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 نبيلة شكر خورشيد إبراهيم المعاضيدي-

 1/1/1975 كركوك  -

 دكتوراه/ استاذ مساعد-

بية للعلوم االنسانية - : جامعة كركوك /كلية التر ن  مكان أول تعيي 

- : ن  29-7-2002 تاري    خ التعييي 

 18عدد سنوات الخدمة:  -

 ال توجد لدي خدمة خارج التعليم العال  -

 االختصاص الدقيق: رصف         االختصاص العام: لغة-

 مكان حصول البكلوريوس والماجستت  والدكتوراه : العراق / الموصل -

  قمت بتدريسها: -
 المواد التر

 2007-2002الرصف أول عرب   من  -

  عرب   من -
   2017-2008الرصف ثابن

 2004-2002عربية عامة اول تاري    خ -

ي  - ن  2014-2012عربية عامة أول انكلت 

 2017-2015لعام ثالث عرب   من علم اللغة ا -

 2018الرصف والنحو المرحلة االول والثانية  -

-   
 2020- 2019الرصف اول والثابن

 البحوث المنشورة -

  سورة الكهف/ مجلة جامعة تكريت/   -1
ة فن  161-102/ 2008/  2/ العدد6798- 1817التوجيه اللغوي للقراءات األرب  ع عشر

  من القراءات/ مجلة جامعة تكريت/ التوجيه اللغوي لما انفرد به  -2
 171-103/  2/ العدد2009/ 67981817-الكساب 

  سورة ال عمران// مجلة جامعة كركوك/  -
  فن
 320-275/ 1/ العدد 2009/  1992-1179التوجيه اللغوي لقراءة الكساب 

  كتاب وح  القلم للرافع  دراسة رصفية// مجلة جامعة كركوك/  -
 213-173/ 2العدد / 2015/  1992-1179النسب فن

// مجلة جامعة كركوك/  -   كتاب وح  القلم للرافع 
 45-28/  3/ العدد  2015/  1992-1179االتباع فن

  القرائن الرصفية سورة يوسف أنموذجا/ مجلة جامعة تكريت/   -
خص فن  202-189/ 9/ العدد 6798-1817التر

 

 بحوث تحت النشر 

 هـ( دراسة استقرائية ومعجم لأللفاظ 321رة اللغة( البن دريد)ت التغاير الحركي وأثره في المعنى في معجم)جمه -
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ن النووية  -   أحاديث األربعي 
  الصيغ المصدرية فن

 اللواصق االشتقاقية ودالالتها فن

- ) )بحث مستل من رسالة ماجستت   
  كتاب النحو الوافن

 ترجيحات عباس حسن الرصفية فن

 بحوث غير منشورة-

  معجم الصحاح   -
 للجوهري التصغت  فن

 سورة االنشقاق دراسة صوتية ومقطعية ورصفية  -

 =المؤتمرات 

ك - (-مرويات ابن نجدة اللغوية )مشتر  
  كالر /باحث ثابن

ن
  االهل  ف

  للمعهد التقتن
/ العراق   2018/وقائع المؤتمر العلم  الدول  الثابن

 كالر

 المناصب االدارية

 مسؤولة الشؤون العلمية -

 مسؤولة التسجيل -

 اللغة العربية  مقررة قسم -

 

 


