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 : ةالسيره الذاتي

 نبأ عبد االمير عبد :   ـم ـــــــــاالســ

   41/7/4771 : الد ــتاريخ الميـ

 غير متزوجة الحالة الزوجية :

 مسممة :   الديـــــــــــانة

  المغة العربية         التخصص الدقيق : لغة :العام صــــــالتـخـص

 م41/2/2002تدريسية في كمية االداب جامعة القادسية، من تاريخ :  : وــــــــــــالوظيف

 أستاذ مساعد  الدرجة العممية :

    جامعة القادسية / كمية اآلداب / قسم المغة العربية  :     عنوان العمل

 nabaa.alameer@qu.edu.iq     :البريد إاللكتروني 

 أواًل : المؤىالت العممية

 التاريخ الكميـــة  الجامعة الدرجة العممية
 بكالوريوس

 

 9555 اآلداب القادسية
 2002 اآلداب القادسية  الماجستير
 الدكتوراه

 

 2092 اآلداب القادسية
    أخرى
 االلقاب العممية:  ثانيا

 

 

 تاريخ الحصول عمى المقب  المقب العممي  ت
 91/99/2003 سر مد 9
 22/4/2093 استاذ مساعد 2

 

 



2 
 

 

 قمت بتدريسيا يالمقررات الدراسية الت: ثالثا

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت
 2002 مكتبة ومنهج بحث المغة العربية  9
 المغة العربية 2

  

 

 

 2005 منهج بحث
 2091 تطبيقات لغوية المغة العربية  2
 2047 دراسات لغوية ونحوية  المغة العربية 1

 2047 تحميل نص لغوي  المغة العربية 1

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عمييا: رابعا

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 القصدية في المواعظ العددية في كتب الحديث االربعة 9

 

 

 

 

 

 

 

 كتب الحديث االربعة 

 2094 المغة العربية
الدرس المغوي في كتاب االوسط في عمم القراءات البي محمد  2

 ه(142العماني )تالحسن بن عمي 

 

 

 

 

 

 2094 المغة العربية
ه( النحوية عمى النحاة في كتاب 117ردود ابن الدىان )ت 2

 الغرة في شرح الممع في الجزء المطبوع منو 
 2095 المغة العربية
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 البحوث العممية :خامًسا 

 سنة النشر أسم البحث  ت
 2002 والعامية الفصحى بين القاف صوت 9
 2003 العربية المهجات في وأثره الشين صوت 2
 2091 والتأثير التأثر بين الحركات أصوات 2
 2092 (السالم عميها) زينب السيدة خطب في المغوية الحجاج آليات 4
 انموذًجا لمجاحظ ”الحيوان“ كتاب في لمسمياتها الحيوان أصوات مناسبة 1

 

 

 

2093 
 2047 الشعرية الضرورة في الحركة لصوت الداللي التناسب 1

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة.:سادًسا 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
 2042 لمخارزنجي العين عمى التكممة كتاب 4
 2041 ”المغة في المحيط“ كتابو في عباد بن الصاحب 2
  

 المؤتمرات والندوات العممية التي شارك فييا: سابًعا 

 نوع المشاركة  مكان االنعقاد السنــة  العنوان  ت
) بحث / بوستر 

 حضور(
مجلس الدولي لالمؤتمر الدولي الثامن للغة العربية ل 9

 للغة العربية

 

 بحث االمارات / دبي 2095
2     
 

 


