
 

 

  
     

                         

  

Curriculum Vitae 
 

Full Name: hasena mohammed taher younus 
Date and Place of Birth:   1   / 1   /  1988 , Mosul, Iraq. 
Religion: Muslim. 
Citizenship: Iraqi. 
Marital Status: single   
Current Employment:  
Specialization:  
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Phone Number:  
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Google Scholar URL:  
Scopus URL:  
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 السيرة الذاتية
  
  
  

  حسينة محمد طاهر يونس  االسم:
  1988/   1/  1 تاريخ الميالد:

  مسلمة الديانة:
  باكر الحالة االجتماعية:

  تدريسية في جامعة تلعفر الوظيفة الحالية:
  اللغة العربية االختصاص العام :
  النحو العربي االختصاص الدقيق:

  جامعة تلعفر  المؤسسة :
 hasena.m.younus@uotelafer.edu.iqالعنوان البريدي:

  
  

ResearchGate URL: https://www.researchgate.net/ResearchGate  
Google Scholar URL:  
Scopus URL:  
Publons URL:  
ORCID ID:   
Research ID: 

 الشهادات االكاديمية 
 السنة  عنوان الرسالة

رسالة ماجستير ( قواعد التوجيه النحوي وتطبيقاتها في كتاب ارتشاف الضََّرب ألبي  
 حيان األندلسي )

2012 

  
  

  
 

 الخبرة  التدريسية 
 

  كلية التربية األساسية  –مدرس مساعد في جامعة تلعفر   2021 - 2020
   تدريس مادتي النحو والصرف / المرحلة الثانية / الفصل األول 
  تدريس مادة المكتبة ومنهج البحث / المرحلة األولى / الفصل األول 
  تدريس مادة النحو / المرحلة األولى / الفصل الثاني 
  لثة / الفصل الثاني تدريس مادة المشاهدة / المرحلة الثا 
  اإلشراف على بحث تخرج بعنوان (الجمل غير المستقلة ألمر عارض في

 

صورة  
 شخصية



 

 

  سورة البقرة )

  كلية التربية األساسية –مدرس مساعد في جامعة تلعفر   2020 -  2019
  تدريس مادتي الصرف والنحو / المرحلة الثانية / الفصلين األول والثاني 
 : اإلشراف على بحوث التخرج بالعناوين اآلتية 

   –دراسة نحوية وداللية  –جذر ( خص ) ومشتقاته في القرآن الكريم  - 
   –دراسة تحليلية  –عقيل الشواذ في شرح ابن  - 
  بنية الحوار في رواية ( فوهة في الفضاء ) . - 

  كلية التربية االساسية   –جامعة تلعفر    2019 - 2018
  مدرس مساعد

 تدريس مادة الصرف / المرحلة الثانية / قسم اللغة العربية / الفصل الدراسي األول 
  تدريس مادة األدب األندلسي / المرحلة الثالثة / قسم اللغة العربية / الفصل  األول 
  / المرحلة الثانية في كلية الزراعة / الفصل األول تدريس اللغة العربية العامة 
  تدريس مادتي النحو والصرف / المرحلة الثانية / قسم اللغة العربية / الفصل الثاني 
 : اإلشراف على بحوث التخرج بالعناوين  األتية 

 –دراسة تطبيقية على سورة البقرة   –العطف على مغاير في القرآن الكريم  - 
تقديم الخبر على المبتدأ  –ر بين علم النحو وعلم المعاني أسلوب التقديم والتأخي - 

 –دراسة تطبيقية على سورة آل عمران 
-الرسم اإلمالئي للهمزة في الفعل الماضي من لفظة ( أتى) في القرآن الكريم  - 

  -دراسة داللية

  

  كلية التربية االساسية   –جامعة تلعفر    2018 - 2017
  مدرس مساعد

  النحو / المرحلة الثانية و الثالثة / قسم اللغة العربية / الفصل األول تدريس مادة 
 لمكتبة ومنهج البحث / المرحلة األولى / قسم اللغة العربية / الفصل األولتدريس مادة ا 
 تدريس مادتي النحو والصرف / المرحلة الثانية / قسم اللغة العربية / الفصل الثاني 
  التاء المفتوحة والمربوطة وكيفية تعليم األطفال اإلشراف على بحث تخرج بعنوان)

  التمييز بينهما في المرحلة االبتدائية) 

  كلية التربية االساسية   –جامعة تلعفر    2017- 2016
  مدرس مساعد

  تدريس مادة النحو / المرحلة األولى / قسم اللغة العربية / الفصل الثاني 
  اللغة العربية / الفصل الثاني تدريس مادة الصرف / المرحلة الثانية / قسم 
  : اإلشراف على بحوث التخرج بالعناوين اآلتية 

 اإليقاع في قصيدة ( في السوق القديم ) لبدر شاكر السيلب  - 
ازدواجية اللغة العربية بين الفصحى والعامية في العراق وأثرها على المستوى  - 

  اللغوي لدى األطفال في المرحلة االبتدائية 

  التربية االساسية / تلعفر كلية  – الموصل جامعة   2014 -  2013
  مدرس مساعد 

  / للفصلين األول والثاني تدريس مادة النحو / المرحلة األولى / قسم اللغة العربية 
  تدريس مادة الصرف / المرحلة الثانية / قسم اللغة العربية / للفصلين األول والثاني 
 : اإلشراف على بحوث التخرج بالعناوين اآلتية 

 معاني أدوات النفي الداخلة على الجمل عند النحويين القدامى وفاضل السامرائي  - 
 –دراسة نحوية  - لفظة ( أب ) في القرآن الكريم  - 
 - دراسة داللية –لفظة ( ذكر ) في القرآن الكريم  - 

  



 

 

  كلية التربية األساسية / تلعفر –جامعة الموصل   2013 -  2012
  محاضر خارجي 

  تدريس مادة النحو / المرحلة األولى /قسم اللغة العربية / للفصلين األول والثاني 
  المكتبة ومنهج البحث / المرحلة األولى / قسم اللغة العربية/ الفصل األولتدريس مادة 
  تدريس مادة المعجم العربي / المرحلة األولى /قسم اللغة العربية /  الفصل الثاني  

2019    إلقاء محاضرات في دورة كفاءة اللغة العربية في جامعة تلعفر  

 
 

 البحوث المنشورة 
 

 عنوان البحث المجلة  تاريخ النشر 

 تشرين الثاني  20-21
2019 

صدر ضمن وقائع المؤتمر العلمي 
الدولي للدراسات الصرفة 

جامعة الحمدانية –واإلنسانية   

مظاهر تأثير االزدواجية اللغوية في األداء اللغوي الفصيح لدى  
 متعلمي اللغة العربية في جامعة تلعفر 

   
   

   
 


