
 ))الديرة الذاتية والعممية((
 
 

 زىخاء سعجالجين شيت قاسم البكخي   االسم الرباعي والمقب:
  1972-12-27السهصل/  محل وتاريخ الهالدة:

 السهصل/ حي البكخ عنهان الدكن الحالي:
 
 

  07518586109  )كهرك( -   07701740684 رقم الهاتف: مهبايل )آسيا(
  zahraaalbakry72@gmail.com األلكتروني:البريد 

 
 السهصل الجامعة:

 المغة العخبية القدم:التخبية األساسية                                       الكمية:
 الشحه الدقيق:االختراص المغة العخبية وآدابيا                       االختراص العام:

 1997-7-26 تاريخ التعيين في الكمية:
 استاذ مداعج الدرجة الهظيفية:

 
 المرتبة العممية وتاريخ الحرهل عميها:

 
 1997-7-26  لقب مدرس مداعد بتاريخ -1
  2002-5 -7         لقب مدرس بتاريخ -2
 2010 -4-20   لقب استاذ مداعد بتاريخ -3
 

  +B فريمة الدم:/                 عدد األطفال:عدباء        الحالة االجتماعية:
 
 
 
 
 
 

 صهرة شخرية

mailto:zahraaalbakry72@gmail.com


 ))الديرة العممية((
 

 المؤهالت األكاديمية:
 

 البمد الجامعة الكمية سنة التخرج الذهادة ت
 العخاق السهصل التخبية 1994 البكالهريهس 1
 العخاق السهصل التخبية 1996 الماجدتير 2
 العخاق السهصل التخبية 2002 الدكتهراه 3

 
 اليهجج الخبرة االدارية:

 
 البحهث العممية المنذهرة: 

 
لباب االعخاب السانع من المحن في الدشة والكتاب لعبج الهىاب بن أحسج بن عمي الذعخاني  -1

  2008ه( دراسة وتحقيق/ مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية/ جامعة السهصل/  973)ت 
  2010الخميل في كتاب العين / مجمة السجسع العمسي/ بغجاد/ السرظمح الشحهي عشج  -2
التعميقات الشحهية لألزىخي في كتابو تيحيب المغة / مجمة آداب الخافجين/ جامعة  -3

  2012السهصل/
أنساط البشاء التخكيبي لألحاديث القجسية في سشن )ابن ماجة وأبي داؤد والتخمحي والشدائي(  -4

ة انسهذجًا دراسة داللية./ بحث مدتل/ مجمة ابحاث كمية التخبية الجسمة االسسية السهسع
  2017األساسية/ جامعة السهصل/ 

أدوات  –ظ التي ليا الرجارة في الكالم في صحيح البخاري دراسة نحهية داللية ااأللف -5
العخض والتحزيض انسهذجًا / بحث مدتل/ مجمة ابحاث كمية التخبية األساسية/ جامعة 

 2018السهصل/ 
/ بحث  األفعال السعمقة بالتزسين في القخآن الكخيم )نظخ( انسهذجًا دراسة نحهية داللية -6

 2019مدتل/ مجمة ابحاث كمية التخبية األساسية/ جامعة السهصل/ 
 
 
 



 الخبرة األكاديمية:
 
 خحمة الثانيةالشحه والرخف لمستي داتجريذ م -1
 / ماجدتيخ لغة (  الشحه وقزايا لغهيةالسجارس الشحهية وتججيج السهاد )تجريذ  -2
 17تقهيم رسائل وأطاريح جامعية تقهيسًا لغهيًا/ عجد  -3
 9ائل جامعية تقهيسًا عمسيًا/ عجد تقهيم رس -4
  10تقهيم بحهث تخقية/ عجد  -5
 5ماجدتيخ/ عجد االشخاف عمى رسائل  -6
  12مشاقذة رسائل ماجدتيخ/ عجد          1مشاقذة اطخوحة دكتهراه/ عجد  -7
 االشخاف عمى بحهث التخخج -8
 

 المجان العممية واالدارية:
 
-2013و  2013-2012 و 2012-2011و  200–20056 المجشة االمتحانية لمدشهات -1

 2019-2018و  2018 – 2017و   2014
 2011لجشة إقامة السؤتسخ العمسي الخابع الجولي  -2
 2011مقهم لغة عخبية في مجمة أبحاث كمية التخبية األساسية  -3
  2014لجشة السمتقى الثقافي في قدم المغة العخبية في  -4
  2019-2018لجشة مقابمة الستقجمين في الجراسات العميا في  -5
  2020-2019لجشة اقخار مهضهعات طمبة الساجدتيخ في  -6
 2020-2019الساجدتيخ في لجشة الحمقات الجراسية لظمبة  -7
  2019المجشة العمسية في قدم المغة العخبية في  -8
  2020-2019لجشة نظام السقخرات الجراسية لمعام  -9

 في قدم المغة العخبيةلجشة االرشاد  -10
 

 الذهادات التقديرية وكتب شكر: 
 
الجيهد الغهية  –شيادة تقجيخية في أعسال السؤتسخ العمسي الدشهي الخابع)الجولي االول(  -1

 2011/ كمية التخبية األساسية/ جامعة السهصلواالدبية في السهصل عبخ العرهر/ 
 



كمية شيادة تقجيخية في أعسال السمتقى الثقافي الثالث عذخ )بجر شاكخ الدياب قخاءة ثانية( /  -2
 2014/ألساسية/ جامعة السهصلالتخبية ا

 
كمية التخبية شيادة مذاركة في أعسال الجورة ) ميارات التجريذ الجامعي الفعال( /  -3

 2017/ األساسية/ جامعة السهصل
 
نرف قخن من االبجاع الخرب شيادة مذاركة في اعسال السمتقى الثقافي الدادس عذخ) -4

 2019األساسية/ جامعة السهصل/ /كمية التخبية نجسان ياسين نسهذجًا(
 
شيادة مذاركة في أعسال السمتقى التخبهي األول )العمهم التخبهية مشظمق لتعديد التعاير  -5

  2019الدمسي(/ كمية التخبية األساسية/ جامعة السهصل/ 
 
شيادة مذاركة في أعسال السؤتسخ العمسي الجولي الثالث )تكامل العمهم نحه تحقيق أىجاف  -6

  2019ميم(/ كمية التخبية األساسية/ جامعة دىهك/ التع
 
 10كتب شكخ وتقجيخ / عجد  -7
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


