
 ةالذاتٌ السٌرة

 

 

 

 

 

 سهى ياسيٍ زيذ رشيذ االسى انرباعي: -

  3/4/1891 تاريخ انىالدة: -

 14/8/2005 تاريخ انحصىل عهيها:                                                             ياجستيرانشهادة:     -

 نغت انتخصص انذقيق:                                               انهغت انعربيت انتخصص انعاو:   -

 14/6/2011 تاريخ انحصىل عهيّ:                                                         يذرس انهقب انعهًي:   -

         سبع سُىاث وتسع اشهر عذد سُىاث انخذيت في انتعهيى انعاني:    -

 ال يىجذ  يى انعاني:عذد سُىاث انخذيت خارج انتعه -

 انبريذ االنكتروَي: -

                        1/7/2002ى /كهيت انتربيت                تاريخ يُح انشهادة : جايعت ديان انجهت انًاَحت نهشهادة انبكهىريىس: -

 14/8/2005تاريخ يُح انشهادة :                 جايعت ديانى /كهيت انتربيت   انجهت انًاَحت نشهادة انًاجستير: -

 تاريخ يُح انشهادة:                                                    انجهت انًاَحت نشهادة انذكتىراِ: -

 انى  1869انُحى انقراَي في انكتب وانرسائم انجايعيت عُذ انباحثيٍ انعراقييٍ يٍ   عُىاٌ رسانت انًاجستير: -

 و  2000    

 انذكتىراِ: عُىاٌ اطروحت -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

  1/8/2010- 8/1/2006 كلٌة الزراعة / جامعة دٌالى  تدرٌسٌة  1

 ولحد االن  1/8/2010 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة دٌالى  تدرٌسٌة  2

3    

 

 المعاهد التً درس فٌها الجامعات او -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

  1/8/2010-16/1/2006 معة دٌالى / كلٌة الزراعة جا 1

  ولحد االن  1/8/2010 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  2

    

 

 الصورة



 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2002-2006 حقوق االنسان  االنتاج النباتً  الزراعة  دٌالى  1

  2008-2002 حقوق االنسان  االنتاج النباتً  الزراعة  دٌالى  2

 2002-2008 حقوق االنسان  االنتاج النباتً  الزراعة  دٌالى  3

 2010-2002 حقوق االنسان  االنتاج النباتً  الزراعة  دٌالى  4

التربٌة للعلوم  دٌالى  5
 االنسانٌة 

 2011-2010 عربٌة عامة  التارٌخ 

التربٌة للعلوم  دٌالى  6
 االنسانٌة 

 2012-2011 عربٌة عامة  التارٌخ 

      

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

      

 

 .التٌشاركفٌهاوالورش المؤتمراتوالندواتالعلمٌة -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 



 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

    

    

    

    

 

 . لمشروعاتالبحثٌةفىمجااللتخصصلخدمةالمجتمعأوتطوٌرالتعلٌما -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )العالمجالت  -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

مجلة جامعة تكرٌت  1
 للعلوم االنسانٌة 

استقراء االفعال  العراق 
القرانٌة فً الكتب 

والرسائل الجامعٌة 
ثٌن عند الباح

العراقٌٌن من 
 م1268-2000

 ) جمع ودراسة ( 

 (16المجلد )
 ( 2العدد )

  2002شباط 

مجلة جامعة تكرٌت  2
 للعلوم االنسانٌة 

استقراء الضمائر  العراقث 
فً القران الالكرٌم 
فً كتب الباحثٌن 

العراقٌٌن ورسائلهم 
الجامعٌة من 

م ) 2000- 1268
جمع ودراسة 

 وصفٌة ( 

 ( 16المجلد )
 ( 2العدد )

 م  2002تموز 

مجلة دٌالى للبحوث  3
 االنسانٌة 

استقراء بعض  العراق 
احكام المنصوبات 
فً القران الكرٌم 
فً كتب الباحثٌن 

 العراقٌٌن ورسائلهم 
الجامعٌة من 

م ) 2000- 1268
جمع ودراسة 

 وصفٌة ( 

العدد السابع 
 واالربعون 

 كانون االول 
 م  2010

      

      

      

      

 . العلمٌةالمحلٌةوالدولٌةوالجمعٌات  عضوٌةالهٌئات -

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

 مالحظات

      



 ابداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط او  المانحة الجهة
 االبداع

 السنة

      

      

      

      

      

 

 التالٌف والترجمة  -

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

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

1--- 

2- 

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1... 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

 (CDعلى قرص )نسخة مالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة و 

 

 كرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلشا

 

 

 

 م.م.وسام عماد عبد الغنً                                                                                

 مدٌر قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً                                             


