
 ةالذاتٌ السٌرة

 

 

 

 

 

 يحًذ تشير حسٍ صانح االسى انرتاعي: -

 7711   تاريخ انىالدج: -

 2172 تاريخ انحصىل عهيها:                                                                انذكتىراِانشهادج:  -

 انذراساخ انهغىيح وانصىتيح انتخصص انذقيق:                                      انهغح انعرتيحانتخصص انعاو:     -

 2712 تاريخ انحصىل عهيّ:                                             أُستار يساعذانهقة انعهًي:   -

 سُح71عذد سُىاخ انخذيح في انتعهيى انعاني:    -

 اليىجذ نعاني:عذد سُىاخ انخذيح خارج انتعهيى ا -

 .dr.moh7777@gmail.comانثريذ االنكتروَي: -

 2172تاريخ يُح انشهادج:           : انعراق/انجايعح انعراقيح /كهيح اآلداب انجهح انًاَحح نهشهادج -

 2111 تاريخ يُح انشهادج :   انعراق/جايعح ديانى/كهيح انترتيح انجهح انًاَحح نشهادج انًاجستير -

 2172تاريخ يُح انشهادج:        انجايعح انعراقيح انًاَحح نشهادج انذكتىراِ:انجهح  -

 دراسح صىتيح وصرفيح وَحىيح صم في انقرآٌ انكريىانقراءج عهى األ عُىاٌ رسانح انًاجستير: -

 أثر الدرس الصوتً الغربً فً الدرس الصوتً العربً الحدٌث انذكتىراِ: عُىاٌ اطروحح -

 _ شغلها :الوظائف التً  -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

1    

    

    

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

  0212_0222 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة 1

    

    

 



 بتدرٌسهاالدراسٌة التً قام المواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 0225 النحو اللغة العربٌة التربٌة  دٌالى 1

 0215 علم اللغة اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 0

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 0215 علم اللغة اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 

      

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

البحث الداللً فً  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 
كتاب االٌضاح فً 

شرح مقامات 
 الحرٌري

0212 

التحقٌقات اللغوٌة  العربٌةاللغة  التربٌة  دٌالى  
فً دراسات 

الباحثٌن 
 العراقٌٌن)اطروحة(

0212 

 .فٌها شارك التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

المقطع الصوتً المرفوض  
 فً التركٌب النحوي

 0212 بحث جامعة دٌالى كلٌة التربٌة

     

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

دورة طرائق التدرٌس فٌمركز التعلٌم المستمر/جامعة  1
 دٌالى

 0212 جامعة دٌالى 

0    

3    

    

 

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

 السنة النشرمحل  عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

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



 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

االنتقاالت المقطعٌة فً  العراق مجلة دٌالى  1
بنٌة الفواصل المغاٌرة 

 وأثرها فً المعنى

22 0212 

0      

3      

      

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

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

1      

      

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

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 علٌهما حصل 
ة/ كتاب ٌ)جائزة/شهادة تقدٌر

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

لجنة تدقٌق  1
 االمتحانات

 0212  رئٌس الجامعة شكر وتقدٌر

تقٌٌم بحوث  0
 المؤتمر العلمً

عمٌد كلٌة  شكر وتقدٌر
 التربٌة 

 0212 

3      

4      

      

 التالٌف والترجمة  -

 منهجٌة / غٌر منهجٌة عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر الكتابعنوان  ت

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة---1

 اللغة اإلنكلٌزٌة-0

3-    

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1... 

0. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

0.  

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

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 


