
 والعلمية  الذاتية السيرة
 

ي: شيماء يونس إسماعيل التدريس اسم
 العكيدي

 أستاذ مساعد  ،دكتوراه

 الموصل، جامعة اإلنسانية، للعلوم  التربية كلية  التاريخ، قسم
 العراق الموصل،

 

 

 

 الشخصية المعلومات

 العكيدي  اسماعيل  يونس شيماء االسم  •

 1/1/1980 المواليد •

 العراق الموصل، الوالدة  مكان •

 انثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوجة  الزوجية  الحالة •
 يوجد  ال األطفال  عدد •
 07512340535 الجّوال  الهاتف  رقم •

 

 األكاديمية المعلومات

 مساعد  استاذ العلمي  اللقب •
 الموصل  جامعة ، اإلنسانية  للعلوم  التربية كلية  التاريخ، قسم العلمي  القسم  •
 اسالمي تاريخ العام  التخصص •
  العباسية  الدولة تاريخ الدقيق التخصص •
 shymaaa1980shsh@gmail.com  األلكتروني  البريد •
 Research Gateال من profileال صفحة رابط العلمي  البحث بوابة •

 Google Scholarال من profileال صفحة رابط العلمي  الباحث •

mailto:shymaaa1980shsh@gmail.com


• ORCID ال  رقمORCID ( رقما   16 من يتكون: ????-????-
????-????) 

 
 
 
 

 الدراسي التحصيل

 المانحة  الجهة التخصص السنة الشهادة

 العراق  ، الموصل ، التربيةكلية  التربية / التاريخ 2011 دكتوراه  •

 العراق  ، الموصل ، التربيةكلية  التاريخ اإلسالمي  2008 ماجستير •

 العراق  ، الموصل ، التربيةكلية  التاريخ اإلسالمي  2003 بكالوريوس  •

 

 العلمية األلقاب 

 20/5/2019 مساعد  استاذ •
 3/11/2011 مدرس •
 2/4/2008 مدرس مساعد  •

 

 واإلدارية  العلمية الخبرات

 2014ـــ  2012 التاريخكلية التربية / قسم  مقررية لجنة الدراسات العليا
 2020-2018 كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم التاريخ   عضو لجنة االمتحانية  

 2019-2018 كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم التاريخ   عضو لجنة االداء الجامعي
عضو لجنة االمتحان  

التقويمي لطلبة الصفوف  
المرحلة الرابعة في الجامعات  

 العراقية  

 2019-2018 كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم التاريخ  

عضو لجنة تدقيق على 
ملفات تقويم االداء للعام  

 2019-2018الدراسي 

 2019-2018 كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم التاريخ  

 



 التدريسية  األنشطة

 التربية  ، التاريخ الثالثة، العباسي، التاريخ •
 

 

 العليا  الدراسات طلبة على اإلشراف

 الطالب   1 الماجستير •

 - الدكتوراه  •

 

 المنشورة البحوث

 م ( وعالقتها بالخالفة العباسية   940ـ / ه 329البربهاري )ت  •
 م1024هـ/ 415القاضي عبدالجبار الهمذاني ت االمامة عند المعتزلة من خالل كتاب   •
 المراسالت بين أبي جعفر المنصور ومحمد ذي النفس الزكية  •
 النظم التعبوية للجيش في العصر العباسي األول •
 م ( 1037/  هـ 429نظرية األمامة عند عبد القاهر البغدادي )  •

 
 

 المؤلفة  الكتب

•   
 النشر  لسنة بالنسبة فاألقدم األحدث من الكتب  تسلسل

 
 

 العلمية  والندوات المؤتمرات

مشاركة في اعمال ورشة العمل بعنوان ) حقوق الموظف الجامعي وواجباته في  شهادة  •
 (ظل القانون الخدمة الجامعية

العلوم التربيوية منطلق لتعزيز التعايش  )شهادة مشاركة في اعمال الملتقى التربوي االول  •
 (السلمي

شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر الثالث بعنوان ) تكامل العلوم نحو تحقيق اهداف   •
 التعليم (   

 شهادة مشاركة في ورشة عمل )هندسة التدريس الجامعي الفعال(  •



شهادة مشاركة في اعمال الندوة العلمية ) الباحثون المستقلون ام المشتركون الفعالون  •
 ، تحت مجهر اإلنجاز(

 مشاركة في اعمال الندوة العلمية ) تمكين المراة في المجتمع الموصلي(شهادة  •
 شهادة مشاركة في اعمال الورشة التدربية ) المهارات الحياتية(  •
 شهادة تقديرية للمشاركة في الورشة التعريفية لبرنامج النزاهة •
ة  شهادة مشاركة الدورة التدريبة ) احكام تالوة القران الكريم مع مالحظات نظري •

 وتطبيقية(
 شهادة مشاركة ورشة تدريبية ) مهارات استخدام المكتبة الشاملة( •

 المشاركة  لسنة بالنسبة فاألقدم األحدث من المؤتمرات تسلسل
 

 األخرى  العلمية النشاطات 

 ال يوجد  •

 

 الجمعيات عضوية

 الجمعية  اسم •
 

 الشكر  كتب

   
 المناسبة رقم وتاريخ الكتاب  الجهة 

/  3/7بتاريخ  5634/ 3/ 9 التربية ) العميد( كلية 
2012  

بمناسبة انهاء مهام عميد  
 الكلية 

/  4/7بتاريخ  4585/ 9/3 كلية التربية ) العميد( 
2012 

للجهود المبذولة في لجنة  
 الدراسات العليا 

/ 7/  28بتاريخ  29059 رئاسة جامعة الموصل  
2013 

 للجهود العلمية واالدارية

 3/3929/ 9 التربية للعلوم االنسانيةكلية 
 7/2013/ 23بتاريخ

للجهود المبذولة في لجنة  
 الدراسات العليا 

للجهود المبذولة في لجنة   2019 كلية التربية للعلوم االنسانية



 االمتحانية 
  

 


