
 

 

 

ة الذاتية  السير
 م.م مروه عبد الباسط حميد رشيد  

 
 أوال : المعلومات العامة 

   االسم الكامل واللقب 
 مروه عبد الباسط حميد رشيد العان 

 

 1990/ 8/ 6  –بغداد/ الكرخ  محل و تاري    خ الوالدة 

 مساعد مدرس  المرتبة العلمية 

 2021/ 6/ 13  -  341العدد:   تاري    خ الحصول عليها

 العراق  البلد المانح ماجستير  الشهادة 

 اللغة  الت خ ص  ص العام

 الرصف التخصص الدقيق 

  
 النحو والرصف المسار البحث 

 تدريسية  الوظيفة الحالية 

 كلية الحكمة الجامعة األهلية  عنوان محل العمل 

  
 اللغة العربية فقط يجيدها اللغات الث 

 07721098024 الهاتف النقال  

  
ون  يد االلكي  الير
 الشخص  

Is.marwah.hameed@gmail.com 
  
ون  يد االلكي     الير

 الرسم  
marwah.abd@hiuc.edu.iq 

 ثانيا : المؤهالت العلمية  

 الشهادة 
 تاري    خ الحصول  الجهة المانحة للشهادة  

 القسم الكلية  الجامعة  عىل الشهادة 

     الدكتوراه

بية للبنات بغداد  الماجستير   22/6/2016 اللغة العربية   الي 

بية للبنات بغداد  البكالوريوس  2012 اللغة العربية الي 

 



  
 ثالثا : التدرج الوظيف 

ة / من  الجهة  الوظيفة ت  ال  -الفي 

1    

2    

3    

4    

5    

 

  دّرس فيها 
 رابعا : الجامعات الث 

ة /  من  الجامعة  القسم( –الجهة  )الكلية   ت  ال  - الفي 

 2019-2018  مدرسة الغد النموذجية األهلية 1

 ولحد اآلن   2020 جامعة الحكمة  كلية الحكمة / قسم اللغة العربية 2

3    

 

 بيانات بعض االحصائيات و الخامسا : 

 التفصيل المعلومات و البيانات ت

1 
  
 
  قام بتدريسها ف

 عدد المواد الدراسية الث 
 الدراسات األولية و العليا 

 العليا  االولية

10  

2 
 عدد مرات الحصول عىل جائزة العلماء  

 أو جائزة األستاذ األول

 جائزة األستاذ األول  جائزة العلماء 

  

ف عليها عدد مشاري    ع التخرج لطلبة  3   أشر
 10 السنة المنتهية الث 

ف عليها 4   أشر
 عدد الرسائل و األطاري    ح الث 

 دبلوم دكتوراه  ماجستير 

   

  ناقشها 5
 عدد الرسائل و األطاري    ح الث 

 دبلوم دكتوراه  ماجستير 

   

ـّ مها علميا  6   قي
 عدد الرسائل و األطاري    ح الث 

 دبلوم دكتوراه  ماجستير 

   



  شارك فيها داخل و خارج العراق عدد  7
 المؤتمرات الث 

 خارج العراق  داخل العراق 

7 3 

8 
  شارك

 عدد الورش و الندوات و الحلقات الث 
 فيها داخل و خارج العراق  

 خارج العراق  داخل العراق 

70  

9 
  مجالت و مؤتمرات داخل 

 
 عدد البحوث المنشورة ف

 و خارج العراق  

 العراق خارج  داخل العراق 

1 1 

  قّومها علميا داخل و خارج العراق  10
 عدد البحوث الث 

 خارج العراق  داخل العراق 

  

اع 11   عدد براءات االخي 

 عدد الجوائز و الشهادات التقديرية داخل و خارج العراق  12
 خارج العراق  داخل العراق 

3  

جمة و  13 ـّ مةعدد الكتب المؤلفة و المي   المقي
جمة  المؤلفة   المقّيمة  المي 

   

  شارك فيها 14
 عدد الدورات التطويرية و التدريبية الث 

 خارج العراق  داخل العراق 

7  

15 
 أعداد المساهمات   

  
 
 ف

 خدمة المجتمع 

  عقود استشارية بحثية 

 ندوات و ورش عمل 
 
 

3 

  عقود تنفيذ مهمة

 8 دورات تعليم مستمر 

 3 نشاطات الصفية

  نشاطات اعالمية 

  آخرى

16 
 عدد لجان االمتحان الشامل و االمتحان التنافس   

  الدراسات العليا 
 
 للقبول ف

 االمتحان التنافس   االمتحان الشامل 

  

17 
  شارك بعضويتها داخل  

 عدد اللجان الث 
 و خارج وزارة التعليم العال  

 التعليم العال  خارج  داخل التعليم العال  

  

 عدد كتب الشكر و التقدير 18
 وزير

 رئيس 
 جامعة 

 عميد
 كلية  

 آخرى

 1 20  

 عدد العقوبات 19
 وزير

 رئيس
 جامعة 

 عميد
 كلية

 آخرى

    

 
 

 



 سادسا : عضوية الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات المحلية والدولية  

ة العضوية / من  الجهة  اسم الهيئة او الجمعية او المؤسسة ت  ال  - في 

 شهادة عضوية االتحاد الدول  للغة العربية  1
 االتحاد الدول  للغة العربية –االمير  العام 

مجلة اتحاد الجمعات  - مدير تحرير
 العربية لالداب 

 2021رقم العضوية/ 
8/8/2022 

 2022رقم العضوية/ 
 

2    

3    

 

    البحث العلم  سابعا : 

Google Scholar 
 الرابط 

https://scholar.google.com/citations?hl=ar&user=RU_hfOsAAAAJ 

Research Gate 
 الرابط 

https://www.researchgate.net/profile/Marwa-Abdulbasit-2 

ORCID ID  

Scopus ID  
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