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 شيماء زيدان عبد حيدر االسم الرباعي: -

  5771\7\51   تاريخ الوالدة: -

 8151\4\55 تاريخ الحصول عليها:                                                         الدكتوراهالشهادة:  -

 اللغة التخصص الدقيق:                                         اللغة العربيةالتخصص العام:     -

 8152\7\55 تاريخ الحصول عليه:                                                    مدرس   اللقب العلمي: -

 سنة 58عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:    -

  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -

 ShaimaaZAbd444@gmail.com االلكتروني:البريد  -

 8151\4\55 تاريخ منح الشهادة:                                   : جامعة ديالى الجهة المانحة للشهادة -

 8112\58\84 :تاريخ منح الشهادة                         : جامعة بغدادالجهة المانحة لشهادة الماجستير -

 8151\4\55 تاريخ منح الشهادة:جامعة ديالى                           لشهادة الدكتوراه:الجهة المانحة  -

( البحث -دراسة داللية-البحث التكميلي األول)إختالف أوجه القراءة في سورة نوحعنوان رسالة الماجستير: -

 (  التكميلي الثاني)تعلق شبه الجملة في سورة البقرة 

)التفسير الداللي أللفاظ القرآن الكريم دراسة تحليلة موازنة في كتب مفردات القرآن ه:الدكتورا عنوان اطروحة -

 وغريبه(.

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

-7002\4\11 رئاسة جامعة ديالى\والتخطيط  الدراسات رئيس قسم  1
71\10\7002 

التربية للعلوم كلية \قسم اللغة العربية تدريسي 
 اإلنسانية

 لغاية اآلن 7002\10\77

    
 الجامعات او المعاهد التي درس فيها

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت
   لغاية اآلن -7002\10\77 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم اإلنسانية 1

    

 

 الصورة



     

 

 قام بتدريسهاالدراسية التي المواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
التربية للعلوم  ديالى 1

 اإلنسانية
علوم القرآن 

 والتربية اإلسالمية
-7014-7012 -7017 النحو

7012-7012-7012 

 للعلوم التربية ديالى 7
 اإلنسانية

 –الصرف  اللغة العربية
-المشاهدة والتطبيق
 النصوص القديمة

7001-7011 
7011 
7012 

 

 الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها واضيعالم -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      
      

 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسية

      

      
 .فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 7012 حضور شعبة التطوير المستمر ورشة عمل لتنفيذ البرنامج الحكومي 
     

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 7012 كلية التربية للعلوم اإلنسانية محاضرات في دورة الترفيع الوظيفيالقاء  1
7    

2    
    

 

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

 السنة محل النشر عنوان البحث ت
 7017 جامعة بغداد دراسة نحوية (ياجبال أوبي معه والطيرقوله تعالى) 1

 7017 جامعة ديالى البحث الصرفي في كتاب )النوادر في اللغة(ألبي زيد األنصاري 7
 7011 جامعة ديالى تفسير دالالت التعبيرات اإلصطالحية) األلفاظ المركبة ( 2

 7012 ديالى جامعة -دراسة موازنة -غريب القرآن ومفرداته تفسيراأللفاظ القرآنية عند أصحاب كتب 4
    

 

  

  



-  

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 دراسة( والطير معه أوبي ياجبال)تعالى قوله العراق جامعة بغداد\مجلة اآلداب  1

 نحوية
 

 7017 قبول نشر

 في النوادر) كتاب في الصرفي البحث العراق مجلة ديالى للبحوث اإلنسانية 7
 األنصاري زيد ألبي(اللغة

22 7017 

 غريب كتب أصحاب عند القرآنية تفسيراأللفاظ العراق اإلنسانية للبحوث ديالى مجلة 2
 -موازنة دراسة -ومفرداته القرآن

22 7011 

 األلفاظ) اإلصطالحية التعبيرات دالالت تفسير العراق اإلنسانية للبحوث ديالى مجلة 
    ( المركبة

21 7012 

 . والدولية المحلية العلميةوالجمعيات  الهيئات عضوية -

 مالحظاتال 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
ة/ كتاب ي)جائزة/شهادة تقدير

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او االبداع الجهة المانحة

 7012  المبذولة للجهود  جامعة ديالى شكر وتقدير  تكليف بأعمال  1

    7012 للجهود المبذولة  ديالى جامعة شكر وتقدير  تكليف بأعمال 7
الحصول على شهادة       ديالى جامعة شهادة تقديرية  شهادة علمية 2

 الدكتوراه
7011   

 7012 المبذولة للجهود  ديالى جامعة وتقدير شكر  تكليف بأعمال  4

 7012 المبذولة للجهود  ديالى جامعة وتقدير شكر  بأعمال تكليف 2
 التاليف والترجمة  -

 منهجية / غير منهجية الطبعاتعدد  سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
      

      
      

      
  

 اللغات التي يجيدها -

 اللغة العربية---1

 مساهمات في خدمة المجتمع  -  - 

1... 

7. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

7.  

 (CDعلى قرص )نسخة مالحظة/ يتم تسليم نسخة ورقية و 

 كرين حسن تعاونكم معنا شا 

 م.م.وسام عماد عبد الغني                                                                                         

 مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي                                             


