
 طٕرج شخظيح يهَٕح ٔحذيصح

       Curriculum Vitaeانظيزج انذاذيح / 

  

 : Personal Information أٔال ً : انثياَاخ انشخظيح :

 :Name االطى انصالشي ٔانهمة: رشا طّ يحًٕد انُؼيًي
 :Place &Data of Birth 32/21/2792انٕالدج:تغذاديحم ٔذاريخ 

 :Marital Status انحانح االجرًاػيح: يرشٔجح

ػُٕاٌ انظكٍ: انثهذ: تغذاد / االػظًيح ) راغثح خاذٌٕ(/ يحهح 

 47دار  22سلاق443
Present address: Country: 

City: 
 19923227667رلى انجٕال : 

 
Mobile No:1- 

3- 
  

 rashaalnouimey @yahoo.comاالنكرزَٔي:انثزيذ 

 
 

 : Employee meet شاَيا ً : انًؤْالخ انٕظيفيح :

 :University انجايؼح:انًظرُظزيح
 :College انكهيح:انرزتيح االطاطيح
 :Department انمظى: انهغح انؼزتيح
 :Data of Recruitment in MOHE 13/2/3113ذاريخ أٔل ذؼييٍ في انرؼهيى انؼاني:

 :Designation انًُظة: ذذريظي
 :Major انرخظض انؼاو: انهغح انؼزتيح

 :Minor انرخظض انذليك: انهغح

 :Academic Rank انهمة انؼهًي: يذرص
 :Data of Academic Rank 31/5/3115ذاريخ انحظٕل ػهى انهمة انؼهًي:

 انهغاخ انري ذجيذْا :
 انٕٓنُذيح -2
 االنكلٌزٌة -3

4- 

Language: 
2- 
3- 
4- 

 
 

 شانصا ً : انشٓاداخ انحاطم ػهيٓا:
 ذاريخ انحظٕل ػهيٓا انجٓح انًاَحح )جايؼح/كهيح( االخرظاص انشٓادج خ
 33/5/3115 انًظرُظزيح/كهيح انرزتيح انهغح انؼزتيح / انهغح انذكرٕراِ 2
 31/7/2777 انًظرُظزيح/كهيح االداب انظزف \انهغح انؼزتيح انًاجظريز 3
    انذتهٕو انؼاني 4
 02/3/6993 المستنصرٌة / كلٌة التربٌة اللغة العربٌة انثكانٕريٕص 5

 
 

 To From Experiences Professional انفرزج انشيُيح راتؼا ً : انخثزاخ انًُٓيح

    إنى يٍ 

    0266 0223 التدرٌس فً الجامعة الحرة فً هولندا

      

      

  



 Subject you teachخايظا ً : انًٕاد انري لًد ترذريظٓا :   

  انراريخ انًكاٌ انًادج خ

  3113/3117 انهغح انؼزتيح انُحٕ ٔانظزف\ػزتي 2

  3124/3126 انهغح انؼزتيح / المعجميزحهح أنى\ػزتي 3

  3126/3127 انهغح انؼزتيح ػزتي/انُحٕ ٔانظزف 4

  3126 ػهٕو/االطزيح ػزتي/شاَي / راتغ 5

  3127/3129 حاطثاخ / رياضياخ ػزتي / راتغ 6

  3127/3129 يؼهى طف أل/ فُيح ػزتي / أل 7

9     

3     

 
 

 طادطا ً : انثحٕز ٔانًماالخ انًُشٕرج :
 يكاٌ انُشز ذاريخ انُشز انؼُٕاٌ خ

 /لثٕل َشز/يجهح انحكًح 7/7/3123 أساٌ ٔدالنح االنٕاٌ في انمزاٌ 2
الروابط اللفظٌة واثرها فً توجٌه المعنى )سورة ٌس   3

 بحث مشترك مع د. صبٌحة طعٌس(انموذجا 
مجلة الرك للفلسفة واللسانٌات  0/6/0262

 والعلوم االجتماعٌة / واسط /العراق
االصوات اللغوٌة فً اللغة السومرٌة دراسة مقارنة مع اللغة  4

 العربٌة
مجلة واسط للعلوم االنسانٌة  6/2/0262

 واسط / العراق16العدد
معجمٌة فً كتب اللغة ومعجمات امات العرب ) دراسة داللٌة  5

 العرب
مجلة الفنون واالدب وعلوم  6/2/0262

كلٌة  02االنسانٌات واالجتماع العدد
 االمارات / دبً

6    
7    
9    
3    

 
 

 طاتؼا ً : انكرة انًؤنفح ٔانًرزجًح :
 يكاٌ انُشز ذاريخ انُشز انؼُٕاٌ خ

 دار مناهج /عمان /االردن 6/0262 لهجة قبٌلة قٌس )دراسة لغوٌة ( 2
3    
4    
5    
6    
7    
9    
3    

 
 

 شايُا ً : انُذٔاخ ٔانًؤذًزاخ انري شاركد فيٓا )داخم ٔخارض انمطز(:
 انراريخ انًكاٌ ػُٕاٌ انثحس َٕع انًشاركح انُذٔج / انًؤذًز خ

حرف الضاد  تحس يؤذًز كهيح انهغاخ /جايؼح تغذاد 2
الفصٌح الصحٌح 

بٌن الخلط 
 والتغٌٌر

-كهيح انهغاخ/

 تغذاد
3126 

االختالف فً  بحث ندوة علمٌة 3
قواعد اللغة 

العربٌة واللغة 
االلمانٌة 

 3127 كلٌة اللغات/بغداد



)الهولندٌة ( 
 دراسة مقارنة

اصل الجذر  بحث المؤتمر العلمً الدولً االول 4
اللغوي بٌن 
السومرٌة 
 والعربٌة

كلٌة االثار/جامعة 
 القادسٌة

0262 

المؤتمر العلمً الدولً االول لنقابة  5
االكادٌمٌٌن العراقٌٌن/مركز التطوٌر 

 ستراتٌجً االكادٌمًاال

اثار لغة اهل  بحث
البصرة فً 

المعاجم العربٌة ) 
دراسة داللٌة 
لغوٌة فً كتب 
 ومعاجم اللغة (

جامعة دهوك/ 
كلٌة التربٌة 

 االساسٌة

0269 

6      
7      
9      

 

 ذاطؼا ً : انهجاٌ انؼهًيح :
 األيزرلى ٔذاريخ  اطى انهجُح خ

 0221-0220 انهجُح االيرحاَيح 2
 0262-0262 نجُح انرطثيك 3
 0262/0263 لجنة استالل الدراسات العلٌا 4
5   
6   
7   
9   
3   

 
 

 ػاشزا ً : كرة انشكز ٔانرمذيز :
 رلى ٔذاريخ انكراب انجٓح انًاَحح خ

 62/1/0261/بتارٌخ/66322ع/ يكرة رئيض انجايؼح انًظرُظزيح 2
 0261بتارٌخ3030ع/ص منح قدم 3
 62/60/0263/بتارٌخ 2302ع/ص/ قدم يُح 4
5   

 
6   
7   
9   
3   

 
 
 

 3123/ 32/21ذاريخ يهئ تياَاخ االطرًارج                                                

 اطى رئيض انمظى:د. طُذص خهف                                             

 انرٕليغ:                                             

 انخرى:                                             

 ؛انراريخ:                                             


