة اللغة لسم ممرر 1
    

    

    

    

    

 

  

 

 

 

 الصورة



 فٌها درس التً المعاهد او الجامعات -

 مالحظات إلى - من الفترة (المعهد(/ الكلٌة) الجامعة) الجهة ت
  2000ـ1996 (البكالورٌوس) التربٌة كلٌة/دٌالى جامعة 1
  2005 ـ2001 (الماجستٌر) التربٌة كلٌة/دٌالى جامعة 2
  20012 ـ2009 (الدكتوراه)اآلداب كلٌة/العرالٌة الجامعة 3
 

 بتدرٌسها لام التً الدراسٌة المواضٌع -

 الدراسٌة السنة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت
 2006 الصرف العربٌة اللغة التربٌة دٌالى 1
 2002 النحو العربٌة اللغة التربٌة دٌالى 2
 2009 المدٌم الكتاب العربٌة اللغة التربٌة دٌالى 3
 2010 عامة عربٌة الحٌاة علوم  التربٌة دٌالى 4
 2011 عامة عربٌة االنكلٌزٌة اللغة التربٌة دٌالى 5
 2012 النحو المرآن علوم التربٌة دٌالى 6
 2013 اللغة علم العربٌة اللغة التربٌة دٌالى 2
 

 تطوٌرها فً ساهم او بتطوٌرها لام التً الدراسٌة المواضٌع -

 الدراسٌة السنة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت
      

      

      

      

 

 واالطارٌح ائلالرس على االشراف -

 الرسالة عنوان المسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة او

 الدراسٌة السنة

      

      

      

      

 المؤتمراتوالندواتالعلمٌةوالورش
 ت.فٌها شارن التً

 المشاركة نوع االنعماد مكان العنوان
 (حضور -بحث)

  السنة

 فً النحوي الخالف 1
  المبانً رصف كتاب
 حروف  شرح فً

 المعانً
 (هـ202ت)للمالمً

 كلٌة/دٌالى جامعة
 التربٌة

 2010 بحث

 فً المعجمً البحث 2
 فً دراسة)سٌبوٌه كتاب
 فً األلفاظ داللة أثر

 اللغوٌة المستوٌات

 2011 بحث الموصل جامعة

 والضعف الموة نظرٌة 3
 مورٌس بٌن  صوتٌا

 وعلماء جرامونت
 والتجوٌد العربٌة

 2013 بحث الموصل جامعة

     



 ألامها والتً بها شارن التً الدورات -

 السنة االنعماد مكان  الدورة عنوان ت
  طرائك دورة 1

 تدرٌس
 جامعة
 كلٌة/دٌالى
 التربٌة

2002 

 دورةكفاءة 2
 الحاسوب

 2010 دٌالى جامعة

    

    
 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة خصص مجااللت فى البحثٌة المشروعات -

 السنة النشر محل البحث عنوان ت
    

    

    

    

 

 فٌها بالنشر لام التً( impact factors) مجالت و لمٌةالع المجالت -

 السنة فٌه نشر الذي العدد البحث عنوان الدولة المجلة اسم ت
 للغات النحوي النمد العراق دٌالى مجلة 1

 كتاب فً العرب
 سٌبوٌه

33 2009 

 جامعة/العراق الفتح مجلة 2
 كلٌة/ دٌالى
 التربٌة

 األساسٌة

 ابن مخالفات
 لنحاة عصفور
 الثانً المرن

 كتاب فً الهجري
( الجمل شرح)

 نحوٌة دراسة

39 2009 

 جامعة العراق والعلم التربٌة مجلة 3
 الموصل

 فً المعجمً البحث
 كتاب
 فً دراسة)سٌبوٌه

 األلفاظ داللة أثر
 المستوٌات فً

 اللغوٌة

 بنشر خاص عدد
 المؤتمر ولائع
  الدولً العلمً
 للغات األول

2011 

      

      

      

      

 

 . العلمٌةالمحلٌةوالدولٌة والجمعٌات عضوٌةالهٌئات -

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

 مالحظات

      

      

      

      



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

 أو اإلبداع نوع  ت
 النشاط

 علٌه حصل ما
 شهادة/جائزة)

 كتاب/ ةٌتمدٌر
 (شكر

 أو النشاط عنوان المانحة الجهة
 اإلبداع

 السنة

 أعضدددددددددداء إحددددددددددد 1
 الفرعٌة التحضٌرٌة
 العلمددددددً للمددددددؤتمر
 لكلٌددددددددة السددددددددادس

 التربٌددددددددددددددددددددددددددددددددة
 جامعددددة/األصددددمعً

 دٌالى

 2010  المؤتمر رئٌس تمدٌرٌة شهادة

 أعضدددددددددداء أحددددددددددد 2
 الفرعٌة التحضٌرٌة
 العلمددددددً للمددددددؤتمر

 التربٌدة لكلٌة السابع
 للعلدددددددددددددددددددددددددددددددددوم

 جامعدددددة/االنسدددددانٌة
 دٌالى

 2012  المؤتمر رئٌس تمدٌرٌة شهادة

 التحضدددٌرٌة اللجندددة 3
 الشددعري للمهرجددان
 لسددددم فددددً السددددنوي

 جامعة/العربٌة اللغة
 دٌالى

 2013  الكلٌة عمٌد تمدٌرٌة شهادة

 فددددددددددً مشدددددددددداركة 4
 العلمددددددً المددددددؤتمر
 الثدددددددددانً الددددددددددولً
 كلٌددددددددددة/ للغددددددددددات
 جامعددددددددة/التربٌددددددددة
 الموصل

 بالبحدددددث مشددددداركة المؤتمر أمٌن تمدٌرٌة شهادة
 المدددددددددوة نظرٌدددددددددة)

 صددددوتٌا والضددددعف
 مددددددددددورٌس بددددددددددٌن

 وعلمددداء جراموندددت
 (والتجوٌد العربٌة

2013 

 فددددددددددً مشدددددددددداركة 5
 العلمدددددً  المدددددؤتمر
 السادس الدولً

 بالبحدددددث مشددددداركة المؤتمر أمٌن  تمدٌرٌة شهادة
 المعجمددددً البحددددث)

 كتددددددددددددداب فدددددددددددددً
 فددً دراسددة)سددٌبوٌه
 األلفددداظ داللدددة أثدددر
 المسدددددددتوٌات فدددددددً
 اللغوٌة

2012 

 ٌدددوم فدددً المشددداركة 6
 وبسددددددددبب الكلٌددددددددة

 علدددددددى الحصدددددددول
 الددددددكتوراه شدددددهادة

 المددددددددددددة ضددددددددددمن
 األصغرٌة

 2013   الكلٌة عمٌد تمدٌرٌة شهادة

 تحضددددددٌرٌة لجنددددددة 2
 العلمٌددددددددة للندددددددددوة
 لسددددم فددددً السددددنوٌة

 العربٌة اللغة

 2002  الكلٌة عمٌد وتمدٌر شكر

 تحضددددددٌرٌة لجنددددددة 2
 ٌددددددددددوم الحتفددددددددددال
 لسددددم فددددً التخددددر 

  العربٌة اللغة

 2002  الكلٌة عمٌد وتمدٌر شكر

 2002  الجامعة رئٌس وتمدٌر شكر   امتحانٌة لجنة 9

 2002   الجامعة رئٌس وتمدٌر شكر طالب غش  ضبط 10



 الجهود بسبب 11
 أداء فً المبذولة
 األعمال

 2001  الكلٌة عمٌد وتمدٌر شكر

 2102  الكلٌة عمٌد وتمدٌر شكر إهداء على شكر 12

 

 

 والترجمة التالٌف  -

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

      

      

      

      
  

 ٌجٌدها التً اللغات -

 العربٌة اللغة ---1

2- 

3-    

 المجتمع خدمة فً مساهمات  -

1... 

2. 

 اخرى نشاطات -

7. . 

2.  

 (CD) لرص على ونسخة ورلٌة نسخة تسلٌم ٌتم/ مالحظة 

 

 للعلم خدمة معنا تعاونكم حسن شاكرٌن

 

 

 

 الغنً عبد عماد وسام.م.م                                                                                

 الجامعً واألداء الجودة ضمان لسم مدٌر                                             


