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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 ..................................السيد سعد صابر نمال. :  مــاالس              

 
 معلومات عامة :اوال 

 :وانــنـعـال.1 
  الصرفة.للعلوم.التربية.كلية.ـ  االنبارجامعة : العمل............................. 

 مساعد.مدرس.. :الدرجة العلمية          .........عربية.لغة...: التخصص...............  

 العنوان البريدي: ............................................................................................   
 8308397097 .: نقال....................... 

 يالبريد االكترون : saadh2006s@yahoo.com  

 :معلومات شخصية  .3
 يـــراقــــــــع: سية ـالجن                     الرمادي -االنبار : والدة ــمكان ال   
 ..A1900663..:جواز سفر                      13/8/1383:  خ الوالدة ــتاري   
                                    .........واحد..........: عدد األطفال                       . متزوج.:الحالة االجتماعية   

 :لمؤهالت العلمية ا: ثانيا 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 3009 العراق االنبار البكالوريوس
 3003 العراق االنبار الماجستير 

    هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:                                                        

 القومي في شعر الجواهري مالمح الحس 

 

 هعنوان أطروحة الدكتورا : 
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................  
          .................................................................................................................. 

 

صورة شخصية    
 عضو هيئة التدريس
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 : ة ت الوظيفيالخبرا: ثالثا 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  لحد االن 30/8/3007 كلية التربية للعلوم الصرفه  مدير ادارة 
  لحد االن 30/9/3003 قسم الكيمياء تدريسي
 :الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : رابعا 

 :(البكالوريوس)االوليةالدراسات  في تدريس المواد. 1
 التخصص السنة/الفصل اسم المادة
 لغة عربية الفصل االول لغة عربية

 لغة عربية الفصل الثاني  ادارة تربوية
   

 : في  الدراسات العليا تدريس المواد. 3
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   

   :االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه. 9
  

     
 
 
 :تقييم البحوث. 4

      
 
 
 
 : االهتمامات البحثية . 5
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 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية: خامسا 
تار  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

يخ 
الم
ؤتم
 ر

طبيعة 
 المشاركة

    
    
    

 : ةالبحوث المنشور : سادسا 
الحا المجلة عنوان البحث

 لة
 السنة

    
    
    
    
    

 :الكتب المنشورة  : ثامنا 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 :عضوية اللجان : تاسعا 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
  عضو لجنة التعيينات في الكلية(1 
و لجنة االمتحانات المركزية في عض(3 

 الكلية
 

عضو لجنة مكافحة الفساد و الرشوة (9 
 في الكلية

 

  رئيس لجنة التسكين ( 4 
  رئيس لجنة الترفيعات والعالوات ( 5 
  عضو لجنة االحتفاالت المركزية( 8 

 :  الدورات التدريبية التي نفذها: عاشرا 
 قادهاتاريخ انع مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   
 
 
 
 

 : شارك فيها التي الدورات: حادي عشر
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

نظام المعلومات  GISدورة نظام 
 3008 دمشق -سوريا  الجغرافي 

 3011 كلية العلوم االسالمية –جامعة االنبار  دورة القيادة المتميزة في االسالم

-9الى  5-18 ئاسة الجامعة ر  دورة التاهيل التربوي 
8/3003 
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  ::معلومات اضافيةمعلومات اضافية: : اثنتا عشراثنتا عشر
  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  

 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      5023/  9/  52      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

  كتابات عامة

 تب االختصاصقراءة ك قراءات عامة

 الرياضة  أنشطة أخرى

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 االنترنت تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

 ةــــاضــــالري اتـــــــــــوايــاله


