السيرة العلمية
 -1البيانات الشخصية:









االسم الثالثي  :ميساء نبيل عبدالحميد
مكان وتاريخ الوالدة  :اربيل 1986 /
الجنس  :انثى
الحالة االجتماعية  :متزوجة
العنوان الحالي  :أربيل  /حي زانكو 99 /
البريد األلكتروني Maysaa.abdulhameed@su.edu.krd :
اللقب العلمي  :مدرس مساعد
الحالة الوظيفية  :مدرس مساعد في جامعة صالح الدين -قسم اللغة العربية /كلية التربية -
مخمور

 -2التحصيل العلمي :
1ـ ماجستير في االدب العربي الحديث من جامعة تكريت بتقدير(جيدجدا ) وكان عنوان رسالة
الماجستير ( الغربة واالغتراب في روايات غائب طعمة فرمان ) ،بموجب االمر الجامعي
2011 /5/ 31
الصادر من رئاسة جامعة تكريت برقم ( ) 8106 / 7 / 3بتاريخ
.
2ـ بكالوريوس في اللغة واالدب العربي من جامعة صالح الدين بتقدير ( جيد جدا )  ،بموجب
االمر الجامعي الصادر من رئاسة جامعة صالح الدين برقم (  ) 1927 / 2/ 1بتاريخ / 22
. 2008 / 7
 -3سنوات الخدمة  :ثمان سنوات.
 -4حاصلة على شهادة دورة طرائق التدريس للدورة  13بتقدير ( جيد جدا) عام .2013
 اللغات التي اجيدها ( قراءة  -كتابة – محادثة) :
1ـ
2ـ
3ـ
4ـ

اللغة العربية ( .ممتازة)
اللغة الكردية (.جيدة جدا)
اللغة التركية (.ممتازة)
اللغة االنكليزية ( بنسبة . ) %60

 -3الخبرات السابقة :
محاضرة في(المعهد التقني االداري في اربيل) قسم االعالم في عـام ( . )2011
ثم تدريسية في قسم اللغة العربية  /مخمور – جامعة صالح الدين منذ أواخر

عام .2012
 -4المواد التي قمت بتدريسها :
1ـ مبادئ اللغة العربية  /المعهد التقني اإلداري -قسم اإلعالم عام . 2012
2ـ الترجمة من اللغة العربية الى الكردية وبالعكس /المعهد التقني اإلداري -قسم اإلعالم عام
. 2012
3ـ النص الصحفي باللغة العربية  /قسم الصحافة – واإلذاعة والتيلفزيون عام .2012
4ـ المناقشة العلمية /قسم اللغة العربية – المرحلة األولى عام .2013
5ـ المكتبة ومنهج البحث  /المرحلة األولى عام .2014 -2013
6ـ األدب اإلسالمي  /المرحلة الثانية عام .2015-2014
7ـ العربية العامة /قسم اللغة الكردية -المرحلة الثانية عام .2014
8ـ تحليل نصوص أدبية /المرحلة الثالثة عام .2015
9ـ األدب الحديث والمعاصر /المرحلة الرابعة عام  2017و .2019
10ـ المحادثة والتعبير المرحلة الثانية عام .2019
11ـ األدب المقارن  /المرحلة الرابعة عام .2017

اللجان العلمية :
 -1رئيسة لجنة الصحة والسالمة من عام  2013لغاية .2015
 -2عضوة في اللجنة اإلمتحانية في عام .2015 -2014
 -3عضوة في اللجنة العلمية منذ .2018
 -4رئيسة لجنة اإلعتراضات عام 2018
 -5عضوة في لجنة اإلنضباط عام .2019

