
 سيرة ذاتية

 أنسام زيد محي شمخي السهالني

 

 .مدرس اللقب العلمً /ــ 

 .علوم القرآن التخصص العام /ــ 

 .علوم القرآنالتخصص الدقٌق /ــ 

 ناصرٌة . –م / ذي قار  7913تولدــ 

للعام  ابن رشد / علوم القران والتربٌة اإلسالمٌة فً كلٌة التربٌةعلى شهادة البكالورٌوس من قسم  حاصلــ 

 .1001-1007الدراسً 

علوم القرآن والتربٌة اإلسالمٌة فً كلٌة التربٌة ابن رشد / جامعة على شهادة الماجستٌر من قسم  اصلحــ 

 . بتقدٌر )جٌد جدا( علوم القران تخصص  م فً 1009 للعام بغداد 

 . (الشٌخ دمحم جواد البالغً ومنهجه فً تفسٌره " االء الرحمن "  ) عنوان رسالتًــ 

 م . 1001فً سنة مساعد باحث ي قار بوظٌفة ذ/ جامعة  اآلدابكلٌة ُعٌّنُت فً ــ 

 . م1009فً عام  اآلداب / قسم اللغة العربٌة فً كلٌة ـ  نُقلت الى مالك التدرٌسٌن بلقب مدرس مساعد 

 م . 70/77/1072كلٌة اآلداب / قسم اللغة العربٌة فً فً  مدرسٌُت إلى مرتبة ُرقــ 

 . م 79/71/1072 فًعلوم القران  قسم/  التربٌة للبنات كلٌة فًاستاذ مساعد  مرتبة إلى ُرقٌتُ  ــ

    م71/77/1072 بتأرٌخ رئٌساً لقسم علوم القران فً كلٌة التربٌة للبنات / الشطرة  عملتُ ــ 

  .فً كلٌة التربٌة للبنات   1072/ 3/  2 -1 من ــ  شاركُت فً دورة قٌادة المؤسسات 

التعلٌم ر وفً جامعة ذي قار / قسم التطو  1073/  3/  71 - 3 من ــ شاركُت فً دورة التأهٌل التربوي 

 المستمر. 

ــ حصلُت على شهادة تطبٌقات الحوسبة و المكتبة االفتراضٌة من جامعة ذي قار / قسم تطبٌقات الحوسبة و 

/  1/   17 – 70المكتبة االفتراضٌة وكانت فترة الدورة التً حصلت فٌها على الشهادة اعاله من 

1073. 

 – 11طور والتعلٌم المستمر من ــ شاركُت فً دورة " أخالقٌات البحث العلمً " جامعة ذي قار / قسم الت

30  /2 /1072 . 

متحانٌة وآلٌات عملها  " جامعة ذي قار / قسم التطور والتعلٌم فً دورة " جودة أداء اللجان اال ــ شاركتُ 

 1072/ 2/  2 – 2المستمر من 

 فً المجالت العلمٌة المحكمة . ثالثة بحوث منشورةــ لدّي 



 أربعة بحوث مقبولة للنشر فً المجالت العلمٌة المحكمة  لدي   ــ

 

                                                                        


