
 ةالذاتٌ السٌرة

 

 

 

 

 

 هٌى شفٍق تىفٍق حسٍي  االسن الرتاعً: -

 6/7/1661 تارٌخ الىالدج: -

 2007 تارٌخ الحصىل علٍها:                         واداتها  دكتىراٍ فً فلسفح اللغح العرتٍح الشهادج:  -

 االدب العثاسً  التخصص الذقٍق:                                             االدب العرتً التخصص العام:  -

 تارٌخ الحصىل علٍَ:                                                    استار هساعذ اللقة العلوً:  -

 سٌح وارتعح اشهر  11  عذد سٌىاخ الخذهح فً التعلٍن العالً: -

 سٌح وستح اشهر  20  عذد سٌىاخ الخذهح خارج التعلٍن العالً: -

 <Muna -Shafeeq@ Yahoo الثرٌذ االلكتروًً: -

  تارٌخ هٌح الشهادج:            / قسن اللغح العرتٍح   الجاهعح الوستٌصرٌح / كلٍح الترتٍح  :الثكالىرٌىسالجهح الواًحح للشهادج  -

  تارٌخ هٌح الشهادج:                       / قسن اللغح العرتٍح الجاهعح الوستٌصرٌح / كلٍح     الجهح الواًحح لشهادج الواجستٍر: -

 تارٌخ هٌح الشهادج:                  / قسن اللغح العرتٍحالجاهعح الوستٌصرٌح / كلٍح الترتٍح   الجهح الواًحح لشهادج الذكتىراٍ: -

 ىضىعٍح فٌٍح شعر الكتاب فً القرى الراتع الهجري / دراسح ه عٌىاى رسالح الواجستٍر: -

 ) لالئد الجمان فً شعر هذا الزمان ( هـ فً كتابه  654وصلً  ت منهج ابن الشعار الم الذكتىراٍ: عٌىاى اطروحح -

 الوظائف التً شغلها : -

 إلى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 1895-1891 لضاء مندلً / ناحٌة لزانٌة  معلمة / لغة انكلٌزٌة  1

) منحت خاللها اجازة دراسٌة للحصول 2222-1895 لضاء مندلً / ناحٌة بلدروز معلمة / روضة اطفال  2
  1884 - 1883( سنة على البكالورٌوس 

 2222 لضاء بلدروز  الفتوة  مدرسة / متوسطة  3

مدرسة معهد اعداد المعلمات فً  4
 بعموبة 

 2221/2222 بعموبة 

  25/2/2229الى  28/7/2227 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة  ممرر لسم اللغة العربٌة 5

معاون العمٌد لشؤون لطلبة الدراسة  6
 المسائٌة  

  7/12/2229الى  25/9/2229 جامعة دٌالى 
  3/5/2228الى  18/11/2229ثم من 

  29/8/2211الى  3/5/2228 الدراسة الصباحٌة  معاون العمٌد لشؤون الطلبة  7

-  

-  

 

 الصورة



 المعاهد التً درس فٌها أوالجامعات  -

 مالحظاتال إلى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  1891-1879 دار المعلمات االبتدائٌة / بعموبة  1

 2222-1883 الجامعة المستنصرٌة  
  2227/ 2222ثم من 

 

 الدراسٌة التً لام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 الدراسٌةالسنة  المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

 2212-2223 االدب العباسً  اللغة العربٌة كلٌة التربٌة  دٌالى 1
 وال زلت 

 2229 الكتاب المدٌم  اللغة العربٌة كلٌة التربٌة  دٌالى 2

 مادة المنهج االدبً اللغة العربٌة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  دٌالى 3
 ) الماجستٌر (  

2211/2212 
2212/2213 

لضاٌا االدب العباسً  اللغة العربٌة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  دٌالى 4
 والعصور المتاخرة 

 ) الماجستٌر (

2211/2212 
2212/2213  

 

 ساهم فً تطوٌرها أوالدراسٌة التً لام بتطوٌرها  واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة المسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة للعلوم  دٌالى  1
 االنسانٌة  

  االدب العباسً اللغة العربٌة

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحعلى الرس اإلشراف -

 السنة الدراسٌة االطروحة أوعنوان الرسالة  المسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة للعلوم  دٌالى  1
 االنسانٌة 

 كتب االمان / دراسة موضوعٌة فنٌة  اللغة العربٌة 
 

2212/2213 
 

كلٌة التربٌة  دٌالى 2
 للعلوم االنسانٌة 

البنٌة الشعرٌة فً معارضات صفً  اللغة العربٌة 
 الدٌن الحلً

2212/2213 

 .فٌها شارن التًوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة  مكان االنعماد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 2229 بحث  جامعة دٌالى / كلٌة  التربٌة  االساسٌة  مؤتمر اال بحاث المكانٌة  1

 المؤتمر العلمً السادس / 2
 

 2228 اللجنة العلمٌة ممرر  كلٌة التربٌة االصمعً 

  حضور  جامعة دٌالى  مؤتمر كلٌة المانون  4

 2213 حضور كربالء مؤتمر كربالء  5

 ألامهاالدورات التً شارن بها والتً  -

 السنة مكان االنعماد عنوان الدورة  ت

دورتان فً وزارة  1
التربٌة / االولى ) 
لمعلمات رٌاض 

االطفال (  والثانٌة  
) تاهٌلٌة لمعلمات 
 رٌاض االطفال ( 

معهد العداد 
والتدرٌب / 

المدٌرٌة الطالة 
لتربٌة محافظة 

 دٌالى 

 



دورة طرائك  2
 التدرٌس 

جامعة دٌالى / 
كلٌة التاربٌة 

2211/2212  

2212/2211  

دورة كفاءة  3
 الحاسوب 

جامعة دٌالى / 
 رئاسة الجامعة 

2212/2211 

    

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصصفً مجال  البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 2227 مجلة التربٌة االساسٌة   لراء فً رسائل ابن المستوفً  1

  كلٌة االداب / جامعة بغداد  شعراء دٌالى من خالل كتاب لالئد الجمائن فً فرائد الشعراء  2

  جاهز للنشر  توظٌف الٌة التناص فً شعر الوزٌر المغربً  

  مجلة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة فاعلٌة المكان        ) سٌفٌات       انموذجاً (  

 

 ( التً لام بالنشر فٌهاimpact factorsمجالت ) لمٌة والمجالت الع- 

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

      

      

      

      

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

 مالحظاتال مازال عضوا/ انتهاء العضوٌة تارٌخ االنتساب محلٌة /دولٌة اسم الهٌئة ت

 2212منذ عام    
 ولحد االن 

/ عضو هٌئة تحرٌر مجلة دٌالى 
 كلٌة التربٌة 

 

 2229منذ عام    
 ولحد االن 

عضو مجلس كلٌة التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة 

 

 2212منذ عام    
 ولحد االن 

عضو اللجنة العلمٌة فً لسم اللغة 
/ كلٌة التربٌة للعلوم العربٌة

 االنسانٌة 

 

 2223منذ عام    
 ولحد االن 

/  لعربٌة عضو مجلس لسم اللغة ا
 كلٌة التربٌة 

 

 2211منذ عام    
 ولحد االن  

عضو مجلس ضمان الجودة فً 
 للعلوم االنسانٌة  كلٌة التربٌة 

 

 2211منذ عام    
 ولحد االن 

رئٌس لجنة اشراف على 
 اح كاتب االستنسوم الكافترٌات 

 

 2229منذ عام    
 2211ولغاٌة 

/  عضو لجنة انضباط الطلبة 
  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

 

 

عضو لجنة انضباط الموظفٌن      
 فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

 

 2211منذ عام    
 ولحد االن 

نائب رئٌس مجلس ادارة صندوق 
للعلوم التعلٌم العالً لكلٌة التربٌة 

 االنسانٌة 

 

عضو العدٌد من اللجان      
 المختلفة فً الكلٌة 

) مشترٌات ،صٌانة ...( 
 ولجان اخرى 

 



 نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تمدٌرٌة/كتب شكر( أو إبداعات -

 اإلبداعنوع  ت
 النشاط أو

 ما حصل علٌه
 ة/ كتاب شكر(ٌ)جائزة/شهادة تمدٌر

 أوعنوان النشاط  الجهة المانحة
 اإلبداع

 السنة

 8/7/2227  عمٌد كلٌة التربٌة اثنان كتب شكر    .1
18/7/2227 

 2/12/2227  رئٌس جامعة  كتاب شكر    .2

 32/1/2229  عمٌد كلٌة التربٌة  كتاب شكر    .3

 18/1/2228  وزٌر كتاب شكر   .4

 17/8/2228  عمٌد  شكر عمٌد    .5

  2/11/2228  رئٌس جامعة  شكر   .6

 9/12/2228  عمٌد  كتاب شكر    .7

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  ثالث كتب شكر    .9
 االنسانٌة 

 7/2/2212 
29/4/2212 
11/5/2212 

 3/11/2212  رئٌس الجامعة  كتاب شكر    .8

 13/2/2211  رئٌس الجامعة  كتاب شكر    .12

 3/5/2211  العمٌد  اثنان كتب  شكر    .11
6/6/2211 

 18/6/2211  رئٌس الجامعة  اثنان كتب شكر    .12
3/12/2211 

 8/12/2211  العمٌد  ثالث كتب  شكر   .14
13/12/2211 
3/12/2211 

 15/11/2212  رئٌس الجامعة  كتاب شكر   .15

  5/1/2212  عمٌد  كتاب شكر   .16

 14/5/2212  رئٌس الجامعة  شكر رئٌس الجامعة   .17

 11/7/2212  عمٌد شكر  .19

 32/7/2212  رئٌس الجامعة  كتاب رئٌس الجامعة   .18

 28/4/2212  العمٌد كتاب شكر  .22

 27/12/2213  العمٌد  كتاب شكر   .21

 23/6/2213  رئٌس جامعة  كتاب شكر   .22

  23/5/2213  عمٌد  كتاب شكر عمٌد   .23

 21/5/2213  عمٌد  كتاب شكر   .24

  31/12/2212  عمٌد  كتاب شكر   .25

 32/7/2212  رئٌس جامعة  كتاب شكر رئٌس جامعة   .26

 5/7/2212  عمٌد  كتاب شكر عمٌد   .27

 11/7/2212  عمٌد  كتاب شكر   .29

  14/5/2212  رئٌس جامعة  كتاب شكر   .28

 

 والترجمة التألٌف  -

 منهجٌة / غٌر منهجٌة عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

      

      

  

 ٌجٌدهااللغات التً  -

 اللغة العربٌة  ---1

 %52اللغة االنكلٌزٌة بنسبة -2

3-    

 



 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1... 

2. 

 

 أخرىنشاطات  -

1. . 

2.  

  

 

 

 (CDعلى لرص )نسخة مالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورلٌة و

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 الغنًم.م.وسام عماد عبد                                      

 الجامعً واألداءمدٌر لسم ضمان الجودة                                    


