
 

 

 المعلومات الشخصية 

 االسم الرباعي : رويدة حسين كامل جباره

 النجف   /المعهد التقني–الوظيفة : تدريسية )عقد( في جامعة الفرات االوسط التقنية  

 العنوان : الديوانية / قضاء الشنافية 

 07804869450رقم الهاتف : 

 atu.edu.iqrwayda.kamel@البريد االلكتروني: 

 

 -: عليها ةالشهادات الحاصل

 بكالوريوس الشهادة 

 اللغة العربية االختصاص

 جيد جدا   التقدير

 2015 -2014 سنة التخرج 

 كلية التربية / جامعة الكوفة  الجامعة

 ماجستير الشهادة

 العربيةاللغة  الختصاصا

 اللسانيات االختصاص الدقيق

 أثر الروابط في اتساق وانسجام الصحيفة الرضوية الجامعة  عنوان الرسالة 

 جدا   جيد التقدير

 2018 -2017 سنة التخرج

 كلية التربية للبنات / جامعة الكوفة الجامعة 

 

 -الدورات التي عملت كمحاضر بها :

 السنة مكان االنعقاد اسم الدورة  ت

 2020/ 2/ 4 الكلية التقنية الهندسية / النجف دورة سالمة اللغة العربية  1

 2020/ 10/ 27 المعهد التقني/ النجف  دورة سالمة اللغة العربية  2

 2020/ 11/ 4 المعهد التقني / النجف دورة سالمة اللغة العربية 3
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 -:  (2020) الدورات والورش التي شاركت فيها

 الجهة المانحة  أو الورشةاسم الدورة  ت

 جامعة البصرة طرائق التدريس  -1

دور المكتبات في الوصول الحر للمعلومات في المؤسسات  -2
 األكاديمية 

جمعية المكتبات والمعلومات 
 الكويتية

 الجامعة العراقية مواعظ وعبر في منهج البحث وتحقيق النصوص -3

 الجامعة العراقية   أخالقيات مهنة التعليم  -4

المنظمة الدولية لحقوق  فن الخطاب الحديث  -5
 أوكرانيا/ العراق –االنسان 

بورد الهيئة الدولية لعلماء   التربية بالُحب  -6
 التنمية البشرية 

 كلية األمام الكاظم االعتماد االكاديمي والتصنيفات العالمية  -7

 نقابة األكاديميين العراقيين  استخدام منصة اودمودو -8

 

 -:المهارات 

 تدريسية في المعهد التقني النجف -1

 كتابة الشعر  -2

 العمل على اآللة الحاسبة وإتقان برامج الوورد والبوربوينت   -3

 

 -البحوث المنشورة :

 سنة النشر  عنوان البحث ت

 2018 -2017 اإلحالة وأثرها في اتساق الصحيفة الرضوية -1

 2018 -2017 وسائل الترابط الداللي وأثرها في انسجام الصحيفة الرضوية -2

 2020 -2019 لغة الحوار في رواية األسود يليق بك  -3

أسلوب القسم والعطف وأثرهما في اتساق الصحيفة الرضوية  -4
 وانسجامها

2019- 2020 

 2020 -2019 قراءة في ظهور الكتابة ومراحل تطورها  -5

 

 روابط مفيدة للطلبة  -

   موقععنوان ال ت

1- t.me/law945 )مكتبة العدالة  ) تلكرام
 القانونية

2- https://www.makktaba.com/2012/07/Book-
administrative-correspondence.html 

مكتبة الكتب 
 اإلدارية

3- https://download-policies-laws-pdf-
ebooks.com/844-1-library-books 

مكتبة القانون 
 اإلداري والمالي



 

 

  

 

 


