
 ةالذاتي السيرة

 

 

 

 

 

 سيف الدين شاكر نوري علي : االسم الرباعي -

 6791/ 82/3 : تاريخ الوالدة -

 8001/ 63/61 : تاريخ الحصول عليها                ماجستير في اللغة العربيةالشهادة:  -

 النحو : التخصص الدقيق                     اللغة والنحو:  التخصص العام -

 8065/  5/  63 : تاريخ الحصول عليه                             مدرس :  اللقب العلمي -

 سنوات 68عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:  -

 اليوجد: عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي -

 safe.shaker@yahoo.comالبريد االلكتروني: -

 8000-6777 : تاريخ منح الشهادة       كلية التربية جامعة ديالى     : البكلوريوسالجهة المانحة للشهادة  -

 63/7/8001 : تاريخ منح الشهادة             كلية التربية جامعة ديالى  : الجهة المانحة لشهادة الماجستير -

 63/5/8065تاريخ منح الشهادة: . كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة ديالى الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: -

 النقد النحوي في فكر النحاة الى القرن السادس الهجري : عنوان رسالة الماجستير -

 ظاهرة النقل في العربية دراسة نحوية : الدكتوراه عنوان اطروحة -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت
العربية كلية التربية للعلوم قسم اللغة  تدريسي 1

 االنسانية جامعة ديالى
 وال ازال  6/8/7002

    

    
    

    
    

 

  

 

 

 الصورة



 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت
 وال ازال 6/8/7002 كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة ديالى 1

    
    

 

 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
التربية للعلوم  ديالى 1

 االنسانية
 7002-7008 عربية عامة التاريخ

اللغة العربية  التربيةللعلوماالنسانية ديالى 7
 والجغرافية

صرف وعربية 
 عامة

7002-7010 

 7011-7010  (دكتوراه)تفرغدراسي   3

 7017-7011 عربية عامة الجغرافية التربيةللعلوماالنسانية ديالى 4

 7013-7017 عربية عامة التاريخ التربيةللعلوماالنسانية ديالى 5
التربية للعلوم  ديالى 6

 االنسانية 
 7014-7013 الكتاب القديم اللغة العربية

التربية للعلوم  ديالى 2
 االنسانية

 7015-7014 الكتاب القديم  العربية اللغة

التربية للعلوم  ديالى 8
 االنسانية

تحليل النص  اللغة العربية
 القرآني

7015-7016 

التربية للعلوم  ديالى 2
 االنسانية

تحليل النص  اللغة العربية
 القرآني

7016-7012 

التربية للعلوم  ديالى 10
 االنسانية

تحليل النص  اللغة العربية
 القرآني

7012-7018 

التربية للعلوم  ديالى 11
 االنسانية

علوم القرآن  اللغة العربية
 والحديث النبوي

7018-7012 

 

 الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرهاواضيعالم -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
      

      
      

      
 

 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسية

      
      

      
      

 

 .التيشاركفيهاوالورشالمؤتمراتوالندواتالعلمية -



 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 7018 بحث قسم اللغة العربية النقل مفهوًما 1

بين سيبويه  القواعد األصول 7
 والمبرد

 7012 بحث قسم اللغة العربية

     

     
 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

    
    

    
    

 

 . مجااللتخصصلخدمةالمجتمعأوتطويرالتعليمفي  لمشروعاتالبحثيةا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت
    

    
    

    
 

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

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

تاصيل الخالف  العراق االستاذ 1
النحوي بين 

البصرين والكوفيين 
من خالل نظرية 

 العامل

174 7010 

االستدالل مسالك  العراق آداب الرافدين 7
عند سيبويه في 
تقويم األخطاء 

 النحوية

 7012 (42( لسنة )26)

      

      
      

      
      

 

 . العلميةالمحليةوالدوليةوالجمعيات  عضويةالهيئات -

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

 مالحظات

      

      
      



      

 

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

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل عليه
)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

طالء المقاعد  1
 الدراسية

كلية التربية للعلوم  كتاب شكر
 االنسانية

 7012 عمل تطوعي

كلية التربية للعلوم  كتاب شكر تدقيق درجات 7
 االنسانية

تدقيق بطاقات 
 درجات الطلبة

7012 

      
      

      
 التاليف والترجمة -

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

      
      

      
      

  

 اللغات التي يجيدها -

1--- 

7- 

3-    

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1... 

7. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

7.  

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

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 

 



 

 

 م.م.وسام عماد عبد الغني 

 مدير قسم ضمان الجودة واالداء الجامعي 


