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 ضرغام هذوْد ادوذ خلف  االسن الرتاعي: -

 1/1/1441تاريخ الْالدج: -

  2003تاريخ الذصْل عليِا:                                              هاجستيرالشِادج:   -

 ًذْ ّلغح التخصص الذقيق:                     آداب في اللغح العرتيح   التخصص العام: -

 11/12/2014تاريخ الذصْل عليَ:                                      هذرس اللقة العلوي:  -

 سٌح( 11ادذٓ عشرج )اخ الخذهح في التعلين العالي: عذد سٌْ -

 يْجذ ال عذد سٌْاخ الخذهح خارج التعلين العالي: -

 .drghamalzawy21@gmail .comالثريذ االلكترًّي: -

 2001تاريخ هٌخ الشِادج:              جاهعح تغذاد الجِح الواًذح للشِادج الثكلْريْس:  -

   2003تاريخ هٌخ الشِادج:             جاهعح تغذاد الجِح الواًذح لشِادج الواجستير:     -

 2022تاريخ هٌخ الشِادج:    جاهعح تغذاد              /الجِح الواًذح لشِادج الذكتْراٍ:    -

رسالح االفصاح تثعض ها جاء في االيضاح ألتي الطراّج   -1عٌْاى رسالح الواجستير:  -

 /دراسح ًذْيح 

                              /دراسح لغْيح  آراء الفراء في كتاب الزاُر التي االًثاري -2   

 

 

 الصورة



 حتّى والَمعرفٌَّةِ  الَمنهجٌَّةِ  األُُطرِ  فً دراَسة  : اللّغوي الُمثَلَّثِ  ُكتُبُ " :عٌْاى اطرّدح الذكتْراٍ -

 "الِهجريّ  الّسابعِ  القَرنِ  نهاٌة

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

-20/ 2002-1-13 كلٌة الطب البٌطري  مدٌر تسجٌل  1
5-2002  

-10  -25/4/2002 كلٌة الطب البٌطري  رئٌس لجنة مشترٌات  2
1-2002 

مقرر قسم العلوم التربوٌة  3
 والنفسٌة للدراسة  المسائٌة 

-2011/22-6-25 كلٌة التربٌة االصمعً 
2-2012 

 2016 كلٌة العلوم االسالمٌة  رئٌس لجنة مشترٌات  4

مقرر قسم علوم القران  5
 والتربٌة االسالمٌة 

 2016 االسالمٌة العلوم كلٌة

مقررقسم علوم القران  6
 للدراسة المسائٌة 

 2016 االسالمٌة العلوم كلٌة

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  2002-2006 جامعة دٌالى /كلٌة الطب البٌطري  -1

  2015-2002 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة االصمعً  -2

  االن  -2015 / العلوم االسالمٌة دٌالى جامعة -3

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت
 2002-2006 حقوق انسان  الصحة العامة الطب البٌطري دٌالى  -1

حقوق حرٌة و الصحة العامة الطب البٌطري دٌالى  -2
 انسان 

 2002-2002 

العلوم التربوٌة  التربٌة االصمعً  دٌالى  -3
 والنفسٌة 

 عربٌة عامة
  وحقوق انسان 

2002-2002 

العلوم التربوٌة  التربٌة االصمعً  دٌالى  -4
 والنفسٌة 

 2010-2002 عربٌة عامة 

التربٌة للعلوم  دٌالى -5
 االنسانٌة 

العلوم التربوٌة 
 والنفسٌة 

 2011-2010 عربٌة عامة 

التربٌة للعلوم  دٌالى -6
 االنسانٌة 

علوم القران 
والتربٌة 
 االسالمٌة

 2012-2011 النحو والصرف 

 التربٌة للعلوم دٌالى -2
    االنسانٌة 

علوم القران 
والتربٌة 

 االسالمٌة  

 2013-2012 الصرف  و النحو



التربٌة للعلوم  دبالى  -2
 االنسانٌة 

علوم القرن 
والتربٌة 
 االسالمٌة 

 2014-2013 النحو والصرف

التربٌة للعلوم  دبالى  -2
 االنسانٌة 

علوم القرن 
والتربٌة 
 االسالمٌة 

 2015-2014- النحو والصرف

علوم القرن  العلوم االسالمٌة  دٌالى  -10
والتربٌة 
 االسالمٌة 

 2016-2015 النحو والصرف

 

 قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرهاالمواضٌع الدراسٌة التً  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .العلمٌة والورش التً شارك فٌهاالمؤتمرات والندوات  -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

    المؤتمر السابع  -1

    المؤتمر  

    المؤتمر 

     

     

     

     

     

 

 الدورات التً شارك بها والتً أقامها -



مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة

1-    

    

    

    

 

 . المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوٌر التعلٌم -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 2010 مجلة دٌالى  م(-و-جذر)ص 1-

االخطاء فً  2-
 شرح التصرٌح 

االستاذ 
 بغداد

2011 

الشاذ والنادر  3-
فً لسان 
 العرب 

 2016 نا دٌالى أشنو

القطع  -4
االستئناف فً 
 الجملة العربٌة 

جامعة 
 سامراء 

2016 

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

كلٌة التربٌة  -1
 للعلوم االنسانٌة 

    العراق

      

      

      

      

      

      

 

 . عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

      



      

      

 

 إبداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

كلٌة الطب  كتاب شكر   -1
 البٌطري 

 2006  

ٌة كلٌة الترب شكر كتاب  -2
 االصعمً 

 2010 

كلٌة التربٌة  شكر كتاب  -3
 للعوم االنسانٌة 

 2011 

 التربٌة كلٌة شهادة تقدٌرٌة   -4
 االنسانٌة للعوم

 2013 

 التربٌة كلٌة شهادة تقدٌرٌة   -5
 االنسانٌة للعوم

 2014 

وزٌر التعلٌم  كتاب شكر   -6
العالً والبحث 

 العلمً 

 2014 

كلٌة التربٌة  شكر كتاب  -2
 للعلوم االنسانٌة 

 2014 

 التربٌة كلٌة شكر كتاب  -2
 االنسانٌة للعلوم

 2014 

 التربٌة كلٌة شكر كتاب  -2
 االنسانٌة للعلوم

 2015 

كلٌة العلوم  شكر كتاب  -10
 االسالمٌة 

 2016 

كلٌة العلوم  شكر كتاب  -11
 االسالمٌة 

 2016 

 2016  محافظ دٌالى كتاب شكر   -12

 

 

 التالٌف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية



      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 العربٌة -1

2- 

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

ومعرفة حقوق الطالب واجباتهم من توعٌة الطالب وتعرٌفهم فً حقوق االنسان  .1

 خالل النداوة التوعوٌة لهم  

تعرٌف الطلبة بأهمٌة اللغة العربٌة ودورها فً المجتمع وفً فهم القران الكرٌم .2

 والحدٌث النبوي الشرٌف .

 

 نشاطات اخرى -

فً دحر االرهاب من خالل  توضٌح دور الطالب فً بناء بلدنا العزٌز ,ومهمته .1

 تجسٌد هذا الدور فً الحٌاة العملٌة .

مشاركة المنظمات االنسانٌة ,وتعرٌفهم بدور الجامعة فً المجتمع ,وتطور عمل  .2

 تلك المنظمات للصالح العام .

 (CDتسلٌم نسخة ورقٌة ونسخة على قرص )مالحظة/ ٌتم  

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 


