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 : سناء كاظم محمد األميريواللقب الثالثي االسم

 البصرة / العراق 7591: دةالوال وتاريخ محل

 الزبير –البصرة  -: العراقالحالي العنوان

 : تدريسية وباحثةالمهنة

 : عراقيةالجنسية

 : متزوجةالحالة الزوجية

 005391109700900 رقم الهاتف:

 Sanakhalij@yahoo.com البريد االلكتروني:

 

 الشهادات:

 طرائق التدريس, كلية التربية, جامعة البصرة.المناهج ودكتوراه في شهادة ال .7

 الماجستير في إرشاد األطفال بطيئي التعلم, كلية التربية, جامعة البصرة. شهادة .0

 شهادة البكالوريوس في اللغة االنكليزية, كلية التربية, جامعة البصرة. .0

 في التربية األسرية. 0077البصرة عام  حاصلة على شهادة اليونسكو في ورشة عمل أقيمت في جامعة .9

 - 0079حاصلة على شهادة في ترجمة اللغة االنكليزية من كلية االداب جامعة البصرة للعام الدراسي  .9

0073 

 

 المؤهالت والخبرة:

, جامعة نشرت بحوث في مجلة جامعة صالح الدين ومجلة مركز دراسات الخليج الخليج العربي .7

 .البصرة

 .0009 - 0009 – 0000 – 0000عملت مقررة قسم الدراسات االنثروبولوجية للسنوات  .0

  في مركز دراسات الخليج العربي. 0003-0009عملت رئيسة قسم الدراسات االنثروبولوجية للسنوات  .0

 . 0003 – 0009  - 0009حاضرت في قسم الفلسفة للسنوات  .9

 .0003 - 0009 – 0009ات حاضرت في معهد المعلمات في قضاء الزبير للسنو .9

 مشاركة في ندوات و حلقات نقاشية أقامها مركز دراسات الخليج العربي. .3

متدربة وناشطة في حقوق اإلنسان و حقل تمكين المرأة وحاصلة على شهادتين من المعهد الدنماركي  .1

 لحقوق االنسان.

 تكريمية في مجاالت عدة. لها شهادات تقديرية و .8

 الت وقصص قصيرة.نشرت في صحف محلية مقا .5

 .0070تدريسية في كلية الفنون الجميلة قسم التربية الفنية من العام استاذ مساعد و .70
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