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 (يمنى فاضل اسماعيل الحالوجاسم التدريسي ) 
 

 :أستاذ مساعد ، اللقب العلمي :الدكتوراه الشهادة
 ، جامعة الموصل، الموصل، العراق التربية للعلوم اإلنسانية، كلية اللغة العربيةقسم 

 
 

 

 المعلومات الشخصية
 منى فاضل اسماعيل الحالوجي االسم  •
 1966/ 11/ 24 المواليد •
 العراق، الموصل مكان الوالدة  •
 أنثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 عزباء  الحالة الزوجية  •
  عدد األطفال  •
 07701651099 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل العربية، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقسم اللغة  القسم العلمي  •
 اللغة العربية التخصص العام  •
 اللغة والنحو  التخصص الدقيق •
 .munaarabic@yahoo.com ,munaarabic@uomosul.edu.iq البريد األلكتروني  •
  بوابة البحث العلمي  •
  الباحث العلمي  •
• ORCID  

 
 
 
 



 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 العراق ، الموصل  ، جامعة التربية كلية لغة عربية   2011 دكتوراه  •
 عراق ، ال  الموصل ، جامعةالتربيةكلية  لغة عربية   2008 ماجستير •
 عراق ، الالموصل، جامعة التربيةكلية  لغة عربية   2006 بكالوريوس  •
 كلية العلوم، جامعة الموصل ، العراق علوم كيمياء  1988 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2018/ 1/ 21: تاريخ الحصول عليه  مساعد  أستاذ •
 20/10/2011:  تاريخ الحصول عليه  مدرس •
 2008/ 14/8:  تاريخ الحصول عليه  مساعد  مدرس •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 مكان العمل   المنصب •
:عضو اللجنة  الخبرة  •

 االمتحانية 
مناقشة  االشراف و  •

بحوث التخرج  
 للدراسات األولية

رسائل  مناقشة  •
 ماجستير

التقويم اللغوي   •
 لرسائل الماجستير  

مشاهدة تطبيق طلبة   •
المرحلة الرابعة في  

 المدارس 

2019 – 2020 
                   

2011- 2020 
 
 

2018- 2020 
 

2012- 2020 
 

2011- 2020 

 : كلية التربية للعلوم اإلنسانية، قسم اللغة العربية العمل مكان 

 

 األنشطة التدريسية 
 : التربية، الكلية: الفيزياء، القسم : األولى، المرحلة:العربية العامة المادة •
 :التربية للعلوم اإلنسانية  ، الكلية:اللغة العربية القسم الثالثة ، الرابعة، ،: األولى ،الثانية ، المرحلة : النحوالمادة •



 المادة: التطبيقات اللغوية، المرحلة : الرابعة، القسم :اللغة العربية، الكلية :التربية للعلوم اإلنسانية •
 ختيارية ،المرحلة: الدراسات العليا، القسم :اللغة العربية، الكلية :التربية للعلوم اإلنسانيةاالالمادة:  •
 المرحلة: الدراسات العليا، القسم :اللغة العربية، الكلية :التربية للعلوم اإلنسانيةمتخصصة، الالمادة:  •
 المادة: لسانيات، المرحلة: الدراسات العليا، القسم :اللغة العربية، الكلية :التربية للعلوم اإلنسانية •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 1: عدد الطالب الماجستير •
 : اليوجد عدد الطالب الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
، 49، السنة 76، مجلة آداب الرافدين ،عالصلة بين اإلعراب والمعنى في آيات السجدة في القرآن الكريم •

 م 2019 -ه1440
 ،21مج  اإلنسانية ،، مجلة التربية والعلم للعلوم  التقابل الداللي بين جملتي فعل الشرط وجوابه في القرآن الكريم •

 م2،2018ع
 م 2013 -ه1434،  43،السنة 66، مجلة آداب الرافدين، ع داللة األفعال المقترنة بذكر النار في القرآن الكريم •

 
 
 

 الكتب المؤلفة 
 م 2019المتشابه اللفظي في القرآن الكريم قصة موسى عليه السالم نموذجًا ، دار مجدالوي للنشر والتوزيع ، •
 م2019دار مجدالوي للنشر والتوزيع ، االقران بين النفي واإلثبات في القرآن الكريم،داللة  •
 

 
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 م2013،جامعة الموصل، كلية التربية ( _ دروس وعبر، ملسو هيلع هللا ىلص ندوة نصرة الرسول ) •
 

 
 

 النشاطات العلمية األخرى 



 برعاية  منظمة المرتقى العراقية   التدريبية بعنوان) تطوير التعليم العالي(: المشاركة في الدورة  الدورات التطويرية •
                               م2014لتطوير االنسان ،أكاديمية لندن، جامعة الموصل ، كلية الحقوق،   •
                   21001.2018 )نظام إدارة الجودة في المؤسسات التعليمية طبقًا للمواصفة المشاركة في الدورة التدريبية بعنوان •
• ISO.  ، م2019( ، جامعة الموصل ، كلية التربية للعلوم االنسانية                   
: إلقاء محاضرات في دورات سالمة اللغة العربية ضمن نشاط التعليم المستمر، جامعة الموصل  الدورات التأهيلية •

 م2019، 2018النسانية ، قسم اللغة العربية،كلية التربية للعلوم ا  ،
كلية التربية للعلوم االنسانية ، قسم ،جامعة الموصل ،  المشاركة في ورشة عمل بعنوان )مفاهيم التعايش السلمي(  •

 م 2019غة العربية، الل
، جامعة الموصل ، كلية اآلداب،  إلقاء محاضرة في ورشة عمل بعنوان )الفلسفة واللغة بين النظرية والتطبيق( •

 م2020
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 :شكر وتقدير •
 م 2020، 2013التعليم العالي والبحث العلمي ،  راء( كتاب شكر وتقدير من سيادة وز 3) •
 م 2020( كتاب شكر وتقدير من سيادة رئيس جامعة الموصل ،1) •
 م 2020،2019جامعة الموصل،   ( كتاب شكر وتقدير من سيادة عميدي كلية التربية للعلوم االنسانية ،5) •
 م2020جامعة الموصل ،  ( كتاب شكر وتقدير من سيادة عميد كلية اآلداب ،2) •

 
 
 


