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  المعلومات الشخصٌة 
 حمدٌة عباس جاسم الخفاجً م.  االسم الثالثً واللقب :

 م9191التولد :بغداد / المنصور 

 الحالة االجتماعٌة :متزوجة ولدي ّ طفالن

 

 ًالمإهل العلم 

 فً اللغة العربٌة وآدابها فً  حصلت على شهادة الماجستٌر

من كلٌة التربٌة للبنات  اختصاص دقٌق هو البالغة العربٌة 

 6099وفً عام  19/1/6002:قسم اللغة العربٌة فً تارٌخ 

حصلت على لقب علمً بصفة مدرس عن بحثً الموسومٌن 

والبحث الثانً :بالغة التعبٌر فً  -دراسة اسلوبٌة–)المعوذتان 

دراسة تحلٌلٌة ( إضافة الى مجموعة بحوث –سورة التكوٌر 

 الرصٌنة وأخرى فً طرٌقها للنشر .نشرت فً المجالت العلمٌة 

 الخبرات العلمٌة واألكادٌمٌة 

  69/6/6009كان فً جامعة كربالء كلٌة التربٌة فً  اول تعٌن  

وكنت عضو لجنة ثقافٌة وامتحانٌة إضافة الى لجان أخرى كلفت 

بها من عمادة الكلٌة والقسم ،وكنت قبلها اعمل مشرفاً لغوٌاً فً 

قسم االعالم واإلذاعة فً محافظة كربالء إضافة الى اشرافً 

اللغوي على مجلة المعرفة التً ٌصدرها مكتب الشهٌد الصدر 

 لسٌاسً واالقتصادي للبلدوهً مجلة فصلٌة تعنى بالوضع ا

 قصائد شعرٌة.. فٌها ..وقد نشرت لً إضافة الى االدب

  انتقلت الى بغداد بآلٌة البدٌل الى الجامعة المستنصرٌة  وشاركت

فً نشاطات عدة أهمها اللجان التحضٌرٌة فً المإتمرات 

السنوٌة واللجان الثقافٌة وقد نشرنا كتٌب عن حٌاة الورد ضمن 

ي ،إضافة الى عملً فً اللجنة المرحوم الورد نشاط حفل تؤبٌن

 االمتحانٌة والتدرٌس واالشراف على الطلبة ..



  ًانتقلت الى جامعتً االم وكلٌتً الحبٌبة )كلٌة التربٌة للبنات ف

وعملت فً لجان دائمٌة )لجنة المنحة (مدة ثالث 6091عام 

سنوات  والى االن ولجنة )التؤهٌل والتوظٌف ( قبل ان تقتصر 

وعملً فً (اللجنة االمتحانٌة )لى وحدة فً الكلٌة إضافة الىع

مجال التدرٌس للبالغة العربٌة فً قسمً علوم القرآن الكرٌم 

 واللغة العربٌة واالشراف على البحوث للطالبات فً األولٌة .

 : دورة فً قٌادة الحاسوب ونظام) اهم الدورات التً اجتزتها

ic3 ًفً الجامعة المستنصرٌة ودورة فً التؤهٌل النفس )

واإلداري فً جامعة كربالء وثالثة فً تنمٌة المهارات العلمٌة 

 فً جامعة كربالء 

 ورشة عمل عن )التؤهٌل والتوظٌف (فً كلٌة  اهم اإلنجازات :

الورد  -التربٌة للبنات ،إضافة الى حفل تؤبٌن المرحومٌن 

 لمستنصرٌة .فً الجامعة ا–وموسى سلوم 

  أخرىخبرات 
اجٌد العمل على الحاسوب وبرامج ورد واكسل وبور بوٌنت 

 االنترنٌت. الىإضافة 

 

 

 


