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 سهى ياسيٍ زيذ رشيذ : االسى انرباعي -

 3/4/1891: تاريخ انىالدة -

 33/5/3112 : تاريخ انحصىل عهيها                                      دكتىراِ:  انشهادة -

 وَحى نغت : انتخصص انذقيق                        : نغت عربيت  انتخصص انعاو -

 14/6/3111:تاريخ انحصىل عهيّ                                  يذرس:  انهقب انعهًي -

 .ثالث عشرة سُتعذد سُىاث انخذيت في انتعهيى انعاني:   -

 التىجذ : عذد سُىاث انخذيت خارج انتعهيى انعاني -

 E-mail:07723484042kraraa@gmail.com انبريذ االنكتروَي: -
 1/2/3113: تاريخ يُح انشهادةجايعت ديانى/ كهيت انتربيت                  : نىريىساانجهت انًاَحت نهشهادة انبك -

 14/8/3115تاريخ يُح انشهادة:جايعت ديانى / كهيت انتربيت                    : انجهت انًاَحت نشهادة انًاجستير -

 33/5/3112تاريخ يُح انشهادة:يانى/كهيت انتربيت نهعهىو اإلَساَيت  جايعت د : انجهت انًاَحت نشهادة انذكتىراِ -

يٍ  ٍعُذ انباحثيٍ انعراقيي انُحى انقرآَي في انكتب وانرسائم انجايعيت : عُىاٌ رسانت انًاجستير -

 و3111إنى1869

 قرائن المعنى فً دٌوان الحماسة ألبً تمام فً ضوء شروحه انذكتىراِ: طروحتعُىاٌ أ -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

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

 ولحد اآلن1/8/2010 كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة/جامعة دٌالى تدرٌسٌة 2

    

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها-

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

  1/8/2010-16/1/2006 جامعة دٌالى/كلٌة الزراعة 1

  ولحد اآلن1/8/2010 جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة 2

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 2002-2006 حقوق إنسان النباتًاإلنتاج  الزراعة دٌالى 1

 2008-2002 حقوق إنسان اإلنتاج النباتً الزراعة دٌالى 2

 2002-2008 حقوق إنسان اإلنتاج النباتً الزراعة دٌالى 3

 2010-2002 حقوق إنسان اإلنتاج النباتً الزراعة دٌالى 4

 

 الصورة



التربٌة للعلوم  دٌالى 5
 اإلنسانٌة

 2011-2010 عربٌة عامة التارٌخ

 التربٌة للعلوم دٌالى 6
 اإلنسانٌة

 2012-2011 عربٌة عامة التارٌخ

التربٌة للعلوم  دٌالى 2
 اإلنسانٌة

كتاب ال اللغة العربٌة
/المرحلة قدٌمال

 الثانٌة

2015-2016 

التربٌة للعلوم  دٌالى 8
 اإلنسانٌة

 2012-2016 التعبٌر واإلنشاء اللغة العربٌة

التربٌة للعلوم  دٌالى 2
 اإلنسانٌة

الكتاب  اللغة العربٌة
القدٌم/المرحلة 

 الثالثة

2018-2012 

 

 .فٌها شارك التً والورش العلمٌة والندوات المؤتمرات-

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 2018 حضور رئاسة الجامعة ورشة عن نظام األوراكل 1

المؤتمرالعلمً الدولً  2
 العاشر

كلٌة التربٌة للعلوم 
 الصرفة/جامعة دٌالى

 2012 حضور

ندوة بعنوان)الحسٌن منهج  3
 للحٌاة وطرٌق لإلنسانٌة(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)علما البٌان  4
والمعانً االختالف فً 

المفهوم والتداخل فً 
 الوظٌفة(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)تحلٌل النص  5
 رؤى وتطبٌقات(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)د.خدٌجة  6
 الحدٌثً عالمة العربٌة(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)مصطلحات  2
 إشكالٌة فً نقد الرواٌة(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)التوظٌف  8
الحاسوبً فً الدراسات 

 اللغوٌة(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)األتكٌت وأثره  2
فً التعامل الرسمً 

 األكادٌمً(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)الخبرات  10
األكادٌمٌة فً مجال 

المؤتمرات التخصصٌة 
 التخصصٌة(وغٌر 

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)أدب االعتراف  11
كتاب األٌام مثاالً دراسة 

 موضوعٌة وفنٌة(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)أثر العناصر  12
المنطقٌة فً التشكل الداللً 

 للحد النحوي(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)القواعد  13
األصول بٌن سٌبوٌه 

 والمبرد(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)تحقٌق  14
 النصوص(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة



ندوة بعنوان)حٌاة الدكتور  15
 كرٌم أحمد جواد التمٌمً(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)آثار الدكتور  16
كرٌم أحمد جواد التمٌمً 

 العلمٌة(

 2012 تقدٌم وإلقاء كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

ندوة بعنوان)كتاب الدكتور  12
كرٌم أحمد جواد التمٌمً 

 محمد عبد الخالق عضٌمة(

 2012 حضور كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة

 

 بها والتً اقامهاالدورات التً شارك -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

محاضرة فً إلقاء  1
دورة الترفٌع 

 الوظٌفً

كلٌة التربٌة 
 للعلوم اإلنسانٌة

2012 

    

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

مجلة جامعة تكرٌت  1
 للعلوم اإلنسانٌة

استقراء األفعال  العراق
القرآنٌة فً الكتب 

والرسائل الجامعٌة 
عند الباحثٌن 
العراقٌٌن من 

م 1268-2000
 )جمع ودراسة(

( 16المجلد)
 (2العدد)

 م2002شباط 

مجلة جامعة تكرٌت  2
 للعلوم اإلنسانٌة

استقراء الضمائر  العراق
فً القرآن الكرٌم 

تب الباحثٌن فً ك
العراقٌٌن ورسائلهم 

الجامعٌة من 
م 1268-2000

)جمع ودراسة 
 وصفٌة(

( 16المجلد)
 (2العدد)

 م2002تموز 

مجلة دٌالى للبحوث  3
 اإلنسانٌة

 
 

استقراء بعض  العراق
أحكام المنصوبات 
فً القرآن الكرٌم 
فً كتب الباحثٌن 

العراقٌٌن ورسائلهم 
الجامعٌة من 

م 1268-2000
ودراسة )جمع 

 وصفٌة(

العدد السابع 
 واألربعون

كانون األول 
 م2010

مجلة دٌالى للبحوث  4
 اإلنسانٌة

قرٌنة الصٌغة فً  العراق
شروح حماسة أبً 

 تمام

 2018 22العدد

مجلة دٌالى للبحوث  5
 اإلنسانٌة

قرٌنة الربط فً  العراق
شروح حماسة أبً 

 تمام

 2018 28العدد

مجلة دٌالى للبحوث  6
 اإلنسانٌة

استقراء الدراسات  العراق
الداللٌة للجملة 

 2012 22العدد



الفعلٌة فً القرآن 
الكرٌم فً كتب 

الباحثٌن العراقٌٌن 
ورسائلهم الجامعٌة 

-1268من 
م)جمع 2000

 ودراسة وصفٌة(

مجلة كلٌة العلوم  2
اإلسالمٌة / جامعة 

 بغداد

استقراء األسماء  العراق
العاملة عمل الفعل 

القرآن الكرٌم فً 
فً كتب الباحثٌن 

العراقٌٌن ورسائلهم 
الجامعٌة من 

1268-
م)جمع 2000

 ودراسة وصفٌة(

 2012 قبول نشر

مجلة كلٌة التربٌة  8
األساسٌة/الجامعة 

 المستنصرٌة

الدراسات الداللٌة  العراق
للجملة االسمٌة فً 
القرآن الكرٌم جمع 
ودراسة وصفٌة فً 

كتب الباحثٌن 
ائلهم العراقٌٌن ورس
الجامعٌة من 

 م1268-2000

 2012 قبول نشر

 

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

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 

ة/ كتاب ٌتقدٌر
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

الحصول على لقب  1
 مدرس

الحصول على لقب  السٌد عمٌد الكلٌة تقدٌرٌةشهادة 
 علمً

2011 

الحصول على  
 شهادة الدكتوراه

قرائن المعنى فً  السٌد عمٌد الكلٌة شهادة تقدٌرٌة
دٌوان الحماسة 

ألبً تمام فً ضوء 
 شروحه

2012 

      

 

 تقوٌم الرسائل واألطارٌح: -

 التارٌخ نوع التقوٌم عنوان الرسالة أو األطروحة ت

أثر برنامج إرشادي باألسلوب المنطقً العقالنً فً تخفٌض األسى النفسً  1
 لدى طالبات األٌتام فً المرحلة المتوسطة 

 2016 تقوٌم لغوي

خفض الخسائر االقتصادٌة والتغٌٌرات الفسلجٌة الناجمة عن عملٌات نقل  2
 فروج اللحم فً ظروف العراق

 2012 تقوٌم لغوي

سموم لبكترٌا المسببة لإلسهال فً مدٌنة بعقوبة الكشف عن بعض جٌنات ال 3
 باستخدام تقنٌة تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل

 2018 تقوٌم لغوي

 2018 تقوٌم لغوي التحلٌل الجغرافً لجنوح األحداث المسجلٌن فً محافظة دٌالى 4

تأثٌر تمرٌنات لعب المجموعات بالهجوم المنظم فً تطوٌر التوافق وبعض  5
 البدنٌة ومهارتً المناولة والتصوٌب بكرة الٌدالقدرات 

 2018 تقوٌم لغوي

 2012 تقوٌم لغوي الحقوق المدنٌة والسٌاسٌة لمكتسب الجنسٌة العراقٌة 6



 2012 تقوٌم لغوي التجهٌز االنفعالً وعالقته بالتوافق النفسً عند طلبة الجامعة 2

السادس وعالقته بمرض الفشل  دراسة مناعٌة وراثٌة لجٌن البٌن االبٌضاضً 8
 الكلوي المزمن فً محافظة دٌالى

 2012 تقوٌم لغوي

البصٌرة المعرفٌة وما وراء المزاج وعالقتهما بالمناعة النفسٌة لدى طلبة  2
 الجامعة

  تقوٌم لغوي

 

 اللغة العربٌة .اإلشراف على عدد من بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة بدراستٌها الصباحٌة والمسائٌة فً قسم  -

 اإلشراف على عدد من الطلبة المطبقٌن / المرحلة الرابعة بدراستٌها الصباحٌة والمسائٌة فً قسم اللغة العربٌة. -


