
 

 

 

  

 

جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

 

 ةاالستاذ المساعد الدكتور
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 : السٌرة الذاتٌــــة

 منى شفٌق توفٌق حسٌن:  االسم الرباعً

 6/7/1961 –دٌالى  -مندلً:  محل وتارٌخ الوالدة

 دور االساتذة مجمع الرحمة:  عنوان السكن الحالً

 07704266769:  رقم الهاتف

 muna_shafeeq@yahoo.com: البرٌد االلكترونً
 

 : التحصٌل الدراسً والشهادات الدراسٌة

العام الدراسً الجهة المانحة التخصص الدقٌق التخصص العام الشهادة 

 1981-1980 دار المعلمات االبتدائٌة  -مدٌرٌة اعداد المعلمٌن  دبلوم 

 1997-1996كلٌة التربٌة  الجامعة المستنصرٌة لغة عربٌة بكالورٌوس 

 28/3/2000 كلٌة التربٌة الجامعة المستنصرٌةادب آداب فً اللغة العربٌة ماجستٌر 

 20/5/2007 كلٌة التربٌة الجامعة المستنصرٌةادب فلسفة فً اللغة العربٌة دكتوراه 

 

 : مجاالت السٌرة

 

 

 

 المرحلة الدرجة المباشرة اللقب العلمً الوزارة التعٌٌن

   11/11/1981 معلمة التربٌة معلمة

   16/4/2001 م0م التربٌة 0م0م

   15/5/2002 م0م وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تدرٌسٌة

   1/9/2007 م وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تدرٌسٌة

 11 1 1/9/2010 م0ا وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً تدرٌسٌة

mailto:muna.shafeeq@yahoo.com


 

 

 المدة المؤسسة المنصب ت

 16/2/2008الى 29/7/2007من  كلٌة التربٌة /جامعة دٌالى مقرر قسم اللغة العربٌة للدراسة الصباحٌة والمسائٌة 1

 7/10/2008الى 24/2/2008من  كلٌة التربٌة /جامعة دٌالى معاون عمٌد لشؤون الطلبة المسائً 2

 3/5/2009الى  19/11/2008من  كلٌة التربٌة /جامعة دٌالى معاون عمٌد لشؤون الطلبة المسائً 3

 29/8/2011الى 3/5/2009من كلٌة التربٌة االصمعً/جامعة دٌالى معاون عمٌد لشؤون الطلبة الصباحً 4

 ولحد االن 29/8/2011من  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/جامعة دٌالى معاون عمٌد للشؤون االدارٌة والمالٌة 5

 

 

 :المهام واللجان المكلفة بها 

 :المهام 

 تارٌخه رقم االمر الموضوع ت

  24/3/2011 س61 وال زالت  -مجلس ضمان الجودة عضو  .1

 29/6/2011 1693 مسائً -صباحً/ نائب رئٌس لجنة ادارة صندوق التعلٌم العالً   .2

 19/1/2014 504 اعادة تشكٌل مجلس ضمان الجودة  .3

 19/1/2014 550 وال زالت – االصمعً فً الكلٌةهٌئة تحرٌر جرٌدة   .4

 26/6/2014 5258 وال زالت – فً قسم اللغة العربٌة عضو المجلس العلمً للدراسات العلٌا  .5

 11/3/2015 4590 المسائً/ عضو مجلس كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة   .6

 2015  نائب رئٌس مجلس ادارة صندوق التعلٌم العالً فً الكلٌة   .7

 2015  عضو عدة لجان مؤقتة فً الكلٌة   .8

 17/11/2015 1572 المسائً/عضو مجلس كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

: اللجان المكلفة بها 

تارٌخه رقم االمر موضوع اللجنة ت 
 -29/2/2009 16054 رئٌس اللجنة المشرفة على كافترٌات ومكاتب االستنساخ فً الجامعة  .1

29/2/2010 
 1/3/2009 462 فً الدراسات العلٌا( جمال عبد مندٌل)رئٌس لجنة تحقٌقٌة فً موضوع قبول السٌد  .2
 20/9/2011 1936 وال زالت  -انضباط الموظفٌن رئٌس لجنة   .3
 4/7/2012 10131 (محسن حسن علوان0د0م0ا)رئٌس اللجنة التخصصٌة بحق عمٌد كلٌة االدارة واالقتصاد   .4
 7/10/2012 3104لمقصر عن سرقة مواد قسم التارٌخ  لجنة تحقٌقٌة لتحدٌد ومحاسبة ا رئٌس  .5
رئٌس لجنة تحقٌقٌة لبٌان اسباب صرف رواتب الدكتور حسن عبد الغنً محمد   .6

دون ( 01392)ار ٌحمل الهوٌة 0الى شخصد( 2006اٌار واٌلول ) جواد لشهري 
 تثبٌت جهة االصدار

2340 4/11/2009 

 18/11/2009 2492لجنة مشترٌات مسائً   رئٌس  .7
 8/5/2013 1134اللجنة المشرفة على السلف وانجازها   رئٌس  .8
 11/6/2013 1517بحق السٌد باسم كرٌم شٌحان   هتحقٌق لجنة  رئٌس  .9

 16/6/2013 1581سٌد حازم لطٌف حسن  لجنة تحقٌقٌة لبٌان اسباب غٌاب الرئٌس   .10
 7/7/2013 1787ل فً غرفة الصٌانة  لجنة تحقٌقٌة لمعاقبة المقصرٌن فً ترك االجهزة تعم رئٌس  .11
 9/7/2013 1815لجنة تحقٌقة للنظر فً موضوع غش الطالب مهند ٌوسف   رئٌس  .12
 18/8/2013 2042 تحقٌقٌة لمحاسبة المقصر فً الخطأ الحاصل فً اسم الطالب خلدون رحمن علوان  رئٌس لجنة   .13
 12/11/2013 2965ور على مرشات معطلة  تحقٌقٌة لبٌان اسباب العث لجنة رئٌس  .14

 26/1/2014 779 ( ماهر محمود نجم)و( حازم لطٌف حسن)لجنة تحقٌقٌة بخصوص الغٌابات المتكررة للموظفٌن رئٌس   .15

 28/1/2014 886تحقٌقٌة بحق الموظف باسم كرٌم شٌحان   رئٌس لجنة  .16
 29/1/2014 919(  رائد فائق شكر)تحقٌقٌة بحق الموظف رئٌس لجنة   .17
 6/2/2014 1227للنظر فً اصدار التعلٌمات الخاصة بفقدان هوٌات الطلبة   رئٌس لجنة   .18
 16/3/2014 2393للنظر فً اصدار التعلٌمات الخاصة بفقدان هوٌات الطلبة   رئٌس لجنة   .19
 2/4/2014 1326 فً كلٌتنا منً لٌوم الجامعة امنٌة لمتابعة الجانب اال رئٌس لجنة  .20
 26/6/2014 5255  فتح صندوق مكافحة الرشوة  رئٌس لجنة  .21
 17/9/2014 3256رئٌس لجنة اختبارات القدرات المعرفٌة للموظفٌن   .22
 23/9/2014 3385رئٌس لجنة تتولى االشراف على قانون تطبٌق مكافحة التدخٌن   .23
 1/10/2014 6922( قفل مقطورات الكاز لمولدات الكلٌةكسر )رئٌس لجنة تحقٌقٌة   .24
 2/10/2014 3571 (2013-12-31الى  2013-4-9)رئٌس لجنة بٌان العملٌات االرهابٌة التً اصابت كلٌتنا من   .25
 19/11/2014 8214 رئٌس لجنة سكرتارٌة المؤتمر العلمً الثامن فً الكلٌة  .26

 21/12/2014 9372 الكلٌةرئٌس لجنة متابعة البرٌد الٌومً فً   .27

 22/12/2014 9428 رئٌس لجنة اتالف الهوٌات فً الكلٌة  .28
 7/1/2015 363 (اشهر 6بٌان اسباب منح المدرس حامد حمٌد عطٌة قدم )رئٌس لجنة تحقٌقٌة   .29
 15/1/2015 1057 (هدٌل عباس محمد)رئٌس لجنة تحقٌقه لبٌان اسباب التباٌن الحاصل فً سنة التخرج للطالبة   .30
 16/2/2015 3098 (وسام علً عرٌبً)رئٌس لجنة تحقٌقٌة بحق طالب الماجستٌر   .31
 25/2/2015 3792 رئٌس لجنة تحقٌقٌة للتحقٌق فً الخرق االمنً فً قسم اللغة العربٌة  .32
 24/3/2015 5316 رئٌس لجنة تحقٌقٌة لبٌان اسباب ترك قسم علوم القرآن والتربٌة االسالمٌة   .33
 30/3/2015 5648 لجنة اختبار معاٌٌر الموظف االول فً الكلًرئٌس   .34
 3/6/2015 9045 رئٌس لجنة اعتراضات منحة الطلبة فً الكلٌة  .35
 28/6/2015 10138 (عباس عماد مهدي)رئٌس لجنة تدقٌق بحث تخرج الطالب   .36
 13/10/2015 13859 (اسماعٌلانسام حقً )رئٌس لجنة تحقٌقٌة لبٌان اسباب الخطأ الوارد فً معدل الطالبة   .37
 7/1/2016 378 رئٌس لجنة متابعة ورقابة الكافترٌا التابعة للكلٌة  .38



 

 
 25/2/2016 3219 رئٌس لجنة صندوق تبرعات الحشد الشعبً فً كلٌتنا  .39
 24/3/2016 4490 رئٌس لجنة تحقٌقٌة فً اسباب فقدان الهوٌات والباجات الخاصة بمنتسبً الكلٌة  .40
 25/2/2015 3792 تحقٌقٌة فً حادث االعتداء االرهابً الذي وقع فً قسم اللغة العربٌةرئٌس لجنة   .41
 4/4/2009 741 عضو لجنة استالل للمدرس المساعد خالد علً ٌاس لغرض الترقٌة الى مرتبة مدرس  .42
 11/5/2009 1050 لجنة انضباط الطلبةعضو   .43
 19/5/2009 س92 النهائٌةلالشراف على االمتحانات  اللجنة المركزٌة  عضو  .44
 10/6/2009 1274 وال زالت – لجنة الترفٌعات للموظفٌن عضو  .45
 16/6/2009 1312 لجنة تحقٌقة لتسرب اسئلة مادة االرشاد التربوي لقسم التارٌخ المرحلة الثالثة عضو  .46
 22/6/2009 1370 لجنة تحقٌقٌة لتسرب اسئلة قسم اللغة االنكلٌزٌة عضو  .47
 11/8/2009 س165 2010لجنة تحضٌرٌة خاصة بمؤتمر الكلٌة لشهر اذار لسنة  عضو  .48
 20/8/2009 1756 (انوار مختار حسٌن 0م0باقر عزام و م0د)من  للجنة تحقٌقٌة بحق ك عضو  .49
 11/11/2009 2441 2010-2009لجنة لتوزٌع الطلبة المقبولٌن بالمرحلة االولى للعام الدراسً  عضو  .50

 16/11/2009 1452 لجنة لوقاٌة الطلبة من انتشار مرض االنفلونزا الوبائٌة عضو  .51

 9/11/2009 2420 لجنة استالل للمدرس المساعد ٌاسر عمار مهدي عضو  .52
 23/11/2009 2523 لجنة استالل للمدرس الدكتور علً متعب جاسم عضو  .53
 11/1/2010 394 (امر جامعً) ار بمحاذاة الطرق الرئٌسٌة والفرعٌةجلجنة زراعة االش عضو  .54
 19/1/2010 216 لجنة انضباط الطلبة عضو  .55
 11/3/2010 736 لجنة لمتابعة سٌر التطبٌقات التربوٌة لطلبة المرحلة الرابعة عضو  .56
 9/6/2010 1664 لجنة تحدٌث المفردات الدراسٌة فً قسم اللغة العربٌة عضو  .57
 13/6/2010 1700 لجنة تنسٌق االساتذة لالختصاصٌن االدب واللغة فً قسم اللغة العربٌة عضو  .58
 22/6/2010 1784 2010-2009اللجنة المركزٌة لسٌر االمتحانات للعام الدراسً  عضو  .59
 17/10/2010 2651 القبول المركزي/ لجنة قبول الطلبة للدراسة الصباحٌة  عضو  .60
 4/1/2011 12 لجنة لتنسٌق احتفالٌة تخرج طلبة كلٌتنا عضو  .61
 2/2/2011 238 اعادة لجنة انضباط الطلبةلجنة  عضو  .62
 9/3/2011 448 لجنة علٌا مشرفة على سٌر التطبٌقات التربوٌة فً كلٌتنا  عضو  .63
 11/4/2011 678 فً كلٌتنا المشترٌات الصباحًلجنة  عضو  .64
 26/4/2011 836 لجنة لمتابعة واجبات االقسام العلمٌة كافة فً كلٌتنا عضو  .65
 2/5/2011 857 لجنة انضباط الطلبة عضو  .66
 3/5/2011 875 لجنة تحقٌقٌة بخصوص سرقة كٌبل مولد الكلٌة عضو  .67
 5/5/2011 897 2011-2010لجنة االشراف على االمتحانات النهائٌة للعام الدراسً  عضو  .68
 16/5/2011 970 لجنة استالل لالستاذ المساعد سعد خضٌر عباس عضو  .69
 21/6/2011 1288 لجنة لمتابعة سجالت المالٌة عضو  .70
 28/6/2011 1368 لجنة لشطب المواد التالفة عضو  .71
 7/7/2011 1432 لجنة تحقٌقٌة بخصوص الشكوى المقدمة من قبل الطالبة وسن طالب كرٌم عضو  .72
 10/7/2011 1449 لجنة لمتابعة سجالت المالٌة عضو  .73
 19/7/2011 س181 لجنة لمقابلة الطلبة المتقدمٌن للقبول المباشر فً قسم علوم القران والتربٌة االسالمٌة عضو  .74
 15/8/2011 1641 للقبول فً الدراسات العلٌا عضو لجنة للنظر فً الطلبات المقدمة من قبل الموظفٌن  .75
إلعداد كتٌب ٌتناول الدراسة التحلٌلٌة للجوانب المهمة فً سٌرة الكلٌة للعام عضو لجنة   .76

 2011-2010الدراسً 
1707 28/8/2011 

 13/9/2011 1855 الهٌئة العلٌا للدفاع المدنًلجنة  عضو  .77
 13/9/2011 18690 اعادة تشكٌل لجنة متابعة سجالت المالٌةلجنة  عضو  .78
 13/9/2011 1856 لجنة الجرد المركزٌة عضو  .79
 13/9/2011 1853 لجنة اعداد الهٌاكل االدارٌة عضو  .80



 

 

 13/9/2011 1875 اعادة تشكٌل اللجنة العلٌا المشرفة على سٌر التطبٌقات فً الكلٌةلجنة  عضو  .81
 13/9/2011 1870 لجنة تنفٌذ االستراتٌجٌة الوطنٌة لمكافحة الفساد فً كلٌتنا عضو  .82
 15/9/2011 1906 متحانٌة التنافسٌة وجمعها مع المعدللجنة االشراف على نقل الدرجات اإل عضو  .83
 19/9/2011 1927 لجنة الترفٌعات عضو  .84
 29/9/2011 2020 وال زالت – عداد الهٌكل التنظٌمً للكلٌةلجنة إل عضو  .85
 9/10/2011 2147 ستاذ المساعد الدكتور صالح مهدي حسٌنلجنة استالل لال عضو  .86
 22/11/2011 2632 للدراسة االولٌة المسائٌة فً الكلٌة شٌتلجنة لتدقٌق الماستر عضو  .87
(                               نفقة خاصة)عضو لجنة تحقٌقٌة بموضوع مباشرة طالب الماجستٌر  .88

 حامد عبد ابراهٌم قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
2721 5/12/2011 

 12/12/2011 2774 لمعاٌنة موقع الحرٌق الذي وقع فً قسم الجغرافٌة وتقدٌم تقرٌر عن الحادثعضو لجنة   .89
 29/1/2012 258 شطب المواد التالفةلجنة  عضو  .90
 29/1/2012 266 المشرفة على سٌر التطبٌقات التربوٌةلجنة  عضو  .91
 6/2/2012 324 لجنة استالل للمدرس الدكتورة وسن عبد المنعم ٌاسٌنعضو   .92
 15/2/2012 413 (مسائً -صباحً)ادارة صندوق التعلٌم العالً  لجنة  عضو  .93
 19/2/2012 443 تنسٌق احتفالٌة تخرج طلبة طلٌتنالجنة  عضو  .94
 21/2/2012 473 لجنة مشترٌات النفقة الخاصة عضو  .95
 29/2/2012 607 الترفٌعاتعضو لجنة    .96
 6/3/2012 683 اللجنة العلٌا المشرفة على سٌر التطبٌقات التربوٌة عضو  .97
 7/3/2012 702 لجنة استالم صحٌات االقسام العلمٌة عضو  .98
 19/3/2012 896 اللجان التحضٌرٌة الفرعٌة للمؤتمر العلمً السابع لكلٌتنا عضو  .99

 23/4/2012 1298 2012-2011عضو لجنة مركزٌة لالشراف على االمتحانات النهائٌة للعام الدراسً   .100
 16/5/2012 1709 لجنة مشرفة على السلف وانجازها عضو  .101
 7/6/2012 2037 لجنة اعداد المعلومات الخاصة ببرنامج االدارة االلكترونٌة عضو  .102
 14/6/2012 2124 عضو لجنة تحقٌقٌة للنظر فً موضوع الشكوى المقدمة من قبل الطالبة بان احسان محمود  .103
 2/9/2012 2423 لجنة جرد موجودات قسمً التارٌخ والجغرافٌة عضو  .104
 4/9/2012 2740 لجنة تحقٌقٌة فً موضوع الخطأ فً اسم الطالب ماهر ثامر سعٌد عضو  .105
 30/9/2012 3008 المشترٌات من حساب النفقة الخاصةلجنة  عضو  .106
 1/10/2012 3031 2013-2012لجنة لتوزٌع اٌرادات الدراسة المسائٌة للعام الدراسً  عضو  .107
 1/10/2012 3026 مجلس ضمان الجودة عضو  .108
 23/10/2012 3279 1997ٌٌد المشاركة فً دورة التأهٌل العلمً والتربوي التً فتحت عام أعضو لجنة للنظر فً طلبات ت  .109

 22/11/2012 3615 الجودةاعادة تشكٌل مجلس ضمان لجنة  عضو  .110

 2/12/2012 3686 للبحوث االنسانٌةدٌالى هٌأة تحرٌر مجلة لجنة  عضو  .111
 5/5/2013 1084 لجنة االشراف على الكافترٌا والمكاتب التابعة للكلٌة عضو  .112
 6/5/2013 1108 لجنة للتحقٌق فً حادث سرقة الساحبة والعبث بالبطارٌه عضو  .113
 27/5/2013 1324 الصباحٌةالصٌانة لجنة  عضو  .114
 6/6/2013 1459 لجنة تحقٌقٌة بحق طالب الماجستٌر اثٌر كرٌم حسٌن  عضو  .115
 11/6/2013 1540  لجنة الٌة التعاون عضو  .116
 3/9/2013 12630 عضو لجنة اعداد المالك والتخصصات فً الجامعة وفقا لتخصصات الموظفٌن  .117
 24/9/2013 2449 لجنة لمتابعة تطبق معاٌٌر الجودة واالعتماد الدولً عضو  .118
 26/9/2013 2479 (اللغة واالدب)جراء االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه لجنة إل عضو  .119
 4/12/2013 3241 للنظر فً الشكوى المقدمة من رئٌس سواق احمد ردام سعٌد هلجنة تحقٌق عضو  .120
 13/2/2014 1490 2014-2013اللجنة المركزٌة لالشراف على تطبٌق الطلبة للعام الدراسً  عضو  .121
 23/3/2014 2616 لجنة الختبار افضل بحث تخرج لطلبة المرحلة الرابعة عضو  .122



 

 

لجنة تحقٌقٌة لمحاسبة المقصرٌن فً اللبس الحاصل فً تكرار اسماء الطلبة  عضو  .123
 ئًفً قوائم التسجٌل الصباحً والمسا

2699 25/3/2014 

ه مقابل الوثائق ؤلجنة لوضع المقترحات حول المبلغ الواجب استٌفا عضو  .124
 والخدمات المقدمة من قبل الكلٌة

2438 17/3/2014 

 4/5/2014 3777 فً كلٌتنا لجنة استالل المركزٌة لرسائل واطارٌح الماجستر والدكتوراه عضو  .125
اللجنة االمتحانٌة العلٌا المشرفة على االمتحانات النهائٌة للدراسة االولٌة  عضو  .126

 2014-2013للعام الدراسً 
4162 15/5/2014 

 26/6/2014 5251 الترفٌعاتلجنة   عضو  .127
 23/10/2014 7387 2014-2013الدراسًعضو  لجنة االمتحان الشامل لطلبة الدكتوراه فرع االدب للعام   .128
 5/11/2014 7720 لدراسة مشروع تعلٌمات هٌكل عمل التدرٌسًعضو لجنة    .129
 6/11/2014 7769 عضو اللجنة العلمٌة لمؤتمر الكلٌة الثامن  .130
 16/11/2014 4106 وال زالت –عضو اللجنة العلمٌة لقسم اللغة العربٌة   .131
 30/12/2014 9793 23/12/2014ف17376ًعضو لجنة للنظر فً مضمون كتاب رئاسة جامعة دٌالى     .132
 20/1/2015 1518 عضو لجنة هٌئة الدفاع المدنً  .133
 22/1/2015 1756 عضو لجنة تدقٌق الدفاتر االمتحانٌة  فً قسم اللغة العربٌة   .134
 8/3/2015 4266 للتدرٌسٌٌن والموظفٌن 2014-2013عضو لجنة متابعة ادخال معلومات استمارة تقوٌم االداء  .135

 2/4/2015 5887 2015-2014الطلبة للعام عضو لجنة احتفالٌة تخرج   .136

 21/5/2015 8506 عضو اللجنة المركزٌة المشرفة على االمتحانات النهائٌة  .137

 13/12/2015 16925 عضو اللجنة العلمٌة لقسم اللغة العربٌة  .138

 3/2/2016 2293 عضو لجنة هٌئة الدفاع المدنً للعام الدراسً   .139

 27/3/2016 4637 المٌاه العالمًعضو اللجنة التحضٌرٌة لندوة ٌوم   .140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 : التقوٌم العلمً واللغوي للرسائل والبحوث

 العام الدراسً المجلة الكلٌة/ الجامعة  موضوعه ت

المنظور البالغً للغموض فً شعر ابً  1
 تمام

 2007 مجلة الفتح كلٌة التربٌة االساسٌة -دٌالى 

المضاد التماسك االسري وعالقته بالسلوك  2
 للمجتمع لدى طلبة الدراسة االعدادٌة

 2007 الدراسات العلٌا كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -دٌالى 

 2007 مجلة الفتح كلٌة التربٌة االساسٌة -دٌالى  التربٌة والتعلٌم عند الجاحظ وابن رشد 3

 2008 للبحوث االنسانٌةدٌالى  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -دٌالى  دٌون مجد االسالم 4

السٌاسة الخارجٌة للوالٌات المتحدة  5
االمرٌكٌة فً عهد الرئٌس هاري ثرومان 

1945-1953 

 2008 دٌالى للبحوث االنسانٌة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -دٌالى 

 2013 االنسانٌةدٌالى للبحوث  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -دٌالى  االستشراق اشكالٌة المفهوم 6

رسالة ماجستٌر اسلوب النمذجة فً تخفٌض  7
سلوك المشاكسة لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة

 2010 الدراسات العلٌا كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -دٌالى 

 2011 العلٌاالدراسات  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -دٌالى  رسالة ماجستٌر علماء عكبرا ومروٌاتهم التارٌخٌة  8

 2012 دٌالى للبحوث االنسانٌة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -دٌالى  الحرٌة فً شعر المتنبً 9

اثر توظٌف المراحل الخمس للكتابة فً  10
االداء التعبٌري لدى طالب الصف الثانً 

 المتوسط

 2012 الدراسات العلٌا كلٌة التربٌة االساسٌة -دٌالى 

المتجاورة الرمزٌة وابعادها فً شعر البنٌة  11
 الصعالٌك الفتاك حتى نهاٌة العصر االموي

 2014 دٌالى للبحوث االنسانٌة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -دٌالى 

 2014 دٌالى للبحوث االنسانٌة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة -دٌالى  التكرار وانماطه فً شعر عبد العزٌز المفالح 12

خبٌرة علمٌة لثالثة بحوث ترقٌة علمٌة من  13
 مدرس الى مرتبة استاذ مساعد

 2013  كلٌة التربٌة للبنات -االنبار

خبٌرة علمٌة لثالثة بحوث ترقٌة علمٌة من  14
 مدرس الى مرتبة استاذ مساعد

 2015  كلٌة االداب -الجامعة المستنصرٌة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :المؤتمرات والندوات العلمٌة 

 عنوان البحث عنوانه ت

/ فاعلٌة المكان فً الصورة الشعرٌة  المؤتمر االول لالبحاث المكانٌة 1
 مشترك -نموذجاً إالمتنبً 

/ مقررٌة اللجنة العلمٌة للمؤتمر العلمً السادس لكلٌة التربٌة االصمعً 2
 2009جامعة دٌالى 

 

 /للعلوم االنسانٌة مقرر اللجنة العلمٌة للمؤتمر العلمً السابع كلٌة التربٌة  3
   2011جامعة دٌالى 

 

 عضو اللجنة العلمٌة المؤتمر العلمً الثامن كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 4
 وكذلك مدٌر سكرتارٌة المؤتمر نفسه 2015

 

انماط السخف فً )بحث بعنوان  2015جامعة دٌالى/المؤتمر العلمً الثامن كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة  5
 مشترك( بن الحجاجشعر ا

 

 : منشورةالغٌر  البحوث العلمٌة المنشورة و

 محل النشر عنوان البحث ت

 وقائع المؤتمر االول لالبحاث المكانٌة مشترك( المتنبً انموذجا)فاعلٌة المكان فً الصور الشعرٌة   .1

 مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة (مشترك)فن المعارضة والوظفٌة الجدٌدة للشعر   .2

 داب جامعة بغدادمجلة كلٌة اآل شعراء دٌالى من خالل كتاب قالئد الجمان فً فرائد شعراء هذا الزمان  .3

 كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى/مجلة الفتح قراءة فنٌة فً رسائل ابن المستوفً  .4

دراسة فً العالقات الداللٌة بٌن االلفاظ فً الحقل الداللً الواحد فً   .5
 مشترك( االٌضاح فً شرح سقط الزند وضوئه للتبرٌزي)ضوء كتاب 

 مقبول النشر

 مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة مشترك/الموسٌقى فً كتب االمان   .6

 مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة انماط االغتراب النفسً فً شعر المفضلٌات  .7

 جامعة كرمٌان/ مجلة جامعة كرمٌان (رؤٌة نفسٌة)فلسفة الموت فً شعر المفضلٌات   .8

كلٌة  2014-2013وقائع المؤتمر الثامن  فً شعر ابن الحجاج خفانماط الس  .9
 التربٌة للعلوم االنسانٌة

 منجز غً منشور  بنٌة االٌقاع فً شعر الطغرائً  .10

 منجز غٌر منشور رثاء ابن الرومً لمدٌنة البصرة دراسة وتحلٌل  .11

 

 

 

 

 



 

 

 :االٌفادات 

 العام الدراسً الكلٌة  الجامعة  الموضوع ت

 12/12/2013فً  19017 قاعة الشهٌد الحكٌم  بغداد   .1

   الكوفة تبادل الخبرات فً مجال الجودة  .2

 

 

 

 : شراف على رسائل الماجستٌراال

 العام الدراسً الكلٌة الجامعة عنوان الرسالة ت

 2013-2012 ٌةناالنساكلٌة التربٌة للعلوم  دٌالى بنٌة النص الشعري فً معارضات صفً الدٌن الحلً 1
2013-2014 

 2013-2012 ٌةنكلٌة التربٌة للعلوم االنسا دٌالى فنٌة كتب االمان دراسة موضوعٌة  2
2013-2014 

 

 : االشراف على اطارٌح الدكتوراه

 العام الدراسً الكلٌة الجامعة عنوان الرسالة ت

 2014-2013 ٌةنالتربٌة للعلوم االنساكلٌة  دٌالى شعراء المفضلٌات دراسة فً المنهج النفسً 1

المهٌمنات االجتماعٌة فً الشعر الجاهلً  2
 واالسالمً

 2017-2016 ٌةنكلٌة التربٌة للعلوم االنسا دٌالى

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 : مناقشات رسائل الماجستٌر

 العام الدراسً الكلٌة الجامعة عنوان الرسالة ت

 2007 االصمعً/  كلٌة التربٌة دٌالى نظرٌة التلقًالمدٌح عند الشعراء المخضرمٌن فً ضوء   .1

 2012 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى الصورة االستعارٌة فً شعر ابً فراس الحمدانً  .2

 2012 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى مظاهر الحداثة فً شعر المتنبً  .3

شواهد الشعر الجاهلً فً تفسٌر الطبري دراسة فً   .4
 الفنٌة وتوظٌفه التفسٌري قٌمه

 2014 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى

 2014 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى فنٌة -دراسة موضوعٌة -شعر حارثة بن بدر الغدانً  .5

( هـ658ت)كتاب تحفة القادم البن االبار االندلسً  .6
 دراسة منهجه وجمالٌات االختٌار

 2015 للعلوم االنسانٌةكلٌة التربٌة  دٌالى

 2015 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى كتب االمان دراسة موضوعٌة فنٌة  .7

 2016 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى التعالق النصً فً شعر صفً الدٌن الحلً  .8

 2017 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى صورة الذات فً شعر الشرٌف الرضً  .9

 2017 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى تمٌم بن مقبل فً الدرس النقدي العربً القدٌمشعر   .10

 

 : طارٌح الدكتوراهأمناقشة  

 العام الدراسً الكلٌة  الجامعة  الموضوع ت

 2013 التربٌة فاكتلً كوٌا السلٌمانٌة الطفولة فً الشعر العربً حتى نهاٌة العصر االموي 1

 2015 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى االسالمً فً دراسات المستشرقٌناالدب  2

 2016 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى الرسائل فً فضائل اهل االندلس دراسة تحلٌلٌة فنٌة  3

 2016 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى اثر ابً تمام والبحتري والمتنبً فً شعر الجواهري 

 2016 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى شعر المفضلٌات دراسة من الوجهة النفسٌة 

 2018 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى اآلخر فً شعر صدر االسالم 4

 

 

 

 : الشكـــر والتقـدٌــــر

 العدد والتارٌخ المانح للشكر والتقدٌر السبب  ت

الدورة التأهٌلٌة لمعلمات لحصولها على درجات عالٌة فً   .1
 رٌاض االطفال

 31/12/1985فً  4208 دٌالى/ المدٌرٌة العامة للتربٌة 

 18/1/1986فً  1455 دٌالى/ المدٌرٌة العامة للتربٌة  لحصول تالمٌذها على نسب عالٌة من النجاح  .2



 

 

 6/4/1987فً  59390 دٌالى/ المدٌرٌة العامة للتربٌة  لحصولها على المرتبة االولى فً دورة رٌاض االطفال  .3

 31/5/1989فً  10413 محافظة دٌالى لجنة انتخابات المجلس الوطنً لجهودها فً انجاح عملٌة انتخابات المجلس الوطنً  .4

 4/12/1990فً  46766 المدٌرٌة العامة للتربٌة فً محافظة دٌالى لجهودها فً اداء الواجب  .5

 9/7/2007فً  894 عمٌد كلٌة التربٌة فً قسم اللغة العربٌة لالساتذة المتمٌزٌن   .6

 19/7/2007فً  952 عمٌد كلٌة التربٌة لجهودها فً االشراف على تادٌة االمتحانات النهائٌة  .7

 2/12/2007فً  8129 رئٌس جامعة دٌالى 2007-2006لجهودها فً انجاح امتحانات الدور الثانً للعام   .8

 30/1/2008فً  235 عمٌد كلٌة التربٌة التحضٌرٌة فً اقامة الندورة العلمٌة فً القسملجهودها فً اللجنة   .9

 19/1/2009فً  1523 وزٌر التعلٌم العالً لجهودها فً تٌسٌر امور الجامعة  .10

 20/7/2009فً  8232 رئٌس جامعة دٌالى لجهودها فً اداء االعمال الموكلة الٌها  .11

 17/9/2009فً  1994 عمٌد كلٌة التربٌة الموكلة الٌهالجهودها فً اداء االعمال   .12

 28/9/2009فً  11443 رئٌس جامعة دٌالى لجهودها فً اللجنة االمتحانٌة  .13

 27/7/2009فً  8458 رئٌس جامعة دٌالى لجهودها فً اداء االعمال الموكلة الٌها  .14

 2/11/2009فً  13274 رئٌس جامعة دٌالى لجهودها فً اداء االعمال الموكلة الٌها  .15

 العدد والتارٌخ المانح للشكر والتقدٌر السبب باختصار  .16

 8/12/2009فً  2582 عمٌد كلٌة التربٌة لجهودها فً اداء االعمال الموكلة الٌها  .17

 7/2/2010فً  374 عمٌد كلٌة التربٌة االصمعً لجهودها فً تحسٌن مستوى التسجٌل الصباحً  .18

 7/2/2010فً  383 عمٌد كلٌة التربٌة االصمعً المسائًلجهودها فً لجنة المشترٌات   .19

 28/4/2010س فً 105 عمٌد كلٌة التربٌة االصمعً لجهودها فً انجاز مهام المؤتمر العلمً السادس للكلٌة  .20

 11/5/2010فً  1385 عمٌد كلٌة التربٌة االصمعً لجهودها فً اقامة الندوة العلمٌة  .21

الحلقة النقاشٌة الموسومة               لجهودها المباركة فً انجاح   .22
 (ظاهرة تسول االطفال فً محافظة دٌالى )بــ 

مدٌر مركز ابحاث االمومة 
 دٌالى/ والطفولة 

 12/10/2010فً 362

 30/11/2010فً  17466 رئٌس جامعة دٌالى لجهودها فً اللجنة االمتحانٌة  .23

 13/2/2011فً  2177 جامعة دٌالى رئٌس لجهودها المبذولة فً االنشطة الخاصة بالكلٌة  .24

 3/5/2011فً  886 عمٌد كلٌة التربٌة االصمعً لجهودها فً اللجنة التحضٌرٌة لحفل تخرج طلبة الكلٌة  .25

 6/6/2011فً  1144 عمٌد كلٌة التربٌة االصمعً لجهودها فً تادٌة االعمال الموكلة الٌها  .26

 19/6/2011فً  9165 دٌالىرئٌس جامعة  لجهودها فً ادخال بٌانات الطلبة  .27

 3/10/2011فً  14214 رئٌس جامعة دٌالى لجهودها فً تادٌة االعمال الموكلة الٌها  .28

لجهودها المتمٌزة خالل فترة عملها معاون عمٌد لشؤون   .29
 الطلبة

 9/10/2011فً  2136 عمٌد كلٌة التربٌة االصمعً

 13/10/2011فً  2185 التربٌة االصمعًعمٌد كلٌة  لجهودها فً لجنة المشترٌات الصباحً  .30

 13/10/2011فً  2207 عمٌد كلٌة التربٌة االصمعً لجهودها فً لجنة انضباط الموظفٌن  .31

 13/10/2011فً  2211 عمٌد كلٌة التربٌة االصمعً لجهودها فً لجنة اعداد الهٌكل التنظٌمً للكلٌة  .32

 13/10/2011فً  2205 كلٌة التربٌة االصمعًعمٌد  لجهودها فً لجنة ادارة صندوق التعلٌم العالً  .33

 13/10/2011فً  2187 عمٌد كلٌة التربٌة االصمعً لجهودها فً لجنة الترفٌعات  .34

 13/10/2011فً  2212 عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة لجهودها فً لجنة نقل الدرجات اإلمتحانٌة التنافسٌة  .35

 3/10/2011فً  41214 رئٌس جامعة دٌالى الٌهالجهودها فً اداء االعمال الموكلة   .36

 15/1/2012فً  151 عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة لجهودها فً لجنة اعداد الدلٌل  .37
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