
 

 

 

 

 

 

 انضيشي انزاحيً

 

 

 

 

      ميضبء صبئب سافع عبُد انىعيمي:     ـم ـــــــــاالصــ

       انهغت ًفق:         صــانخـخـص

 اصخبر جبمعي     :        تــــــانُظيف

 مذسس          انعهميت :انذسجت 

 /قضم انهغت انعشبيتكهيت انخشبيت نهبىبث  –جبمعت بغذاد :          عىُان انعمم

      /      انعمم   :    ٌبحف

   :         انٍبحف انىقبل

  maysa-alniamy@yahoo.com/  النكخشَوي :اانبشيذ 

              maysasr@yahoo.com                         

 .أَالً : انمؤٌالث انعهميت 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 8991 كلٌة التربٌة للبنات جامعة بغداد

 0282 التربٌة للبنات  جامعة بغداد الماجستٌر

 0229 التربٌة للبنات  جامعة بغداد  الدكتوراه

 ثبويبً : انخذسج انُظيفي .

 انى -انفخشة مه  انجٍت انُظيفت ث

  0220 – 0220  /انجبمعت انمضخىصشيتكهيتانخشبيت   مذسس مضبعذ  1

 0211-0222  ت بغذادع/جبمكهيت انخشبيت  مذسس  0

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 ثبنثبً : انخذسيش انجبمعي .

 انى -مه انفخشة   انجبمعت )انمعٍذ / انكهيت(  انجٍت ث

 0226-0220  المستنصرٌةجامعة ال  للبنات التربٌة كلٌة 1

 0282-0226 جامعة بغداد كلٌة التربٌة للبنات  2

 

 سابعبً : انمقشساث انذساصيت انخى قمج بخذسيضٍب.

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

  0226 – 0220 النحو اللغة العربٌة    8

   0221-0226  العربٌة العامة الحاسبات  0

  0229-0221 رحلة األولىمالصرف ال اللغة العربٌة 3

 0288-0282 الصرف/المرحلة األولى والثانٌة اللغة العربٌة 4

فقه اللغة وعلم اللغة / للمرحلتٌن الثالثة  اللغة العربٌة 5

 والرابعة

0288 - 0280 

 

 :) االطبسيح ، انشصبئم ( انخي أششف عهيٍبخبمضبً: 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

8    

0    

3    



 

 

 

 

 

 

 انخي شبسك فيٍب.انعهميت َانىذَاث صبدصبً: انمؤحمشاث 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 ) بحث / بوستر حضور(
 ٌةٌرضولجنة تحعضو مشارك   كلٌة التربٌة للبنات   0226 ندوة بغداد  1

 ٌةٌرضعضو مشارك ولجنة تح  التربٌة للبنات  كلٌة 0229 مؤتمر بغداد 2

 ٌةٌرضعضو مشارك ولجنة تح كلٌة التربٌة للبنات  0282 مؤتمر بغداد 3

 ٌةٌرضعضو مشارك ولجنة تح كلٌة التربٌة للبنات 0221 االسبوع الثقافً 4

 ٌةٌرضعضو مشارك ولجنة تح كلٌة التربٌة للبنات 0282 االسبوع الثقافً 5

مؤتمر جامعة  6

 واسط

 عضو مشارك كلٌة التربٌة  0288

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمٌة 

 داخل الكلٌة -8

اإلشراف على بحوث التخرج فً  8

 الجامعتٌن

 المستنصرٌةالجامعة 

 بغدادجامعة 

0220- 

0226 

0226-0282 

 0226-0220 الجامعة المستنصرٌة  0

3    

 

 

 خارج الكلٌة -0

الجامعٌن عضو  نٌٌسالتدرٌعضو نقابة المعلمٌن العرقٌة عضو رابطة 

  الهٌئة االدارٌة العلٌا

 وزارة التربٌةللمناهج/ الجنة الوطنٌة العلٌلعضو ا

 جتمع المدنً معضو فً ال

 نٌاف العلوٌشرعضو فً نقابة السادة اال

 

 

 . أو تطوٌر التعلٌممجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع  ًثامنا: المشروعات البحثٌة ف

 السنة محل النشر أسم البحث ت

8    



 

 

 

 

 

 

0    

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة عضوٌة  :تاسعا

     

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر.   

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر وتقدٌر من قسم اللغة  8

 العربٌة

 0229 كلٌة التربٌة للبنات

 

 

كتاب شكر وتقدٌر من جامعة  0  0282 

 جعفر الصادق)ع( االمام

 0222 

 كتاب شكر من قسم اللغة العربٌة  3

 )مؤتمر بغداد( 

 0282 كلٌة التربٌة للبنات 

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة.: عشر يحاد

 سنة النشر الكتابأسم  ت

 ولهجات شبه الجزٌرة بٌن العربٌة)الفصحى( االحتكاكٌة األصوات 8

 العربٌة دراسة موازنة

 

  لهجة قبٌلة طٌىء 0

3   

 

 ثانً عشر :اللغــات .

    انعشبيت 

 انعبشيت انقذيمت 



 

 

 

 

 

 

 انضيشيبويت انقذيمت 

 ت انمىذائيتئببانص 

 انهغت االوكهيزيت 

   CD يخم حضهيم وضخت عهى   مهحُظت :

 


