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  الذاتية(الذاتية(  سيفي)السيرةسيفي)السيرة          

 

                                                            

   

 
 

 المعلومات الشخصية

 الجنسية عراقية العنوان دهوك/ مالطا

9/7/1976دهوك/ النقال رقم الهاتف 07504962838  محل و تاريخ الوالدة 

Remziyahemze@yahoo.com الحالة الزوجية متزوجة البريد االلكتروني 

 

 

 معلومات الوظيفة

1/12/2015مدرس/دكتور/  وتاريخ الحصول  المرتبة العلمية 

 عليها

 الوظيفة تدريسية

) وزائر  في جامعة نوروز(ميالك بجامعة دهوك/كلية االداب/قسم الدراسات االسالمية  لجامعةنوع االرتباط با   

 

 

لشهادات العلميةا  

هادكتورال ماجستيرال   الشهادة لوريوسابكال 

جامعة موصل/ كلية 

 االداب ــ قسم التاريخ

 اسم الجامعة جامعة دهوك/كلية االداب ـــ قسم التاريخ جامعة زاخو/ كلية التربية ـــ قسم التاريخ

ستان العراقالعراق/ إقليم كورد العراق/ إقليم كوردستان العراق العراق  دةاهح للشالمان البلد 

على  حصولالتاريخ  1999 - 2000 2008 - 2010 2013 - 2015

  الشهادة

 عنوان رسالة الماجستير الرحالة ناصر خسرو ومنهجه من خالل كتابه سفرنامه/ دراسة تحليلة

 التخصص الدقيق أدب الرحالت

 عنوان اطروحة الدكتوراه هـ(232 – 1د الشام والعراق نموذجاً)ملكيات النساء في االسالم شبه الجزيرة العربية بال

 التخصص الدقيق واالجتماعي التاريخ االقتصادي

 

 ) االحدث الى االقدم( -الخبرات التدريسية من 

المواد التي تم 

 تدريسها
 من الى المرتبة العلمية اسم الجامعة

االقتصاد /والتاريخ 

للصف السادس 

 االدبي

 2000 2008 مدرسة بيةوزارة التر

حقوق االنسان و 

 جينوسايد

 2010 2014 مدرس مساعد وزارة التربية

 رمزية حمزة حسن علي             
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 ) االحدث الى االقدم( - الخبرات االدارية

 من الى العنوان الوظيفي / اسم الجامعة او المؤسسة

  2003 2005 معاونة مدرسة/ وزارة التربية

 2005 2008 مديرة مدرسة/ وزارة التربية

 2015 2017 مقررة قسم/ وزارة التعليم العالي

 2018  المية/جامعة دهوك/كلية العلوم االنسانيةرئيسة قسم الدراسات االس

 

 

 )االقدم الى االحدث( -االبحاث العلمية

 البحث اسم  جهة النشر التاريخ

 الجوانب الحضارية في سفرنامة خسرو مجلة جامعة/ تكريت 2014

 الهبات والهدايا مصدراً لملكيات النساء في االسالم مجلة جامعة/ دهوك 2015

 العمل والتجارة ومصادر اخرى مصادر لتنمية ثروة النساء امعة/ زاخومجلة ج 2015

 ملكيات النساء في العصر العباسي الثاني مجلة جامعة/ زاخو 2017

 هـ(447/656مكانة المرأة االقتصادية واالجتماعية للمرأة في بغداد) مجلة جامعة/ دهوك 2018

 االسالميإنسانية المرأة في الفكر  مجلة جامعة آغري 2018

 المرأة الكوردية اليزيدية في اإلنعكاسات الفقهية والقانوينة لعمليات اإلبادة مجلة  دهوك 2019

 

 

 الكتب المؤلفة والمترجمة

 اسم الكتاب  جهة النشر التاريخ

 الرحالة ناصر خسرو ومنهجه من هالل كتابه سفرنامه دار ابن االثير 2014

   

 
 

 المقاالت

 اسم لة المقا لنشرجهة ا التاريخ

 دور الحكومة في تنمية المجتمع صحيفة بيمان 2001

 النقود واثرها في التضخم افرو  صحيفة 2003

 العرض والطلب في اسواق دهوك افرو  صحيفة 2004

 

 المؤتمرات وورش العمل

 ورشة العمل  -اسم المؤتمر  نوع المشاركة التاريخ

 االمية ورشة عمل مكافحة تراس الورشة 2003

 ة طرائق تدريسدور عضوة 2005

 دورة طرائق التدريس/ في االشراف التربوي مدرس 2012

 .فقه السيرة. 1

 .حقوق االنسان.2

 .الحوار العلمي3

.علم النفس 4

 التربوي

 . أصول التفسير5

 2015 2019 مدرس/دكتور جامعة دهوك

 الحوار العلمي

 سياحة االثار

 2016 2019 مدرس/ دكتور جامعة نوروز
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 المؤتمر الدولي الثاني لجامعة زاخو باحث 2017

 مؤتمر عن االنسان في فكر أحمد خاني باحث 2018

 مؤتمر عن االبادة/جامعة دهوك/سنتر بشكجي باحث 2018/2019

 
 

 

 

 عضوية المنظمات

 اسم المنظمة العضويةطبيعة 

 Engo مسؤلة قسم المالية

 اتحاد نساء كوردستان/ ناحية فايدة رئيسة االتحاد

 Unمنظمة  مونيتر )مراقب توزيعات(


