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 يعرب محمود حميدي اسماعيل التميمي االسم الرباعي: -

 1960/ 12 /5 تاريخ الوالدة: -

 1990 تاريخ الحصول عليها:                                                                ماجستيرالشهادة:    -

 النحو المقارن التخصص الدقيق:اللغة                                       التخصص العام:  -

 26/11/2017تاريخ الحصول عليه:                مساعد                 اللقب العلمي:        استاذ  -

 سنة15ات الخدمة في التعليم العالي:  عدد سنو -

 اليوجد  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -

 yarubmh@gmail.comالبريد االلكتروني:  -

 1983 تاريخ منح الشهادة:         - جامعة بغداد كلية االداب :البكالوريوسالجهة المانحة للشهادة  -

  1990   تاريخ منح الشهادة:   اآلدابكلية  جامعة بغداد الجهة المانحة لشهادة الماجستير: -

 ------- تاريخ منح الشهادة:        -------الدكتوراه:الجهة المانحة لشهادة  -

 عنوان رسالة الماجستير: -

 ( Subject-Verb Inversion in Standard English and Standard Arabic) 

 ------- الدكتوراه: عنوان اطروحة -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2006-2005 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة ديالى  يتدريس 1

 2007-2006 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة ديالى  تدريسي 2

 2008-2007 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة ديالى  تدريسي 3

 2020-2008 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة ديالى  تدريسي 4

    

    

 

 

 

 

 الصورة



 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  1998-1996 كلية اليرموك الجامعة  1

  2003-2005 كلية اليرموك الجامعة  2

    

 

 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2006 -2005 االنكليزي النحو  نكليزيةاالاللغة   تربية للعلوم االنسانية ال ديالى 1

 2007 -2006 النحو  االنكليزي اللغة االنكليزية  التربية للعلوم االنسانية ديالى 2

 2008 -2007 النحو  االنكليزي اللغة االنكليزية  التربية للعلوم االنسانية ديالى 3

 2009 -2008 النحو  االنكليزي اللغة االنكليزية  التربية للعلوم االنسانية ديالى 4

 2010 -2009 النحو  االنكليزي اللغة االنكليزية  التربية للعلوم االنسانية ديالى 5

 2011-2010 النحو  االنكليزي اللغة االنكليزية  التربية للعلوم االنسانية ديالى 6

 2012-2011 النحو  االنكليزي اللغة االنكليزية  االنسانيةالتربية للعلوم  ديالى 7

 2020-2015 النحو  االنكليزي اللغة االنكليزية  التربية للعلوم االنسانية ديالى 8

 

 الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها واضيعالم -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2011 النحو االنكليزي اللغة االنكليزية للعلوم االنسانيةالتربية  ديالى 1

 2013 النحو االنكليزي اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى 2

 2015 النحو االنكليزي االنكليزي التربية للعلوم االنسانية ديالى 3

 

 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

الرسالة او عنوان  القسم الكلية الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسية

 ديالى 1
 
 
 

 ديالى 

 التربية للعلوم االنسانية
 
 

  
 التربية للعلوم االنسانية 

 اللغة االنكليزية
 
 
             

 اللغة االنكليزية 

دراسة تداولية -1

اجتماعية الساليب االقناع 
في نصوص ادبية 

 انكليزية منتقاة

 الفعالدراسة اسلوبية -2

الشروع في روايات 
 انكليزية وعربية منتقاة 

 
 

2020 

 
 
 

2020 

 

 

 
2- 

 

 .فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

المؤتمر العلمي  1
 السادس

كلية التربية للعلوم  –ديالى جامعة 
 االنسانية 

  حضور 

المؤتمر العلمي  2
 الدولي لعاشر 

لية التربية للعلوم ك –جامعة ديالى 
 االنسانية 

 2019 و تقويم بحوث حضور

لجنة التصنيف  3
الوطني لجودة 

  2020-2019 عضو كلية التربية للعلوم االنسانية  -جامعة ديالى



-الجامعات العراقية 
المعيار 

الرابع)اعضاء هيئة 
 التدريس ( 

4     

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 2009 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة ديالى  التعليم المستمر االولى دورة  1

 2019-2018 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة ديالى  دورات الكفاءة  2

3    

4    

5    

 

 . تخصصلخدمةالمجتمعأوتطويرالتعليممجاالت  فى البحثية لمشروعاتا

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 -كلية التربية االصمعي –جامعة ديالى  بعض حاالت الغموض في اللغة االنكليزية  1
 مجلة ديالى للبحوث االنسانية 

2009 

 – كلية التربية االصمعي – جامعة ديالى  لتنافر في العربية ا 2
 ديالى للبحوث االنسانية مجلة 

2010 

 – ابن الرشد-كلية التربية   – جامعة بغداد المتضادات في العربية و االنكليزية  3
  مجلة االستاذ

2010 

 التلطيف في القران الكريم  4
 

 –كلية التربية االصمعي  –جامعة ديالى  
 مجلة ديالى للبحوث االنسانية

2015 

 الطبيعية من خالل التالزمية المثالية 5
 

 2016 مجلة االداب –كلية االداب –جامعة بغداد 

 –ابن الرشد -كلية التربية   –جامعة بغداد  سياق متالزمات المصطلحات االكاديمية  5
 2016مجلة االستاذ 

 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 ال يوجد 

 

 

 

 . العلميةالمحليةوالدوليةوالجمعيات  عضويةالهيئات -

 مالحظات مازال عضوا/ انتهاء العضوية تاريخ االنتساب دولية/محلية  اسم الهيئة ت

1      

2      

3       

4      

 

 

 



 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

 ما حصل عليه نوع االبداع او النشاط  ت
)جائزة/شهادة 

كتاب  /تقديرية
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

 2009  لجان امتحانية  عميد الكلية  كتاب شكر لجان 1

 2010 لجان امتحانية  يد الكلية عم كتاب شكر لجان 2

تدريس في دورة التعليم  3
 المستمر

 2009 تدريس عميد الكلية  كتاب شكر

 2010 لجان امتحانية يد الكلية عم كتاب شكر عضو لجنة امتحانية 4

 2012 عضو لجنة عميد الكلية  كتاب شكر تشريفاتعضو لجنة  5

االشراف على ادامة  6
 القسم 

 2011 االشراف  عميد الكلية  كتاب شكر

 2012 اداء اعمال  يد الكلية عم كتاب شكر اداء االعمال الموكلة  7

 2014 الموارد  يد الكلية عم كتاب شكر الموارد البشرية  8

مصحح مجلة قسم اللغة  9
 االنكليزية 

 2013 تصحيح يد الكلية عم كتاب شكر

 2016 لجان امتحانية  عميد الكلية  شكر و تقدير لجان  10

 2016 استاذ متميز عميد الكلية  شكر و تقدير ستاذ  متميزأ 11

كتاب شكر و  لجان  12
 تقدير 

 2014 لجان امتحانية يد الكلية عم

القاء محضرات  13
للمالكات التدريسية 

 لمديرية ديالى

 2018 القاء محاضرات  تربية ديالى /وكيل المدير العام كتاب شكر 

تميز كروب قسم للغه  14
 االنكليزية 

 2016 تميز يد الكليةعم كتاب شكر

 2014 لجان متحانية يد الكلية عم كتاب شكر لجان 15

 2015 لجنة امتحانية يد الكليةعم كتاب شكر لجان 16

تقييم المؤتمر العلمي  17
 العاشر

 2019 تقييم يد الكلية عم كتاب شكر 

 

 والترجمة التأليف -

 منهجية / غير منهجية عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

 ال يوجد 

 

 

 

  

 اللغات التي يجيدها -

 اللغة العربية . -1

 اللغة االنكليزية . -2

3-    

 

 

 في خدمة المجتمعمساهمات   -

 اقامة ندوات توعية حول الغش االلكتروني 

. 



 
 

 نشاطات اخرى -

 اقامة نشاطات في النادي اللغوي الخاص بالقسم . .1

 اقامة مناظرات بين طالب القسم . .2

 

 لالتصال -

 07717635610هاتف: 

 yarubmh@gmail.com االيميل:       

 

mailto:yarubmh@gmail.com
mailto:yarubmh@gmail.com

