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 االسم الكامل: الدكتورة إيمان سليم يوسف 

 اللقب العلمي: مدّرسة      

 بغداد  –مواليد: العراق 

 الحالة االجتماعية: متزوجة 

 م. 2007على البكالوريوس في كلية اآلداب الجامعة المستنصرية  حصلت   -1: ةالدراسي شهادات ال

م وعنوان  2012وحصلت على الماجستير في كلية اآلداب الجامعة العراقية    -2

عام   كتابا  وط بعت  بنيان((  خليل  للدكتور  النحوية  ))الجهود  م   2013رسالتي 

الحسون   بنيان  خليل  المحدثين  عند  العربي  النحو  ))أصول  عنوان  تحت 

 أنموذجا((.  

م وعنوان 2020راقية  وحصلت على الدكتوراه في كلية اآلداب الجامعة الع   -3

العرب((  علماء  وجهود  الحديث  اللغة  علم  بين  التواصل  ))نظرية  أطروحتي 

عام   كتابا  تأصيلها  2021وط بعت  العربية  التواصل  ))نظرية  عنوان  تحت  م 

 وخصوصيتها((. 

 التي شغلتها:   والعلمية المراكز اإلدارية

المركز  -1 للمكتبة  العامة  األمانة  في  المراجع  وحدة  بالجامعة مديرة  ية 

 . م2011عام   المستنصرية

بالجامعة    -2 المركزية  للمكتبة  العامة  األمانة  في  اإلعارة  وحدة  مديرة 

 . م2012 المستنصرية

 م. 2017 -م 2013مدققة لغوية في مجلة الجامعة المستنصرية   -3

 . م2019  ة لغوية في مجلة آداب المستنصريةمدقق -3

 . م2020  تدريسية بقسم اللغة العربية بكلية االداب بالجامعة المستنصرية -4

 م. 2020مسؤولة نتاجات التدريسيين في قسم اللغة العربية  -5



 محاضرة في دورات التعليم المستمر )دورات سالمة اللغة العربية(  -6

الجامعة  بكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ب  (اللغة العربية)مادة    تدريس  -7

 . للدراسات الصباحية والمسائية المستنصرية

 

 النتاجات العلمية:  

 م.2013 (أصول النحو العربي عند المحدثين خليل بنيان الحسون أنموذجاكتاب ) -1      الكتب: 

 م. 2021  العربية تأصيلها وخصوصيتها(نظرية التواصل كتاب ) -2     

 71منشور في مجلة آداب المستنصرية العدد    (  االنسجام النصيأثر الروابط في  )  -1      البحوث:

 م. 2015لسنة 

آداب   -2                مجلة  في  منشور  وعملها(  تأصيلها  في  نظرة  بليس  المشبهة  )الت 

 م. 2016لسنة   73المستنصرية العدد 

بية األساسية  )صحيح الكالم في لغة مخاطبات اإلعالم( منشور في مجلة كلية التر  -3              

 م.2017لسنة   32للعلوم التربوية واإلنسانية بجامعة بابل العدد 

منشور   )األحاجي واأللغاز موازنة بين تحقيقي كتاب ابن هشام "األلغاز النحوية"(  -4               

  33في مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية بجامعة بابل العدد  

 م. 2017لسنة 

بالجامعة    -5                اآلداب  مداد  مجلة  في  منشور  األوائل(  العرب  عند  التواصل  )وظائف 

 م. 2021لسنة  20العراقية العدد 

المستنصرية    -6               آداب  مجلة  في  للنشر  مقبول  العربية(  علماء  لدى  التواصلية  )أركان 

 م. 2020لعام 

العربي  -7               الصرف  صعوبة  مظاهر  في   -)من  للنشر  مقبول  والمعالجة(  التشخيص 

 م. 2021لعام  مجلة مركز بابل للدراسات 

           

 

 


