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  ماجستير لغة عربية/ الجامعة المستنصرية / كلية اآلداب بعض انخبراث انًهٍُت. إنى إضبفتكهًبث يختصرة ونٍص فقراث يختصرة  

 

 :الدراسيت الشهاداث

 
Ph.D. #1:  

 M.Sc. #2:    2002بية ماجستير لغة عر  

 B.Sc. #3: 
 

 انجىائس وانتكرٌى األكبدًًٌ

 

 #1: (.7عذد ) وتقذٌر رئٍص جبيعت كتب شكر 

 #2: (6وعًٍذ كهٍت انتربٍت انبذٍَت وعهىو انرٌبضت ) (5) وتقذٌرعًٍذ كهٍت انعهىو انطٍبضٍت كتب شكر. 

 3 #( 2يذٌر عبو انذائرة انقبَىٍَت واإلدارٌت فً يقر انىزارة  كتب شكر عذد.) 

 4 #( 1شهبدة تقذٌرٌت يٍ عًبدة كهٍت انعهىو انطٍبضٍت عذد)  (2وعهىو انرٌبضت )–وشهبدة تقذٌرٌت يٍ عًبدة كهٍت انتربٍت انبذٍَت. 

 # 5 ( 1قالدة اإلبذاع األكبدًًٌ عذد). 

 6.حصىنً عهى تهُئت يٍ رئٍص انجبيعت نهترقٍت إنى يرتبت يذرش # 
 

 انخبرة األكبدًٌٍت وانتذرٌص:

 

 #1: ىي نعذد يٍ رضبئم انًبجطتٍر وانذكتىراِ.يقىو نغ 

 #2: .يقىو نغىي نهًجهت انطٍبضٍت انذونٍت / كهٍت انعهىو انطٍبضٍت/ انجبيعت انًطتُصرٌت 

 3:# نطهبت كهٍت انعهىو انطٍبضٍت اإلشراف عهى بحىث تخرج انًرحهت انرابعت. 
 

 الوقزراث الدراسيت التي تن تدريسها:
 

 الدراساث العليا الدراساث األوليت

مادة لغة عربية.-1  
مادة منهج بحث. -2  
مادة حقوق إنسان.-3   

 

 

 الجوعياث: أوالوهني  االنتساب

- 

 ٌ2115-2114نجُت يقببهت انطهبت عبو  -3   نجُت دعى أعًبل قطى ضًبٌ انجىدة. -2    نجُت تذقٍق وثبئق انطهبت. -1   نجب. 
 عضى نجُت يراقبت االيتحبَبث انُهبئٍت.  - 6عضى نجُت اضتالل انكتروًَ.  -5ت.  اضتالل بحىث ترقٍ عضى نجُت  -4        

 عضى فً نجُت انتحضٍري نهًهرجبٌ انثقبفً -9عضى نجُت انعالواث وانترفٍعبث.    -8عضى نجُت ايتحبٍَّ.                 -7       

عضى فً وحذة اإلرشبد وانتىجٍّ  -11انبذٍَت وعهىو انرٌبضت. عضى فً انهجُت انفٍُت نهًجهت انعهًٍت كهٍت انتربٍت  -11        

 انتربىي. 

 1- .رئٍص نجُت تطبٍق انسي انًىحذ 

  يطؤونت وحذة انًالك 
 



 

 الونشىراث العلويت

 

 (.4عذد انبحىث انًُشىرة ).بحىث عهًٍت 

 كتب يؤنفت 

 يقبالث 

 فصىل. 

 تطىيز الوهاراث:

 

 Certifications.Conferences.Workshops. 

 ة طرائق تدريس.دور -1
 دورة استالل الكتروني. -2

 دورة الحاسوب لغرض الترقية. -3
 دورة استعمال تقنية السبورة الذكية. -4
 دورة اللغة العربية. -5

 دورة المحادثة الفيديوية للحاسبات. -6
 عمل لتطوير األداء العلمي واإلداري.ورشة  -2

  كلية العلوم السياسية. \حضور مؤتمرات وحلقات نقاشية وندوات -8
 ورش عمل تخص المالك.حضور  -9

 القاء  محاضرات نوعية -10


