
 لعضو هيئة تدريس السيرة الذاتية -ضمان الجودة واالعتماد قسم  –جامعة االنبار 

 

1 

 

 
 

                                       (CV)السيرة الذاتية                                                 
   عبدالرزاق حسين صالح علي الفهداوي  : مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  ختاريكلية االداب / قسم ال.ـ  االنبارالعمل : جامعة  

  :مساعد استاذ الدرجة العلمية:      اللغة العبريةالتخصص  

 :العنوان البريدي ............................................................................................   
 07829196306/     نقال                  

  Dr.Abdalrzaq@Gmail.com يالبريد االكترون
 ومات شخصية  :معل.2
 عراقيسية : ـالجن                        لرمادياالنبار / ا والدة :ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                      1976/  6/  2خ الوالدة :  ــتاري   
                                    2  عدد األطفال :                             متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 2000-99 العراق بغداد البكالوريوس
 2004 العراق بغداد الماجستير 

 2015 جمهورية مصر عين شمس هالدكتورا
  ان رسالة الماجستيرعنو:   

                                                    -دراسة تحليلية –للعنة في اللغات السامية ا                                          

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  
 
 

 -دراسة لغوية مقارنة –مفهوم "البركة" في اللغات السامية                              
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل لوظيفةا
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  2012 2009 كلية االداب سؤول المكتبةم
  مستمر 2017 كلية االداب سؤول المكتبةم

 
 

 شعار اجلامعة 
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص لسنةالفصل/ا اسم المادة
 حقوق االنسان 2009 - 2006 حقوق االنسان

 نطيز البي 2016 بيزنطيال
 حقوق االنسان مستمر -2016 حقوق االنسان

 تاريخ الحضارات 2017-2016 تاريخ الحضارات                     

 بيزنطي 2017- 2016 بيزنطي
 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2

 التخصص             صلالف اسم المادة
   
     

   
   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
 1-  
 2-  
3- 
4-   

     
 .تقييم البحوث: 4
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5
 الكتب السماوية. -1   

 اللغات المقارنة. – 2    
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 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر المؤتمر عنوان

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

 

  
29 -31 

 2014مارس 
 مشاركة بحث

 
 31- 29 معة القاهرةجا

 مشاركة بحث 2014مارس 

مركز  –القاهرة  جامعة   الرجل في الحضارات تمر الدوليمؤ ال
 الدراسات الشرقية

 حضور  2013

كلية  – المنصورة جامعة إشكاليات الترجمة في اللغات الشرقية
 حضور 28/4/2015 االداب

مركز  –القاهرة  جامعة المؤتمر الدولي الرحالت في الحضارات واالداب الشرقية
 الدراسات الشرقية

ابريل  16
  حضور 2015

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

مجلة كلية التربية    دور العربية في الدراسات اللغوية السامية
 2008 منشور االساسية

مجلة كلية التربية  سريان في بالد الرافدينال
االساسية/جامعة 

 المستنصرية
 2009 منشور

ة القرن السابع للميالد مار يعقوب الرهاوي لؤلؤ 
 م708ه/633

علوم االنبار للمجلة 
 2010 -1ع منشور االنسانية 

االستاذ/ كلية مجلة   المنندائية تأريخهم، لغتهم، ديانتهم
 -155ع  منشور التربية ابن رشد

2011 
مركز الدراسات مجلة   بين اللغة والديانة المسيحية االرمنية

 البردية والنقوش
 2014 منشور

لفعل السرياني مقارنة بالفعل العربي من حيث البعد ا
 دراسة صرفية تحليلية مقارنة–واالقتراب 

 2014  منشور مؤتمر بجامعة القاهرة

كلية  –االداب مجلة   البركة في العهد الجديد
 غدادجامعة ب -االداب

، 1، ك119م ع  منشور 
2015 

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

  2010العلمية لجنة ا 
عضو لجنة استالل بحوث   

2009 
عضو لجنة استالل بحوث  2017عضو لجنة استالل بحوث  

2017 
   
 

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

  2006 جامعة االنبار   دورة التاهيل التربوي 
 2010 مركز الحاسبات/ جامعة االنبار  هيل الحاسوبدورة التا

 2011 جامعة االنبار/ الرئاسة دورة تدريبية وزارة حقوق االنسان
 2014 مركز جنيف للتحكيم الدولي/ مصر دورة العداد المستشارين

برنامج التدريب في العالقات الدبلوماسية 
 والقنصلية

 2014 مركز جنيف للتحكيم الدولي/ مصر

   2015 اغسطس الهيئة الدولية للتنمية والتطوير/ مصر ة االدارة الفعالة في القيادةدور 
 2015اكتوبر  الهيئة الدولية للتنمية والتطوير/ مصر دورة ادارة االعمال

 2015نوفمبر  الهيئة الدولية للتنمية والتطوير/ مصر ICDL V.5دورة لقيادة الحاسب االلي 
ال والعالقات دورة مع لجنة شباب االعم

 الخارجية بالغرفة العربية التركية
 2014مارس  مركز جنيف للتحكيم الدولي/ مصر

جامعة  –كلية الحاسبات والمعلومات  دورة في نادي تكنولوجيا المعلومات
 2014مارس  القاهرة
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  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                      2017/  11/  27      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد المانحةالجهة  قديرالت أونوع الجائزة 

 2010 العراق جامعة االنبار/ كلية اآلداب شكر وتقدير

 2014 مصر جامعة القاهرة شهادة تقديرية

 شهادة تقديرية
جامعة عين شمس/ مركز الدراسات البردية 

 والنقوش
 مصر

2014 

 2017 العراق قسم االجتماع/ كلية اآلداب شهادة تقديرية 

 2017 العراق ة االنباررئيس جامع شهادة تقديرية

 2016 العراق معهد المنصور لعلوم الحاسبات شهادة

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 جيدة       تطبيقات الحاسوب

 عبريةال اللغة     ات األجنبيةــــاللغ

 الرياضة  اتـــــــــــوايــاله


