السيرة الذاتية::
االسم الثالثي والمقب  :أسيل سامي أمين عالوي العبيدي
االختصاص العام  :المغة العربية

االختصاص الدقيق  :عمم المغة  /داللة

التولد ومسقط الرأس 1971/ 6/1 :م  ،القادسية  /ناحية السدير .
الشهادات العممية :

 -1حصمت عمى شيادة بكموريوس آداب في المغة العربية وآدابيا من كمية التربية  /جامعة
القادسية بموجب األمر الجامعي ( )2993في  1996/7/1م .
 -3حصمت عمى شيادة ماجستير آداب في المغة العربية وآدابيا من كمية اآلداب  /جامعة
القادسية بموجب األمر الجامعي (  ) 1267في  3999/2/11م .
 -2حصمت عمى شيادة دكتوراه فمسفة في المغة العربية  /الداللة من كمية اآلداب  /جامعة
القادسية بموجب األمر الجامعي ( )962في 3998 /1/ 39م .
تأريخ التعيين :

 -1تعينت في كمية تربية المثنى  /جامعة القادسية بموجب األمر ( )3682في /5/33
 3999م .
 -3باشرت في كمية التربية المثنى بتأريخ  3999 /5 /32بموجب األمر اإلداري ()593
في 3999 /5 /32
 -2نقمت إلى كمية اآلداب  /جامعة القادسية بموجب األمر (  )919في  3991 /2/1م .
 -1انفككت من كمية التربية المثنى بتاريخ  3991 /2 /19بموجب األمر اإلداري ( )395
في 3991 /2 / 19
 -5باشرت في كمية اآلداب  /جامعة القادسية بتأريخ  3991 /2/11بموجب األمر اإلداري
ذي الرقم (  )211في . 3991/2 /35

األبحاث العممية :

األبحاث المنشورة :

نموذجا  .نشر
 -1توظيف التضاد في شعر عبد الحميد السماوي الرد عمى الطالسم
ً
في مجمة جامعة القادسية لمعموم اإلنسانية .

 -3أثر التحوالت األسموبية في توجيو إعراب المثل العربي  .نشر في مجمة القادسية
لمعموم اإلنسانية .
- 2منيج الزمخشري في كتاب ( المستقصى ) نشر في مجمة جامعة بابل لمعموم
اإلنسانية .
 -1أبو فيد مؤرج السدوسي وكتابو األمثال نشر في مجمة جامعة بابل لمعموم اإلنسانية.
 -5منيج عمماء العرب في تنظيم كتب النبات بين األصمعي وأبي عبيد القاسم بن سالم
نشر في مجمة جامعة بابل لمعموم اإلنسانية .
 -6التقريب الصوتي ونظرية قوة الحرف والمقطع نشر في مجمة جامعة بابل لمعموم
اإلنسانية .
 -7حروف المعاني المركبة عند النحاة بين سمطتي التركيب واألصل نشر في مجمة
الوركاء التي تصدر عن جامعة المثنى .
 -8المعنى السياقي لمفظتي اليد واليمين في القرآن الكريم  ،نشر في مجمة القادسية لمعموم
اإلنسانية التي تصدر عن جامعة القادسية كمية اآلداب .
 -9النداء بين التداولية وآراء النحاة والبالغيين العرب القدماء نشر في مجمة دراسات
إسالمية معاصرة التي تصدر عن جامعة كربالء /كمية العموم اإلسالمية .
 – 19اليد والكف في مجمع األمثال " دراسة سياقية " بحث مشترك نشر في مجمة الكمية
اإلسالمية الجامعة والتي تصدر عن الكمية اإلسالمية الجامعة .
 -11قراءة في " المجمة في األمثال " ألبي عبيدة معمر بن المثنى ( ت 399ىـ ) _ نقد في
التحقيق _ بحث مشترك نشر في مجمة اآلداب التي تصدر عن جامعة ذي قادر .
الكتب المطبوعة  :قراءة في كتاب " المجمة في األمثال " ألبي عبيدة معمر بن المثنى ( ت39ىـ )
نقد في التحقيق  ،مشترك
المجان :
 -1عضو المجنة االمتحانية الفرعية في كمية التربية مثنى لمسنوات الدراسية (
 )3999_1999و( 3999ـ )3991و ( .)3993-3991
 -3عضو المجنة االمتحانية الفرعية في كمية اآلداب لمسنوات الدراسية ( )3995-3991و
( )3997_3996و (. )3913-3911(، )3999_3998
 -2عضو في لجنة تطبيق الزي الموحد في كمية اآلداب لمعام الدراسي ( .)3999-3998

 -1عضو في لجنة اإلعداد لحفل التخرج لمعام الدراسي ( .)3999-3998
 -5عضو المجنة العممية في قسم المغة العربية لمعام الدراسي ( ) 3915-3911
عنوانا رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه:
 -1الظواىر المغوية في األمثال العربية القديمة ( رسالة الماجستير )
 -3التقابل والتماثل الداللي في المثل العربي حتى نياية القرن السادس اليجري ( أطروحة
الدكتوراه)
المقب العممي :

 -1حصمت عمى لقب ( مدرس مساعد) بتأريخ  3999/5/33بموجب األمر
الجامعي ( )3682في 3999 /5/33م.
 -3حصمت عمى لقب مدرس بموجب األمر الجامعي ( )3631في3998/2 /13م.
 -2حصمت عمى لقب أستاذ مساعد بموجب األمر الجامعي ذي العدد( )15695في
. 3912/9/33

التشكرات  :حصمت عمى ( )19كتب شكر .
الحالة االجتماعية  :متزوجة
الموبايل 97835185223:

