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 انظٛزح انذارٛخ

 

 انًعهٕيبد انشخصٛخPersonal information : 

 

  فاطمة علي ولي عبدهللا : االسم 

 

Name : FATIMA ALI WELY 

 عزاقٛخ : انجُظٛخ

Nationality : Iraqi 

 يزشٔجخ : انذبنخ االجزًبعٛخ

Marital Status : Marriage 

 
 
 
 
 

 

   / انًؤْالد األكبدًٚٛخAcademic Qualifications  : 

 

ًُصذرح نّ اطى انًؤْم.  ربرٚخ اإلصذار انذٔنخ انًؤطظخ ان
Qualification Title Issued by (institute’s name) The country Date 

خانعزثٛ فٙ انهغخ فٙ آداة ِدكزٕرا  

Doctor of Arts(PHD) 

 جبيعخ ركزٚذ –كهٛخ انززثٛخ 

University of Tikrit - College of 

Education 

 انعزاق

Iraq 

 

2012 

 

 خانعزثٛ خفٙ انهغ فٙ آداةيبجظزٛز 

Master of Arts (MSc)  

 جبيعخ ركزٚذ –كهٛخ انززثٛخ 

University of Tikrit - College of 

Education  

 انعزاق

Iraq 

 

2009 

 فٙ انهغخ انعزثٛخثكبنٕرٕٚص 

Bachelor in Arabic language  

جبيعخ ركزٚذ -كهٛخ انززثٛخ نهجُبد   

University of Tikrit - College of 

Education for women 

 انعزاق

Iraq 

 

1996 

 
 
 
 

  /انًؤْالد )انذٔراد( االدززافٛخProfessional Qualification : 

ًُصذرح نّ اطى انًؤْم )انذٔرح(.  انذٔنخ انًؤطظخ ان
ربرٚخ 

 اإلصذار
Qualification Title Issued by  (institute’s name) The country Date 

ٔسارح انززثٛخ / يذٚزٚخ رزثٛخ صالح  َٕٚخدٔرح رأْٛم يذراء انًذارص انضب

 انذٍٚ

 0222 انعزاق
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  /انخجزاد انعًُهٛخ ٔطجم انزٕظٛفService records / working experience : 

 

ًُظًٗ انٕظٛفٙ   عذد طُٕاد انخذيخ عُٕاٌ انجٓخ اطى انجٓخ. ان

Designation 
name of 

organization 
Address of the 

organization 
No. of service years 

 خيذرط
 ٔسارح انززثٛخ

 

انعزاق ـ انًذٚزٚخ انعبيخ نززثٛخ 

 صالح انذٍٚ
 طُخ 02

 خ صبَٕٚخ انزٔاثٙ انخضزاء نهجُبديذٚزح يذرط
 ٔسارح انززثٛخ 

 
 طُٕاد 5 انًذٚزٚخ انعبيخ نززثٛخ صالح انذٍٚ 

انزكهٛف ثبنعًم فٙ يزكش انفذص ٔانزصذٛخ 

 نًزدهخ االعذادٚخ  ناليزذبَبد انٕسارٚخ/ ا

 ٔسارح انززثٛخ 

 

 -يزكش فذص انذراطخ االعذادٚخ/ثغذاد

 انزصبفخ انضبَٛخ
 طُٕاد 4

 طُزٍٛ يذبفظخ صالح انذٍٚ يذٚزٚخ رزثٛخ صالح انذٍٚ يصذخ نغٕ٘ فٙ يذٚزٚخ انُشبط انًذرطٙ

يذكى فٙ انًٓزجبَبد االدثٛخ ٔانخطبثٛخ عهٗ 

 يظزٕٖ يذٚزٚخ انززثٛخ
 طُٕاد 2 يذبفظخ صالح انذٍٚ ح انذٍٚيذٚزٚخ رزثٛخ صال

 0202عبو  يذبفظخ كزثالء انًقذطخ ٔسارح انززثٛخ يذكى دٔنٙ فٙ انًٓزجبٌ انخطبثٙ انقطز٘ 

 0202-0202 يذبفظخ صالح انذٍٚ ٔسارح انززثٛخ رذرٚظٛخ فٙ كهٛخ انززثٛخ انًفزٕدخ

قظى  –كهٛخ االداة  –رذرٚظٛخ فٙ جبيعخ طبيزاء 

 انهغخ انعزثٛخ

رح انزعهٛى انعبنٙ ٔسا

 ٔانجذش انعهًٙ
 0202/ 0/ 02يُذ  جبيعخ طبيزاء

 يظؤٔل ٔدذح االشزاف انززثٕ٘
ٔسارح انزعهٛى انعبنٙ 

 ٔانجذش انعهًٙ
 0202 جبيعخ طبيزاء

رئٛض يزكش اثبثٛم نهذراطبد يظزشبر 

 االطززارٛجٛخ نشؤٌٔ انًؤرًزاد

 0200/ 00/ 04 يزكش اثبثٛم نهذراطبد االطززارٛجٛخ انعهًٛخانًؤرًزاد 

 
 
 
 
 
 

 

  /األعًبل االطزشبرٚخConsultancy Works:  

 

 ربرٚخ انجذاٚخ اطى انجٓخ. يجبل االطزشبرح. يظًٗ  االطزشبرح.
 ربرٚخ

 انُٓبٚخ 
Consultancy title Consultancy field Organization Started End. 

نجُخ ٔضع يزشذبد االطئهخ انٕسارٚخ اليزذبٌ 

انجكبنٕرٚب نهصف انظبدص انضبَٕ٘ ثفزعّٛ انعهًٙ 

 ٔاالدثٙ

 

 انهغخ انعزثٛخ

 

 ٔسارح انززثٛخ 

 

0202 

 

 

0202 

رقٛٛى ثذٕس نهُشز فٙ يجالد دٔنٛخ خبرط 

 0عذد/  انعزاق

جبيعخ  )يجًع( يجهخ اداة انهغخ انعزثٛخ

 انًذُٚخ انعبنًٛخ/ يبنٛشٚب

0204 0204 

جبيعخ ركزٚذ/كهٛخ  عضٕ نجُخ يُبقشخ 2عذد  يبجظزٛز ئميُبقشخ رطب

 انززثٛخ

0202 0202 

 انًذُٚخ جبيعخ يجهخ يقٕو عهًٙ 0رقٕٚى ثذٕس عهًٛخ فٙ يجالد دٔنٛخ عذد/

 /يبنٛشٚب)يجًع( انعبنًٛخ

0204 0205 

يجهخ انعهٕو االطاليٛخ/  يقٕو عهًٙ 0عذد/ يذهٛخرقٕٚى ثذٕس عهًٛخ فٙ يجالد 

 جبيعخ ركزٚذ

0202 0202 
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 انجذٕس انًُشٕرح 

  انُشز ربرٚخ انزاثظ جٓخ انُشز عُٕاٌ انجذش

ذقاَاخ انرؼثُر انطردٌ انىصفٍ . )ذقاَح 

 وصف انذذز اًَىرجا(

ح/ يجهح جُم انذراضاخ االدتُح وانفكرَ

 16انؼذد 

https://portal.arid.my/ar-

LY/Publications/Details/1782

3 

11/2/

2116 

شؼرَح انهغح وشؼرَح انذالنح / قراءج فٍ 

 جىهر انقصُذج انذذَصح

.http://ojs.mediu.edu.my/index  األول انؼذد / انذونُح انهطاٌ يجهح

php/AIJLLS/article/view/545 
 َُاَر)

2112( 

ح َح َظرَرج جذ اً رؤُانقصح انقص

ح/ دراضح فٍ قصص )ضكُىا ُقُذطث

 ى انذاوودٌُرودٍ( نذك

 –يجهح انؼهىو االَطاَُح/ كهُح انررتُح 

 جايؼح ذكرَد

https://www.iasj.net/iasj/articl

e/181205 
2/1/2112 

زخايح انخطاتح انطُاضُح وفصادح 

أتى  -انخهفاء فٍ انؼصر انؼثاضٍ األول 

 يىٌ أًَىرًجاجؼفر انًُصىر وانًأ

كهُح انؼهىو  –يجهح انؼهىو االضاليُح 

/ 11/ انًجهذ جايؼح ذكرَد، –االضاليُح 

 352-323، 4انؼذد 

https://www.iasj.net/iasj/journ

al/332/issues 
2113 

وذطثُقاذهًا فٍ  َظرَح انشفاهُح وانكراتُح

 انؼصر انؼثاضٍ 

 –كهُح االداب  –يجهح انفراهُذٌ نالداب 

، 42/ اإلصذار 12َد/ انًجهذ جايؼح ذكر

152-122( ،2121) 

https://www.iasj.net/iasj/journ

al/209/issues 
2121 

انثالغُح فٍ اتُُح انؼذول انرؤَح 

 االضهىتُح

انذونٍ انراتغ ػشر نهغاخ واالداب انًإذًر 

يٍ  ذركُا – وانذراضاخ انصقافُح فٍ اَطانُا

 2121اكرىتر  31 – 23

https://diae.net/?p=64326 12 /3 /

2121 

التٍ شُاطٍُ انشؼراء انجاههٍُُ اجازج 

فٍ رضانره هـ( 426شهُذ االَذنطٍ خ )

 ذذهُهُحدراضح  – انرىاتغ وانسواتغ

ح انؼهىو تكهُانؼهىو االضاليُح يجهح 

 االضاليُح فٍ جايؼح ذكرَد

 11 /1 /

2122 

 

  انًؤرًزاد 

 عُٕاٌ انًؤرًز اطى انًؤرًز عُٕاٌ انجذش
شؼرَح انهغح وشؼرَح انذالنح / 

 قراءج فٍ جىهر انقصُذج انذذَصح

 انًإذًر انذونٍ نالول نهذراضاخ انهغىَح

The 1
st
 International Conference of 

Linguistic Studies   

3-11 /12/ 2115  

 جايؼح انًذَُح انؼانًُح/ يانُسَا

انًإذًر انطُىٌ انصاٍَ نالتذاع تانرؼاوٌ يغ  ػضى نجُح ذذضُرَح

 انجًؼُح انرىَطُح نهرًُُح انثشرَح وانرذرَة

3 /11 /2113  

 انجًهىرَح انرىَطُح

ذًر انذونٍ نرَادج االػًال وانثذىز انًإ ضكرذُر ػاو انًإذًر

 انؼهًُح واالَطاَُح

2- 2 /2 /2121  

 جًهىرَح يصر انؼرتُح

انًإذًر انؼهًٍ انذونٍ )انؼهىو انرطثُقُح  ػضى نجُح ذذضُرَح

 واالَطاَُح اتذاع وذطىر(

15- 16 /4 /2121  

وزارج انصقافح وانطُادح واالشار تانرؼاوٌ يغ االذذاد 

ايؼح انُهرٍَ وجايؼح انفراخ انذونٍ نهًثذػٍُ وج

 االوضظ ويُصح ارَذو

انًإذًر انذونٍ االدررافٍ )ادارج انجىدج وفٍ  ػضى نجُح ػهًُح

 االنقاء وانخطاتح(

22 /11 – 3 /11 /2121 

 دتٍ -دونح االياراخ انؼرتُح انًرذذج 

انًإذًر انذونٍ انصانس ػشر نهذراضاخ  ػضى نجُح ػهًُح

 قاَىَُحانرارَخُح واالجرًاػُح وان

6-2 /11 /2121 

 انجًهىرَح انرركُح -جايؼح هُرُد 

   انعهًٛخ:األنقبة 

 .رأرٚخ انذصٕل عهّٛ انجٓخ انًبَذخ  رقى االيز انٕسار٘ انهقت.
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 2009 /  1 /13 وزارة التربية /العراق 270 مدرس مساعد

 2/2013 /27 وزارة التربية /العراق 8834 مدرس

379/ 01/ 7 امر جامعي استاذ مساعد  
وزارة التعليم العالي والبحث 

الترليات  –العلمي/ جامعة واسط 
 العلمية

9/2/2021 

 /عضٕٚخ ٔرئبطخ انهجبٌ انزطًٛخMembership of official Committees : 

 اطى انًؤطظخ ضٕٚخـصفخ انع اطى انهجُخ د
 ربرٚخ ثذاٚخ َٔٓبٚخ انعضٕٚخ.

 نهاية العضوية بداية العضوية

No. The committee’s Name. 
Membership 

level 
Organization name 

Membership start & end date 
date start 

الوزارية المركزية  والتدليك لجنة االشراف  1  وزارة التربية  رئيس لجنة 
20/ 6/ 2013 5/ 6/ 2013 

رة التربية وزا رئيس لجنة لجنة االشراف والتدليك الوزارية المركزية   2  
17/ 6/ 2014 1/ 6/ 2014 

 وزارة التربية  رئيس لجنة لجنة االشراف والتدليك الوزارية المركزية   3
15/ 7/ 2015 27/ 6/ 2015 

4 
مركز التصحيح والتدليك )الكونترول 

 المركزي( للمراحل المنتهية 
 عضو

مديرية تربية محافظة صالح 
 2002 /6 /1 2002 /6 /25 الدين

ة التدليك االمتحانيةلجن 5 جامعة سامراء –كلية االداب  رئيس لجنة   
6/12/2020  

جامعة سامراء –كلية االداب  رئيس لجنة لجنة االرشاد والتوجيه التربوي 6  
6/12/2020  

جامعة سامراء –كلية االداب  عضو اللجنة الثمافية والنشاطات الالصفية 7  
6/12/2020  

 

 انشكز ٔكزت ٔانجٕائش انزكزٚى: 

 انرارَخ انًُخ اضثاب انًاَذح انجهح خ

 2009 انًُرهُح نهًرادم% 111 َجاح َطثح ذذقُق انذٍَ صالح ذرتُح يذَرَح/  انررتُح وزارج 1

 / انذٍَ صالح يذافظح يجهص 2

 ضايراء قضاء فٍ انًذهٍ انًجهص

 2010 تانًُطقح االجرًاػُح وانُشاطاخ انؼهًٍ انًطرىي

 2011 انًذافظح يطرىي ػهً يذرضٍ تًؼرض انًشاركح انذٍَ صالح ذرتُح ذَرَحي/  انررتُح وزارج 3

 1/4/2012  انطُىٌ انذاضىب يؼرض ذُظُى فٍ انًشاركح انذٍَ صالح ذرتُح يذَرَح/  انررتُح وزارج 4

 7/5/2012 انقضاء نًذارش انرؼهًُُح انخذياخ ضايراء قضاء فٍ انًذهٍ انًجهص 5

  دراضُح صفىف نثُاء فىكا يُظًح دػى ػهً انذصىل انذٍَ صالح ذرتُح حيذَرَ/  انررتُح وزارج 6

 .ضايراء قضاء يذارش فٍ

14/5/2012 

 وانًؼرض انطُىٌ انًؼرض فٍ انًشاركٍُ جهىد ذصًٍُ نهًُاهج انؼايح ًذَرَحان/  انررتُح وزارج 7

  ضايراء ذرتُح قطى فٍ انؼهًٍ 

8/6/2012 

 فٍ انؼهًُح انًؼارض اَجاح فٍ نهشاركح جهىد ذصًٍُ انذٍَ الحص ذرتُح يذَرَح/  انررتُح وزارج 8

 انًذافظح ويركس اقضُح

4/7/2012 
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 20/7/2013 االػذادٌ نهطادش% 111 َجاح َطثح ذذقُق انذٍَ صالح ذرتُح يذَرَح/  انررتُح وزارج 9

  انطالتٍ دتٍاال انًهرجاٌ ذذكُى نجُح فٍ انًشاركح انذٍَ صالح ذرتُح يذَرَح/  انررتُح وزارج 10

 2112 نؼاو انذراضُح انًرادم نكافح نهخطاتح

23/3/2017 

 9/5/2017 انُازدٍُ يذارش فٍ انشايم انطُىٌ انًؼرض ذُظُى كركىك ذرتُح يذَرَح/  انررتُح وزارج 11

  انطالتٍ االدتٍ انًهرجاٌ ذذكُى نجُح فٍ انًشاركح انذٍَ صالح ذرتُح يذَرَح/  انررتُح وزارج 12

 2112 نؼاو انذراضُح انًرادم نكافح نهخطاتح

10/1/2018 

  انذٍَ صالح يركس ادارج يغ انًرًُسج انجهىد ذصًٍُ انًفرىدح انررتُح كهُح ػًادج / انررتُح وزارج 13

 االضافُح تانًذاضراخ وانرثرع انذراضٍ

1/3/2018 

 نهؼًم جسئُا وانًكهفٍُ نًُطثٍُا انرذرَطٍُُ جهىد ذصًٍُ انًفرىدح انررتُح كهُح ػًادج / انررتُح وزارج 14

 انكهُح فٍ

4/3/2018 

 نهؼًم جسئُا وانًكهفٍُ انًُطثٍُ انرذرَطٍُُ جهىد ذصًٍُ انًفرىدح انررتُح كهُح ػًادج / انررتُح وزارج 15

 انكهُح فٍ

5/4/2018 

 /انؼهًٍ وانثذس انؼانٍ انرؼهُى وزارج 16

 ضايراء جايؼح رئاضح

  دخىل فٍ نذورهى ٍُانًُطث انرذرَطٍُُ جهىد ذصًٍُ

 انؼانًٍ( RUR) ذصُُف فٍ انجايؼح

29/4/2020 

 /انؼهًٍ وانثذس انؼانٍ انرؼهُى وزارج 17

 انىزَر يكرة

 6/5/2020 انىزَر اضرُسار فررج خالل انىزارج يُرطثٍ جهىد ذصًٍُ

 


