
Curriculum Vitae/              السيرة الذاتية 

 : Personal Information  البيانات الشخصية: ًاوال

 Name: Enaya .y.hعناية يوسف حمزة العميري : ي واللقباالسم الثالث

 Place & Data of Birth  ١/٨/١٩٧٩بعقوبة  / ديالى : اريخ الوالدة محل وت

 : Marital Status  جةمتزو: الحالة االجتماعية 

  :البلد : عنوان السكن
  ٢٦د  /٣٠ز /٧٣١م/  حي المعلمين/  المشتل /بغداد :             المدينة

Present address : Country : 
City : 

 -Mobile No : 1  ٠٧٧٠٧٧٥٨٥١١ -١: رقم الجوال 

 : E – mail :البريد االلكتروني 

 : Employee meet  :المؤهالت الوظيفية : ًثانيا

 : University  المستنصرية: الجامعة 

 : College  التربية االساسية: الكلية 

 : Department  اللغة العربية: القسم 

 : Data of Recruitment in MOHE  ٢٠٠٦/ ٥/ ٢٧: تاريخ اول تعيين في التعليم العالي 

 : Designation  تدريسي: المنصب 

 : Major  اللغة العربية: التخصص العام 

 : Minor  ٠طرائق تدريس اللغة العربية : التخصص الدقيق

 : Academic Rankد . م :  اللقب العلمي 

 : Dqta of Academic Rank  ٢٠١٥/ ٦/ ١٥/ تاريخ الحصول على اللقب العلمي 

 -Language: 1-            2-             3  -٣               -٢            -١:اللغات التي تجيدها 

   :الشهادات الحاصل عليها: ًثالثا 
  تاريخ الحصول عليها  )كلية / جامعة( الجهة المانحة   االختصاص  الشهادة  ت
  ٢٠٠٠  تربية ابن رشد/ جامعة بغداد   اللغة العربية  البكلوريس  ١
  ١١/٣/٢٠٠٣  التربية االساسية / جامعة ديالى   ةطرائق تدريس اللغة العربي  الماجستير  ٢
  ١٥/٦/٢٠١٥ التربية االساسية /الجامعة المستنصرية   طرائق تدريس اللغة العربية  الدكتورى  ٣

صورة 
شخصية 
ملونة 
وحديثة



  الخبرات المهنية: ًرابعا   الفترة الزمنية
 الى  من

To From Experiences Professional 

         

         

         

  
  

 Subject you teach  :لمواد التي قمت بتدريسها ا: ًخامسا 

  التاريخ  المكان  المادة  ت
  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦  رياض االطفال/ قسم اللغة العربية   العربية العامة + علم النفس   ١
  ٢٠٠٨- ٢٠٠٧  قسم االرشاد+قسم الجغرافية   امةالعربية الع  ٢
   ٢٠٠٩  / ٢٠٠٨  رياض االطفال/ قسم الجغرافية   العربية العامة   ٣
  ٢٠١٢ / ٢٠١١  معلم صفوف اولى قسم   العربية العامة  ٤
  ٢٠١٣ / ٢٠١٢  ارشاد/ معلم صفوف اولى قسم   عربية عامة+ تعبير   ٥
  ٢٠١٤ / ٢٠١٣  قسم معلم صفوف اولى   تعليم القراءة للمبتدئين   ٦
  ٢٠١٧ / ٢٠١٦  رياض االطفال/ قسم الجغرافية   العربية العامة ٧

  
  

  :مقاالت المنشورة البحوث وال: ًسادسا 
  مكان النشر  تاريخ النشر  العنوان  ت
مقارنة نمطين للتغذية الراجعة في تحصيل طالبات الصف   ١

  االول معهد اعداد المعلمات في مادة قواعد اللغة العربية
مجلة الفتح كلية التربية    م٢٠٠٥ / ٢٠

  االساسية
مجلة الفتح كلية التربية    م٢٠٠٩ / ٤٣  بتدائية اثر االلوان في تعلم رسم الحروف لتالميذ المرحلة اال  ٢

  االساسية
اثر استعمال نمطين للتلخيص في تحصيل طالبات المرحلة   ٣

  االعدادية في مادة النقد االدبي 
  مجلة كلية التربية االساسية    م ٢٠٠١ / ٧٢

في ) خطة كيلر ( اثر استعمال طريقة التعلم الشخصي   ٤
  ادية في مادة البالغة والتطبيقتحصيل طالب المرحلة االعد

  مجلة كلية التربية االساسية    م٢٠١٥ / ٩١

  مجلة كلية التربية االساسية    م٨٨/٢٠١٥  استراتيجيات التدريس البصري واللغة العربية   ٥

  
  



  :الكتب المؤلفة والمترجمة : سابعا 
  مكان النشر  تاريخ النشر  العنوان  ت
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  

  )داخل وخارج القطر ( الندوات والمؤتمرات التي شاركت فيها : ًثامنا 
  التاريخ  المكان  عنوان البحث  نوع المشاركة  المؤتمر/ الندوة   ت
الصورة الشعرية في   بحث  المؤتمر الرابع عشر  ١

  تصوير وظائف النار
  ٢٠١٢/ أيار/ ١٠  كلية التربية االساسية

  :اللجان العلمية : ًتاسعا 
  رقم وتاريخ االمر  اسم اللجنة  ت
١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  



  
  :كتب الشكر والتقدير : ًعاشرا 
  رقم وتاريخ الكتاب  الجهة المانحة  ت
  ٢٠١١ / ٢ / ٢١ في  ٨٨٢   عميد كلية التربية االساسية   ١
  ٢٠١٥  منح قدم   ٢
٣      
٤      
٥      
٦      
٧      
٨      

  
  

  ٢٠١٧/ ٥ / ٤/  تاريخ ملئ بيانات االستمارة  
  
  

  فائزة عباس حميدي. د.م.أ: اسم رئيس القسم           
  :التوقيع             
  :الختم             

  :                                          التاريخ 


