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 شيماء حاتم عبود مطر   االسم الرباعي: -

 22/11/1978   تاريخ الوالدة: -

 4/2018/ 11 تاريخ الحصول عليها:                                                                الدكتوراهالشهادة:  -

 االدب الجاهلي التخصص الدقيق:                                                اللغة العربيةالتخصص العام:     -

   3/9/2018 تاريخ الحصول عليه:                                                            مدرس اللقب العلمي:   -

 سنة   19عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:    -

   عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -

 shaymaahatem2020@gmail.comالبريد االلكتروني: -

 تاريخ منح الشهادة:                                       الجهة المانحة للشهادة -

 11/6/2012:جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم االنسانية / تاريخ منح الشهادة :الجهة المانحة لشهادة الماجستير  -

 11/4/2018جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم االنسانية/تاريخ منح الشهادة: الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: -

 الصورة البيانية في شعر امرئ القيس واثر البيئة فيها  الماجستير:عنوان رسالة  -

 مظاهر التشكيل السيميائي دراسة في لوحات الصراع في الشعر الجاهلي  الدكتوراه: عنوان اطروحة -

 الوظائف التي شغلها :  -

 الى  – الفترة من  مكان العمل  الوظيفة  ت

 2012-2002 رئاسة جامعة ديالى  موظفة / مسؤول شعبة التدريسين  1

    

    

 

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها  -

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

  لغاية االن   –   2012 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  1

 

 الصورة



    

    

 

 بتدريسهاالدراسية التي قام المواضيع  -

 السنة الدراسية  المادة  القسم الكلية الجامعة  ت

   2015-2014- 2013 تحليل النص القراني  علوم القران  كلية التربية للعلوم االنسانية  ديالى  1

-2019-2018-2017-2016 االدب الجاهلي   اللغة العربية  كلية التربية للعلوم االنسانية ديالى 2

2020   – 2021  –  2022 

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها  -

 السنة الدراسية  المادة  القسم الكلية الجامعة  ت

      

      

 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او   القسم الكلية الجامعة  ت
 االطروحة 

 الدراسية السنة 

التربية للعلوم  ديالى 
 االنسانية 

المتخيل البصري في   اللغة العربية 
لوحات الصيد والطرد في 

 الشعر الجاهلي  

2019 -2020 

      

 . فيها شارك والورش التي العلمية  والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد  العنوان  ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 2019 حضور شعبة التطوير المستمر لتنفيذ البرنامج الحكومي ورشة عمل  -1

الندوة / الشعرية العراقية وثقافة   -2
 االجيال  

 2020 حضور  كليى االداب  –جامعة بابل 

مؤتمر/ رقمنة اللغة العربية    -3
 ورهانات المستقبل 

كلية التربية    – جامعة ديالى 
 للعلوم االنسانية 

 2020 حضور 

عمل / كتابة الرسائل  ورشة  -4
واالطاريح باسلوب وهيكلية 

 الجامعات الرصينة

وزارة التعليم العالي والبحث  
جهاز االشراف  – العلمي  

 والتقويم العلمي

 2021 حضور 

 مالحظة / وهناك العشرات من المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل التي شاركنا فيها .  

 ها الدورات التي شارك بها والتي اقام -

 السنة مكان االنعقاد  عنوان الدورة   ت

 2019 كلية التربية للعلوم االنسانية  القاء محاضرات على طلبة دورات الترفيع الوظيفي  1

مركز التعليم    – جامعة ديالى  دورة / الوعي المعلوماتي في بيئة الشبكات االجتماعية   2
 المستمر  

2020  

مركز التعليم    – جامعة ديالى  دورة الترفيع الوظيفي للموظفين ) السادسة والعشرون(  3
 المستمر

2021 

 2021 كلية القانون   – جامعة ديالى  دورة الترفيع الوظيفي   4

 

 . التعليم تطوير أو  المجتمع لخدمة التخصص مجاللمشروعات البحثية في ا -

 السنة محل النشر  عنوان البحث  ت



مجلة ديالى  –جامعة ديالى  التشكيل السيميائي التواصلي واثره في لوحات الصراع )المكان انموذجا"( 1
 للبحوث االنسانية

2018 

مجلة ديالى  –جامعة ديالى  السرد القصصي وسيميائيته الداللية في تشكيل لوحات الصراع الحيواني   2
 للبحوث االنسانية

2018 

مجلة ديالى  –جامعة ديالى  اثرها في شعر الصعاليك  سيميائية البنية الثقافية و 3
 للبحوث االنسانية

2020 

    

 

 ( التي قام بالنشر فيها impact factorsلمية و مجالت )المجالت الع  -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث  الدولة اسم المجلة ت

1      

2      

3      

      

 . والدولية المحلية العلميةوالجمعيات  الهيئات عضوية -

 المالحظات  مازال عضوا/ انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلية /دولية اسم الهيئة ت

1      

      

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل عليه
تقديرية/ كتاب )جائزة/شهادة 

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع  الجهة المانحة 

 2016 للجهود المبذولة  جامعة ديالى   شكر وتقدير  تكليف باعمال   1

 2017 للجهود المبذولة  جامعة ديالى   شكر وتقدير  تكليف باعمال   2

 2018 للجهود المبذولة  جامعة ديالى   شكر وتقدير  تكليف باعمال   3

 2018 للجهود المبذولة  جامعة ديالى   شكر وتقدير  تكليف باعمال   4

 2019 للجهود المبذولة  جامعة ديالى   شكر وتقدير  تكليف باعمال   5

وزارة التعليم  شكر وتقدير  تكليف باعمال  6
العالي والبحث  

 العلمي 

 2020 للجهود المبذولة

 التاليف والترجمة  -

 منهجية / غير منهجية عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب  ت

التشكيل السيميائي في  1
لوحات الصراع )الشعر  

 الجاهلي أنموذجا"(

دار مجدالوي 
 للنشر والتوزيع 

 منهجية  1 2021

      

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

 اللغة العربية  ---1

2- 

3-     

 

 مساهمات في خدمة المجتمع   -



 . تقويم لغوي لعشرات االطاريح والرسائل الجامعية لغير اختصاص اللغة العربية  1

2 . 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

 


