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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

  الموسويحسٌن ثعبان منسً  فائزة : االسم الثالثي واللقب

 م 1792/  6/  11 -: بغداد  محل وتاريخ الوالدة

 جامعً  أستاذالعنوان الوظٌفً : 

 : التحصيل الدراسي

  م.1773الرصافة  –دبلوم محاسبة )معهد االدارة( بغداد 

  م.2006اآلداب( الجامعة المستنصرٌة بكالورٌوس لغة عربٌة )كلٌة 

  عن الرسالة الموسومة بـ )المباحث  / كلٌة اآلداب الجامعة المستنصرٌةماجستٌر لغة عربٌة

النحوٌة فً كتاب رٌاض السالكٌن فً شرح صحٌفة سٌد الساجدٌن علٌه السالم  للسٌد علً 

 . هـ(1120خان الحسٌنً الشٌرازي المدنً المتوفى سنة 

  دكتوراه لغة عربٌة / مرحلة الكتابة / كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة ، عنوان طالبة

 األطروحة )التماسك النصً فً سور الحوامٌم(

 : والمسؤوليات الوظيفية العمل الحالي 

 . تدرٌسٌة فً كلٌة االداب فً الجامعة المستنصرٌة 

  ًكلٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة المستنصرٌة تدرٌسٌة ف. 

 من تارٌخ فً كلٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة المستنصرٌة  اإلعالم وحدة مسؤولة

 . 11/2/2015ولغاٌة   6/2/2014

  مسؤولة شعبة اإلعالم والعالقات العامة فً كلٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة المستنصرٌة

 . 2015/ 12/10ولغاٌة  11/2/2015من تارٌخ 

  ولحد اآلن . 12/10/2015واألداء الجامعً من تارٌخ مسؤولة شعبة ضمان الجودة 

 :ث العلمية البحو

 .)أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ )التماسك النصً فً سور الحوامٌم 
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  رسالة الماجستٌر الموسومة بـ ) المباحث النحوٌة فً كتاب رٌاض السالكٌن فً شرح

 هـ (.1120الشٌرازي المتوفى سنة صحٌفة سٌد الساجدٌن للسٌد علً خان الحسٌنً المدنً 

  الممنوع من الصرف. 

 المعجم العربً النشأة والتطور. 

  أثر العامل الصوتً فً تغٌٌر الداللة. 

  دراسة تحلٌلٌة لكتاب التفسٌر البٌانً للقرآن الكرٌم للدكتورة عائشة عبد الرحمن )بنت

 .الشاطئ(

 الداللة النحوٌة والداللة المعجمٌة . 

 قرآن الكرٌمالتأوٌل فً ال. 

  الذكر والحذف وأثرهما فً الفصاحة. 

 الفونٌم وأثره فً تغٌٌر الداللة . 

 )الغضب اسبابه وعالجه بٌن كتب االخالق وكتب علم النفس )دراسات قرآنٌة . 

 . اصوات الصفٌر فً العربٌة 

 درستٌن البصرٌة والكوفٌة .مالخالف النحوي بٌن ال 

 سجادٌة .الحذف التداولً فً ادعٌة الصحٌفة ال 

 . ًالمنهج التداولً ، وبذوره فً التراث العرب 

 . معجم االخطاء الشائعة لدمحم العدنانً دراسة وصفٌة تحلٌلٌة 

 . اسالٌب التوكٌد فً القرآن الكرٌم 

 . المصادر المزٌدة فً جزء عم 

 .أثر الفاصلة القرآنٌة فً التماسك النصً الصوتً فً سور الحوامٌم السبع 

  الداللٌة وأثرها فً التماسك النصً فً سور الحوامٌم السبع .عالقات الفصل 

 السيرة العلمية : 

 أوال: فً مجال التدرٌس:

تدرٌس مادة اللغة العربٌة للمرحلة الثانٌة فً قسم الفلسفة فً كلٌة االداب فً الجامعة  -1

 المستنصرٌة.

فً كلٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة  تدرٌس مادة اللغة العربٌة لطلبة المرحلة األولى -2

 .المستنصرٌة

فً كلٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة  لتخرج لطلبة المرحلة الرابعةحوث ااإلشراف على ب -3

 .المستنصرٌة 

فً كلٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة  لتخرج لطلبة المرحلة الرابعةا تقوٌم ومناقشة بحثوث -4

 .المستنصرٌة 

  لغوٌا . الماجستٌر عشرات رسائلتقوٌم  -5
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 ثانٌا: المشاركة فً اللجان

 العلوم السٌاسٌة فً الجامعة المستنصرٌة. كلٌةدائمة لسالمة اللغة العربٌة فً اللجنة ال رئٌس -1

 .االمتحانٌة  جانعضو فً الل -2

 .لجان المراقبة عضو فً  -3

 استقبال الطلبة الجدد. عضو فً لجان -4

 . 3/7/2014فً  1502ش.أ/  ألمراعضو لجنة اختبار كفاءة الموظفٌن بموجب  -5

 األمربموجب الثقافً السنوي لكلٌة العلوم السٌاسٌة  تحضٌرٌة للمهرجانعضو فً لجنة  -6

 .3/3/2015فً  473ش.أ/  اإلداري

فً  935بموجب األمر ش.أ/ عضو فً لجنة دعم األجهزة األمنٌة والحشد الشعبً  -9

2/4/2015. 

 كلٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة المستنصرٌةعضو فً لجنة إدارة الموقع األلكترونً فً  -1

 .5/9/2015فً  1422بموجب األمر ش.أ/ 

 رئٌسة لجنة تنسٌق االعتماد فً كلٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة المستنصرٌة . -7

 ثالثا: الندوات والمؤتمرات 

وتداعٌاته عرٌفة للمؤتمر السنوي السادس لكلٌة العلوم السٌاسٌة ) التغٌٌر فً العالم العربً  -1

 .29/12/2012على العراق ( الذي عقد بتارٌخ 

عرٌفة للمؤتمر السنوي السابع لكلٌة العلوم السٌاسٌة ) التنافس الدولً والبحث عن أدوار  -2

 .12/12/2013اقلٌمٌة فً المنطقة ( الذي عقد بتارٌخ 

المشاركة فً المؤتمر الوطنً التربوي األول للجنة التربٌة / مكتب شؤون الدولة فً  -3

المجلس األعلى تحت شعار ) بالتربٌة والتعلٌم نرسم المستقبل ( والقاء بحث موسوم بـ ) 

 .15/2/2014التشخٌص والمعالجات ( بتارٌخ   –الدروس الخصوصٌة 

لٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة المستنصرٌة مهرجان الحشد الشعبً الذي أقٌم فً كعرٌفة  -4

 .  16/3/2015بتارٌخ 

القوات األمنٌة والحشد الشعبً تحت شعار )الحشد الشعبً عرٌفة حفل أقٌم لمناصرة  -5

والوحدة الوطنٌة( والذي أقٌم فً كلٌة العلوم السٌاسٌة فً الجامعة المستنصرٌة حٌث ضٌفت 

الشٌخ )قٌس الخزعلً( إللقاء محاضرة بتارٌخ الكلٌة األمٌن العام لعصائب أهل الحق 

7/4/2015 . 

سسة عمار الخٌرٌة الدولٌة إللقاء مل بالتنسٌق مع هٌئة النزاهة ومؤالمشاركة فً ورشة ع -6

محاضرة حول دور المرشد التربوي فً تعزٌز قٌم النزاهة وذلك فً إعدادٌة الجمهورٌة 

  للبنات .
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سسة عمار الخٌرٌة الدولٌة إللقاء هٌئة النزاهة ومؤمل بالتنسٌق مع المشاركة فً ورشة ع -9

محاضرة حول دور المشرف التربوي فً تعزٌز قٌم النزاهة وذلك على قاعة مدٌرٌة تربٌة 

 الرصافة الثانٌة .

المشاركة فً وفد أساتذة الجامعات واألكادٌمٌٌن واإلعالمٌٌن والمحللٌن السٌاسٌٌن الذاهب  -1

ات النظر بٌن المركز واإلقلٌم والذي كان االتحاد الوطنً إلى اقلٌم كردستان لتقرٌب وجه

 . 2012/  10/  20 -16الكردستانً للفترة بٌن 

 حضور العدٌد من الندوات المقامة فً الكلٌة وخارجها . -7

 رابعا : كتب الشكر والشهادات التقدٌرٌة 

 . 19/4/2014فً  534كتاب شكر من رئٌس الجامعة المستنصرٌة المرقم  -1

 . 23/6/2013قدٌرٌة من عمٌد كلٌة العلوم السٌاسٌة بتارٌخ شهادة ت -2

 . 23/3/2014فً  534كتاب شكر من عمٌد كلٌة العلوم السٌاسٌة المرقم  -3

 . 9/1/2014فً  1337كتاب شكر من عمٌد كلٌة العلوم السٌاسٌة المرقم  -4

 . 1/6/2015فً  1217 ش.أ/ كتاب شكر من عمٌد كلٌة العلوم السٌاسٌة المرقم -5

 . 11/2/2015فً  330ش.أ/ كتاب شكر من عمٌد كلٌة العلوم السٌاسٌة المرقم  -6

شهادة شكر وتقدٌر من لجنة التربٌة والتعلٌم / مكتب شؤون الدولة فً المجلس األعلى  -9

 .15/2/2014بتارٌخ 

 

 الدوراتخامسا: 

المائة التً دورة التأهٌل التربوي )طرائق التدرٌس( السادسة والعشرٌن بعد المشاركة فً  -1

. 17/5/2010ولغاٌة  20/4/2010أقٌمت فً كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة للمدة من 

 . 23/5/2010فً  21بموجب الكتاب المرقم 

المشاركة فً دورة )تحقٌق النصوص( المقامة فً وحدة التعلٌم المستمر فً كلٌة اآلداب/  -2

 . 11/5/2014ولغاٌة  6/5/2014الجامعة المستنصرٌة للمدة من 

 . 11/11/2014 – 16دورة استعمال تقنٌات السبورة االلكترونٌة الذكٌة من المشاركة فً  -3

 

 الشهادات التأهٌلٌةسادسا: 

شهادة تأهٌلٌة صادرة من وحدة المخطوطات فً كلٌة اآلداب / الجامعة المستنصرٌة عن  -1

 .11/5/2014المشاركة فً دورة )تحقٌق نصوص( واجتٌازها بتقدٌر امتٌاز بتارٌخ 
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