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 السيره الذاتيه 
 

 

 

 

 أ.م.د آمنة محمد حيدر احمد الموسوي :   ـم ـــــــــاالســ

  1973/ 10/11 : تاريخ الميـالد 

 متزوجة  الحالة الزوجية :

 2   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 : اللغة العربية العام التخصـص

 لغةالالتخصص الدقيق: 

 تدريسية  :    ه ــــــالوظيف

 أستاذ مساعد  الدرجة العلمية :

 قسم اللغة العربية  /جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات:      عنوان العمل

   07722268475:        الهاتف النقال

 Amina.muhammed@coeduw.uobaghdad.edu.iq   :كتروني البريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 البكالوريوس •

 كلية المأمون الجامعة  الكلية

 قسم اللغة العربية  القسم

 1995-1994 السنة
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 الماجستير •

 العراقية الجامعة

 اللغة العربية قسم  القسم

 1998 السنة

 مرويات عبد الرحمن بن بزرج اللغوية  عنوان الرسالة

 االستاذ الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي  اسم المشرف 

 الدكتوراه •

 المستنصرية  الجامعة

 اآلداب  الكلية

 قسم اللغة العربية  القسم

 2004 السنة

 الجهود اللغوية عند محمد بهجت اآلثري  عنوان الرسالة

 االستاذ الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي  اسم المشرف 

 

 ثانياً: التدرج الوظيفي. 

 اىل -فرتة العمل / من  جهة العمل عنوان الوظيفة ت

 2005 -2003 وزارة التربية / الرصافة االولى  ة معهد اعداد المعلماتيتدريس 1

جامعة بغداد/ كلية التربية تدريسية  2

 للبنات

وزارة التعليم العالي / كلية التربية للبنات/ قسم اللغة  

 العربية
2005 - 2009 

 2013 - 2009 وزارة التعليم العالي/ الدوائر الثقافية ماليزيا موظف اداري / ماليزيا 3

تدريسية جامعة بغداد / كلية التربية  4

 للبنات

العالي / كلية التربية للبنات/ قسم اللغة  وزارة التعليم 

 العربية
2013 

 اً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.ثالث 

 اجلامعة/ الكلية/ القسم رحلةـامل أسم املادة الدراسية ت

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية الثالثة  علم اللغة  1

 بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربيةجامعة  االولى النحو 2

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية الثالثة  النحو 3

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية الماجستير تحقيق النصوص 4
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  ً  :التي أشرف عليهاالرسائل : رابعا

 الدرجة العلمية وتارخيها الرسالةعنوان  أسم الطالب ت

1 
 غيداء حيدر علي 

كتاب الملخص في ضبط قوانين العربية البن ابي الربيع 

 االندلسي دراسة تحليليه 
 2017ماجستير /

 

  ً  .النشاطات اآلخرى: خامسا

 اجلامعة/ الكلية/ القسم عنوان النشاط ت

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية عضوة في لجنة هيئة تحرير مجلة كلية التربية للبنات   1

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية 2018-2017عضوة في اللجنة التنسيقية لمؤتمر بغداد   2

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية 2016عضوة في اللجنة التحضيرية لمؤتمر بغداد   3

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية 2017عضوة في لجنة الحفاظ على سالمة اللغة العربية   4

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية 2018-2017عضوة في اللجنة االجتماعية   5

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية 2018اللجنة االمتحانية عضوة في   6

عضوة في لجنة تدقيق المعلومات الواردة في الرسائل    7

 2017واالطاريح الجامعية قبل ارسالها الى المقوم العلمي 
 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية 2016الطالبات المستحقات للمنحة المالية عضوة في لجنة   8

عضوة في لجنة فرز وتدقيق الدفاتر االمتحانية لالعوام من   9

 2016الى   2011
 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات/ قسم اللغة العربية

 

 البحوث: ًاسادس 

 حمل النشر أسم البحث ت

 الربعي وكتابه نظام الغريب 1
( 47مجلة الجامعة االسالمية )الجامعة العراقية( ع)

   6/2005/ 21في 

 رسالة في التعريب للمنشئ  2
( 18مجلة الجامعة االسالمية )الجامعة العراقية( ع)

   5/4/2005في 

 الجهود اللغوية عند الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي 3
مجلة كلية التربية االساسية / الجامعة المستنصرية 

   4/2011/ 24( في 95ع)

هـ( في كتابه الملخص في ضبط قوانين 688القياس عند ابي الربيع )ت  4

 العربية

(  28مجلة كلية التربية للبنات / جامعة بغداد/ مجلد )

 2017( في  2عدد)

النحوية في كتاب ارتشاف آراء ابن كيسان في االدوات والمفردات  5

 الضرب البن حيان االندلسي

(  28مجلة كلية التربية للبنات/ جامعة بغداد/ مجلد )

 2017( في  3عدد)

 المآخذ اللغوية على شعر صفي الدين الحلي  6
احياء التراث مجلة التراث العلمي العربي/ مركز

 جامعة بغداد /العلمي العربي

 )قبول نشر(
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 حمل النشر أسم البحث ت

 االحاجي وااللغاز اللغويه الواردة في نفح الطيب للمقري   7
 جامعة عين شمس -حوليات كلية االداب مجلة 

 

 السبك المعجمي في ديوان الفراشة والعكاز للشاعر حسب الشيخ جعفر 8
( في  28مجلة العلوم االجتماعية والتربوية العدد )

 )وقائع مؤتمر بابير تركيا( 28/5/2018

 اسم التفضيل عمله وداللته في الكالم 9
 

مجلة كلية الكوت الجامعة القسم الثاني عدد خاص  

المؤتمر العلمي الدولي األول )منفرد( )منشور( 

 )داخل العراق( 

 

 كتب الشكر : سابعًا 

 اجلهة املاحنة كتاب الشكر  ت

 رئيس جامعة بغداد  ( كتاب شكر 2) 1

 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  ( كتاب شكر 2) 2

 

 ات .ــ:اللغ منًاثا 

             عربي ✓

           انكليزي   ✓

 

 


