
  

 

 

 السيرة العلمية                  

 

 إيمان عبد علي  االسم الثالثي:

 اللغة العربية –القسم: اآلداب /الكلية 

 قسم اللغة العربيةفي  تدريسية الوظيفية الحالية:

 ماجستير :الشهادات الحاصل عليها

 

 فلسفة  التخصص العام:

 أدب فلسفيالتخصص الدقيق: 

 اللغة االنكليزية –اللغة العربية  الخبرات اللغوية:

   الجهة المانحة : /اللقب العلمي

  كلية اآلداب -جامعة المستنصرية  /مدرس 

 

 سنة15 سنوات الخدمة الجامعية:

 

 األبعاد الفلسفية في أدب المعري عنوان رسالة الماجستير:

 عنوان رسالة الدكتوراه:

 

 97710110711 رقم الهاتف:

  emanabdali@uomustansiriyah.edu.iqالبريد اإللكتروني:

 



 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم:  

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

1 
جائزة مالٌة  -جائزة لطلبة األوائل 

 ألف دٌنار 151قدرها 

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة 

  
6112-6112 

 عمادة كلٌة اآلداب   مكافأة مالٌة    6
 6/11/6112 

 2556ص/ 

 اآلداب كلٌة عمادة   وتقدٌر شكر كتاب    2 
 62/1/6112 

 221ص /

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة  وتقدٌر شكر كتاب   2  
 12/2/6112 

 11211العدد 

 اآلداب كلٌة عمادة وتقدٌر شكر كتاب  5 
6/9/6115 

 2191ص/

 رئاسة الجامعة المستنصرٌة  وتقدٌر شكر كتاب  2 
 21/9/6115 

 62261العدد

 65/11/6115 اآلداب كلٌة عمادة  وتقدٌر شكر كتاب  2 

 اآلداب كلٌة عمادة  وتقدٌر ومكافأة مالٌة شكر كتاب  1 
  61/2/6112 

 1225ص/
 

 المستنصرٌة الجامعة رئاسة  وتقدٌر شكر كتاب  9 
 9/11/6112 

 65625العدد

 اآلداب كلٌة عمادة وتقدٌر ومكافأة مالٌة شكر كتاب 11 
6/6/6112 

 212ص /

11 

لمشاركة فً  كتاب شكر وتقدٌر 
تخصصً فً لامؤتمر الدولً 

)التنظٌم لمعلومات والمكتباتا
  المعرفً فً البٌئة الرقمٌة(

 62/6/6119   عمادة كلٌة اآلداب 



 المستنصرٌة الجامعة رئاسة  كتاب شكر وتقدٌر ومنح قدم  16
 69/5/6119 
 

 5/11/6119 عمادة كلٌة اآلداب  كتاب شكر وتقدٌر  12

 12 
 

 عمادة كلٌة اآلداب   كتاب شكر وتقدٌر 
 

19/16/6119 

 15 
 

 6161/ 2/5 مكتب الوزٌر   كتاب شكر وتقدٌر  

 12 
  

 11/5/6161 عمادة كلٌة اآلداب  كتاب شكر وتقدٌر

 6161/  15/2 المستنصرٌة الجامعة رئاسة كتاب شكر وتقدٌر 12  

 11/1/6161 مكتب الوزٌر كتاب شكر وتقدٌر 11  

 

  ال توجد الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

     

 

 : البحوث العلمية المنشورة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

  1 
البعد المنطقً والعلمً عند 

 دراسة مقارنة –المعري 

   –كلٌة اآلداب  

جامعة 

 المستنصرٌة

 مجلة الفلسفة 
( لسنة 11العدد )

6112 

 6 
النفس وآفاتها بٌن الفلسفة  

 والدٌن واألدب

 –كلٌة اآلداب  
جامعة 

 المستنصرٌة
 مجلة الفلسفة 

( آذار 12العدد ) 
6112  

 2 
حب الخٌر ضرورة إٌمانٌة    

 برؤٌة فلسفٌة –وأخالقٌة 
 دراسات فلسفٌة  بٌت الحكمة  

( لسنة 21العدد) 
6112 

 



2 
الجدل التارٌخً عند اإلمام 

السالم(فً كتاب علً )علٌه 
 نهج البالغة برؤٌة أدبٌة

 –كلٌة اآلداب 
جامعة 

 المستنصرٌة

مجلة آداب 
 المستنصرٌة

العدد  –( 22المجلد )
 6161آذار  – 19

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات: 

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة ت

1 

مؤتمر العراق الفلسفً السابع )الفلسفة والتنوٌر(  

مشاركة بالبحث الموسوم ) الجدل التارٌخً عند 

اإلمام علً )علٌه السالم(فً كتاب نهج البالغة 

 برؤٌة أدبٌة وقراءة تنوٌرٌة(

   –كلٌة اآلداب 

جامعة 

 المستنصرٌة

62-65/11 /6115 

6 
محاضرة  ندوة علمٌة )الفساد وجه أخر لألرهاب(

 محاضرات بحثٌة  2تضمنت 

   –كلٌة اآلداب  
جامعة 

 المستنصرٌة

ٌوم الثالثاء 
من  12/5/6112

-11الساعة 
 ص11:21

2 
ندوة علمٌة ) الفساد( محاضرة تناولها د. عبد 

 الباقً الخزرجً و د.أحالم المشواي

 –كلٌة اآلداب 
جامعة 

 المستنصرٌة 

ٌوم األربعاء 
من  12/5/6112

 ص11-11الساعة 

2 
 

مؤتمر ملتقى الطف العلمً والثقافً الدولً 
  العاشر

 – اآلداب كلٌة
 جامعة

 المستنصرٌة
2-1/11/6111 

5 

 المعلومات فً التخصصً الدولً المؤتمر
( الرقمٌة البٌئة فً المعرفً التنظٌم)  والمكتبات
 االتجاهات تحلٌل) الموسوم بالبحث المشاركة
 اآلداب كلٌة فً الفلسفة لمجلة الموضوعٌة البحثٌة

 وطالب للمستفٌدٌن الكترونٌا   اتاحتها وطرائق
 (العربً العالم فً العلٌا الدراسات

 – اآلداب كلٌة
 جامعة

 المستنصرٌة

 االربعاء ٌوم
 من 62/6/6119

 م6-16 الساعة

2 
ندوة دولٌة )اللسان العربً واالحتالل األوربً فً 

الدول المغاربٌة : دراسات فً العالقة والنتائج 
 واآلفاق(

مركز فاطمة 
الفهرٌة لألبحاث 

والدراسات 
 )مفاد( بالمغرب

16-12/16/6161 

2 
المؤتمر العلمً الدولً االفتراضً)سالمة النص 

  القرآنً من خالل المصاحف المخطوطة(

مركز القرآن 
الكرٌم فً العتبة 
 العلوٌة المقدسة

12-12/16/6161 



1 
الندوة الدولٌة االفتراضٌة بمناسبة الٌوم العالمً 

للغة العربٌة )التعلٌم اإللكترونً للمهارات اللغوٌة 
 فً العصر الرقمً(

رابطة أقسام 
تعلٌم اللغة 

العربٌة 
 بإندونٌسٌا

19/16/6161 

9 
الندوة العلمٌة بعنوان )سمات الشخصٌة  

 التكفٌرٌة(

قسم الفقه 
 –وأصوله 
 الكوفةجامعة 

61/16/6161 

11 
اللغة العربٌة وأثر ) الندوة العلمٌة اإللكترونٌة 

 القرآن الكرٌم فً حفظها(

العتبة العلوٌة 
مركز  –المقدسة 

 القرآن الكرٌم
62/16/6161 

11 
الندوة العلمٌة الدولٌة )مفهوم السالم واشكالٌة 

 التعاٌش من منظور القٌم الدٌنٌة(
 –كلٌة الفقه 
 الكوفةجامعة 

62/16/6161 

 

 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية: 

 ت
والمترجمة و عنوان الكتب المؤلفة 

 البحوث العلمية
 العمل المقدم للنشر العمل قيد اإلنجاز

  قٌد اإلنجاز  )مشكلة الوجود بٌن الفلسفة واألدب( كتاب  1  

 6 
 -الصبر بٌن الدٌن واألدب فلسفة بحث ) 

 نماذج منتخبة (
  النشرقٌد 

 

 

     :الخبرات التدريسية 

 السنة اسم المادة التدريسية ت

 1 

مصاحبة ) أ.م.د. عارف عبد فهد(        -1

 المرحلة الثانٌة –لمادة فلسفة إسالمٌة 

مصاحبة ) أ.د. حسن مجٌد العبٌدي (        -6

 المرحلة الرابعة –لمادة فلسفة إسالمٌة 

 6112- 6112 

6115- 6112 



  6 

 
 تدرٌسٌة فً قسم اللغة العربٌة  
 المرحلة الثانٌة –لمادة الفلسفة والمنطق  
 

  6111 -6112للعام الدراسً  
 6119 -6111للعام الدراسً  
 6161 – 6119للعام الدراسً  
 6161 – 6161للعام الدراسً  

 

 التدريبية: الدورات 

 السنة المكان واسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت

 1 
دورة برنامج  

 االستالل االلكتروني

جامعة   مركز الحاسبة االلكترونية 

 المستنصرية

11-11/1 /

1911 

 6 
دورة قانون  

انضباط موظفً 
 الدولة 

رئاسة   التعلٌم المستمر 
الجامعة 

 المستنصرٌة

 15-61/2 /
6115 

 2 

المكتبة  
االفتراضٌة 

وكٌفٌة الدخول 
 والتصفح فٌها

 -كلٌة اآلداب –جامعة المستنصرٌة 
 مكتبة الكلٌة

 مكتبة الكلٌة

11/1/6111 

2 
كفاءة دورة 

 حاسوب

مركز الحاسبة  –جامعة المستنصرٌة 
 االلكترونٌة

 مركز
 الحاسبة

 االلكترونٌة
61/6/6111 

 61/2/6111 مركز اللغات كلٌة اآلداب –جامعة المستنصرٌة  Eدورة كفاءة  5

 2/2/6111-1 مكتبة الكلٌة اآلداب كلٌة – المستنصرٌة جامعة دورة بوربوٌنت 2

2 

دورة رفع السعً 
النهائً عن 

طرٌق البروفاٌل 
 االكادٌمً

 الكلٌة مكتبة اآلداب كلٌة – المستنصرٌة جامعة

62/2/6111 

1 
دورة دلٌل 
االمتحان 
 االلكترونً

 الكلٌة مكتبة اآلداب كلٌة – المستنصرٌة جامعة
2/5/6111 

9 
رفع السعً 

 والنتائج
 الكلٌة مكتبة اآلداب كلٌة – المستنصرٌة جامعة

1/5/6111 



11 
 شٌت دورة

 الذمة وبراءة
 االلكترونٌة

 الكلٌة مكتبة اآلداب كلٌة – المستنصرٌة جامعة
62/5/6111 

11 

ورشة عمل 
)غٌابات الطلبة 

بنظام 
 االلكترونً(

 الكلٌة مكتبة اآلداب كلٌة – المستنصرٌة جامعة

21/16/6111 

 65/2/6119 الكلٌة مكتبة اآلداب كلٌة – المستنصرٌة جامعة دورة بروفاٌل 16

12 
دورة كفاءة اللغة 

 العربٌة
 15/2/6119 الكلٌة مكتبة اآلداب كلٌة – المستنصرٌة جامعة

 

12 

ورشة عمل 
)الورشة العلمٌة 

فتراضٌة " اإل
التصوٌر 

الشعاعً والعالج 
 الشعاعً"

األتحاد الدولً للمبدعٌن فرع العراق  
 بابل -

فرع االتحاد  
 فً بابل

19/16/6161 

15 

ورشة العمل 
االفتراضٌة )آلٌة 

اعداد وكتابة 
البحث العلمً 

وفق خطة 
IMRAD) 

النجف   معهد العلمٌن للدراسات العلٌا 
 -األشرف 

 الكوفة
 66/16/6161 

 

 

 لمناصب اإلداريةا: 

 فترة التكلفة المناصب اإلدارية ت

  مٌوعشر ثمانٌة و أشهر ثالثة لمدة   سكرتارٌة قسم الفلسفة   1 

 (62/6/6112-6112لمدة عشر سنٌن )  الفلسفة مجلةسكرتارٌة   6 

 موظفة فً مكتبة الكلٌة    2  
/ 1/2 – 62/6/6112لمدة عشرة أٌام من ) 

6112) 



 سكرتارٌة مجلة آداب المستنصرٌة  2 
/ 12 – 1/2/6112لمدة شهر وأسبوعٌن من )  
2  /6112) 

  6112/ 2/ 12مستمرة بالعمل منذ   موظفة فً مكتبة الكلٌة  5 

 

 بها: ةاللجان المشارك

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اللجنةاسم  ت

 1 

لجنة تنظٌم وسحب  

 ملخصات بحوث المؤتمر

   2 /5 /6119 

تنظٌم وسحب ملخصات  

العلمً  بحوث المؤتمر

 السادس عشر لكلٌة اآلداب
 لمدة أسبوعٌن 

 6 
لجنة طباعة واستنساخ  

 (5/11/6119البحوث  ) 

 طباعة واستنساخ البحوث
مؤتمر العراق الفلسفً 
الرابع المنعقد بتارٌخ 

(15-12 /11 /6119) 

 لمدة عشرة أٌام   

 2 
لجنة هٌئة تحرٌر مجلة  

 الفلسفة 

استالم البحوث العلمٌة  
وأحالتها إلى الخبراء ومن 

تسلٌمِه ثم تنظٌم العدد و
 إصدارللطباع لتنضٌدِه و

 المجلة   عدد

  لمدة  الفلسفة سكرتارٌة مجلة 
 عشر سنٌن 

(6112-61/6/6112) 

 لجنة مراقبة  2
مراقبة االمتحانات فً قسم 

 الترجمة
62/5/6119 

 


