
 السٌرة الذاتٌة :        

 سهام قنبر علً  االسم :

 م4797: دمشق   مكان وتاريخ الوالدة

، ابتداء من 5354/ 9/ 46( بتارٌخ 673مدرس باألمر اإلداري ) اللقب العلمي :

 5353/ 41/5تارٌخ التعٌٌن فً كلٌة الحكمة الجامعة 

 المؤهالت العلمية :

كلٌة  اآلداب ،  فً اللغة العربٌة وآدابها، درجة اإلجازة الجامعٌة )بكالورٌوس( -

 م. 4779جامعة دمشق ، 

دبلوم الدراسات العلٌا ) الدراسات اللغوٌة ( ، كلٌة اآلداب ، جامعة دمشق ،  -

 م.4779

 م5335ماجستٌر فً اللسانٌات الحدٌثة واألسلوبٌة ، كلٌة اآلداب ، جامعة دمشق ، -

 م5349لوبٌة ، كلٌة اآلداب ، جامعة دمشق ، دكتوراه فً اللسانٌات الحدٌثة واألس -

  األبحاث والمقاالت المنشورة :

مفهوم النسق : مقاربة لغوٌة ونقدٌة ، مجلة جامعة دمشق ، كلٌة اآلداب والعلوم   -

 اإلنسانٌة.

مجلة جامعة  ،عند العرب فً ضوء الدراسات اللغوٌة الحدٌثة مفهوم السٌاق  -

 دمشق ، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 

كلٌة  -الوظٌفة المرجعٌة للضمٌر فً شعر الجواهري ، مجلة جامعة دمشق  -

 اآلداب والعلوم اإلنسانٌة.

األنساق األسلوبٌة المهٌمنة على لغة السرد فً مسرحٌة " الملك هو الملك " لسعد  -

 هللا ونوس ، مجلة دراسات الكوفة 

 خبرات التدريسية وأماكن العمل :ال  

 -التدرٌس ، الجامعة المستنصرٌة ، بغداد طرائق حاصلة على شهادة دورة  -

 العراق.



 –حاصلة على شهادة اختبار صالحٌة التدرٌس ، الجامعة المستنصرٌة ، بغداد  -

 العراق 

 ،ٌن فً المعهد المتوسط التجاري صصتختدرٌس مادة اللغة العربٌة لغٌر الم -

 سنوات(8)سورٌة . -وزارة التعلٌم العالً 

 -تدرٌس مادة اللغة العربٌة فً أقسام كلٌة مدٌنة العلم الجامعة ، بغداد  -

 .سنوات(9)العراق.

 تدرٌس مواد اللغة العربٌة ) النحو والصرف والبالغة والتحلٌل اللغوي والنصً (  -

التابعة لجامعة كلٌة الكوثر للدراسات اإلسالمٌة ومادة أصول القراءات فً  

 .سنوات(9)المصطفى العالمٌة .

دورة األخطاء اللغوٌة الشائعة فً المراسالت اإلدارٌة ضمن أنشطة محاضرة فً  -

 وحدة التعلٌم المستمر فً كلٌة مدٌنة العلم الجامعة .

األبحاث فً العمل فً التدقٌق اللغوي وتصحٌح النصوص لمجموعة من الكتب و -

 كلٌة مدٌنة العلم الجامعة .

 ، وما زلت.(5353كلٌة الحكمة الجامعة منذ )تدرٌسٌة فً قسم اللغة العربٌة فً  -

 عضو فً عدد من اللجان  فً كلٌة الحكمة الجامعة. -

 عضو فً االتحاد الدولً للغة العربٌة ، اإلمارات العربٌة المتحدة .  -

 المشاركة فً عدد من الندوات والورش العلمٌة الحضورٌة واالفتراضٌة . -
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