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 زيٌب هحوذ صالح عبذ الرحوي  االسن الرباعي: -

 22/01/0711 تاريخ الْالدة: -

 01/0/2116 تاريخ الحصْل عليِا:                                             هاجستير لغت عربيت  الشِادة:   -

 صرف التخصص الذقيق:                                                            لغت عربيت التخصص العام:  -

 4/3/2116تاريخ الحصْل عليَ:                                                                 هذرس هساعذاللقب العلوي:    -

 سٌْاث  05  عذد سٌْاث الخذهت في التعلين العالي: -

 ال يْجذ   عذد سٌْاث الخذهت خارج التعلين العالي: -

  www.Zolika 2012@ Yahoo.comالبريذ االلكترًّي: -

 2111/2110 تاريخ هٌح الشِادة:                          جاهعت ديالى / كليت التربيت   :البكالْريْسالجِت الواًحت للشِادة  -

 01/0/2116 تاريخ هٌح الشِادة:                                               جاهعت ديالى  الجِت الواًحت لشِادة الواجستير: -

 تاريخ هٌح الشِادة:                                    دكتْراٍ    الجِت الواًحت لشِادة الذكتْراٍ: -

 الوتْاترة في تفسير البحر الوحيط البي حياى االًذلسي ث  التْجيَ الصرفي للقراءاث القراًيت عٌْاى رسالت الواجستير: -

 ُـ(145) 

 الذكتْراٍ: عٌْاى اطرّحت -

 الوظائف التً شغلها : -

 إلى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

فً امانة مجلس الكلٌة والقلم موظفة  1
 السري 

جامعة دٌالى / كلٌة  التربٌبة للعلوم االنسانٌة 
 / عمادة الكلٌة 

11/11/1111-9/11/1111 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم  1
االنسانٌة / سكرتارٌة قسم اللغة 

 العربٌة 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / 
 سكرتارٌة قسم اللغة العربٌة 

11/5/1115 - 3/1/1112  

تدرٌسٌة بعد الحصول على شهادة  3
 الماجستٌر

كلٌة التربٌة /جامعة قسم اللغة العربٌة / 
 دٌالى 

 وال زالت مستمرة لغاٌة االن  3/1/1112

عضو لجنة امتحانٌة للعام الدراسً  1
1119 /1111  

قسم اللغة العربٌة / كلٌة التربٌة / جامعة 
 دٌالى 

االمتحانات النهائٌة للعام الدراسً 
 للدورٌن االول والثانً  1119/1111

-  

-  

 

 الصورة



 المعاهد التً درس فٌها أوالجامعات  -

 مالحظاتال إلى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  وال زالت مستمرة للوقت الحالً  3/1/1112 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  1

    

    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 الدراسٌةالسنة  المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 1115/1112 المرحلة االولى الصرف /  اللغة  العربٌة  التربٌة دٌالى 1

 1112/1112 المرحلة االولى الصرف /  اللغةالعربٌة  التربٌة ) االصمعً ( دٌالى 1

 1112/1112 المرحلة االولى الصرف /  اللغة العربٌة التربٌة ) االصمعً ( دٌالى 3

 1112/1119 المرحلة االولى الصرف /  اللغة العربٌة االنسانٌةالتربٌة للعلوم  دٌالى 1

 1119/1111 المرحلة االولى الصرف /  اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 5

 1111/1111 المرحلة االولى الصرف /  اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 2

 1111/1111 المرحلة االولى الصرف /  اللغة العربٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 2

 

 ساهم فً تطوٌرها أوالدراسٌة التً قام بتطوٌرها  واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 1112/1119 الصرف / المرحلة االولى  اللغة العربٌة  التربٌة للعلوم االنسانٌة  دٌالى 1

 واالطارٌحائل على الرس اإلشراف -

 السنة الدراسٌة االطروحة أوعنوان الرسالة  القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 .فٌها شارك التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

1     

1     

     

     

 أقامهاالدورات التً شارك بها والتً  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 1111 كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى  دورة حاسوب  1

 1112 كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى  دورة طرائق تدرٌس  1

 1119 رئاسة جامعة  دٌالى  Ic3دورة  3

 1119 مركز التوفل  دورة توفل  

 

 

 

 



 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصصفً مجال  البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 

 

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

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

      

      

      

      

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

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

      

      

      

      

 

 نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( أو إبداعات -

 أو اإلبداعنوع  ت
 النشاط

 حصل علٌهما 
 ة/ كتاب شكر(ٌ)جائزة/شهادة تقدٌر

 السنة اإلبداع أوعنوان النشاط  الجهة المانحة

      

      

      

 والترجمة التألٌف  -

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

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

1--- 

1- 

3-    

 

 فً خدمة المجتمع مساهمات  -

1... 

1. 

 

 



 أخرىنشاطات  -

1. . 

1.  

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

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 م.م.وسام عماد عبد الغنً                                     

 الجامعً واألداءمدٌر قسم ضمان الجودة                                    


