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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
 د . رافع محمد عواد حمود الفهداوي  :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  التاريخكلية االداب / قسم ..ـ  االنبارالعمل : جامعة  
  :مدرس الدرجة العلمية:                  أدابها اللغة العبرية و  التخصص 

 :العنوان البريدي   
 07901654662  /     نقال             

 يالبريد االكترون :  dr.rafaa18@yahoo.com  

 معلومات شخصية  :.2
 عراقيسية : ـالجن                             الرمادي            والدة :ــمكان ال   
 A10834028  جواز سفر:                                 1974 / 1/7خ الوالدة : ــتاري   
                                    2  عدد األطفال :                         متزوج        الحالة االجتماعية :  

 :لمؤهالت العلمية اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

 2001 العراق بغداد البكالوريوس
 2004 العراق بغداد الماجستير 

 2016 مصر المنوفية هالدكتورا
  اوزان الفعل األجوف في سفر التكوين )دراسة تحليلية(   :ان رسالة الماجستيرعنو 

                                           
 

 نموذجا   العميل والخائن ية العبرية عند يجال ليف روايتارواية الجاسوس : هعنوان أطروحة الدكتورا 
 )دراسة في الشكل والمضمون( 

 
 

                              
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     مقرر قسم
     مقرر الدراسات العليا

     مقرر قسم
     رئيس قسم

     رئيس قسم 

 

 
 شعار اجلامعة 

mailto:dr.rafaa18@yahoo.com
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     طلبةالشؤون لعميد المعاون 
 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

 م2017 ــ2016 شرق قديمتاريخ 
 نيةمرحلة ثا

 

   
   

   

   

   

   

 :. تدريس المواد في  الدراسات العليا 2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   

   
   :والدكتوراه االشراف على رسائل الماجستير. 3
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 .تقييم البحوث: 4
 
 
 
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5
    

 
 

 : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلميةخامسا : 
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
 طبيعة المشاركة

    
    
    
    
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

مجلة جامعة األنبار  التحليل اللغوي لإلصحاح االول من سفر أيوب 
 م2011  للغات واألداب 

مجلة كلية التربية  اإلضافة في سفر راعوث 
االساسية في الجامعة 

 المستنصرية
 م2011 
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 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
 

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 وى القسمعلى مست على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 استالل رسائل واطاريح لجان  
 25/9/2017في  89  

 20/3/2017في  196  

 27/3/2017في  191  

   

   

   

   

   
 

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

   
   
   

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة ةاسم الدور 
 2006 جامعة االنبار  دورة طرائق تدريس 

 2012 جامعة االنبار  تطبيق عملي  –الفهرسة األلية 
 2010 جامعة االنبار  المكتبة االفتراضية
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الدورة التدريبية المتقدمة في 
 حقوق االنسان

 2011 جامعة االنبار 

الدورة التأهيلية للطلبة المتقدمين 
 للدراسات العليا والترقيات

 2011 جامعة االنبار 

 2011 جامعةاالنبار  الدورة التأهيلية للحاسوب 
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  اجلوائز والتقديراجلوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  املهارات العامةاملهارات العامة  ..33
 

  

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

  

 م2017/ 29/11      ::التاريخ التاريخ 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2017 العراق  جامعة االنبار / السيد رئيس الجامعة  كتاب شكر وتقدير 

 2012 العراق جامعة االنبار / كلية االداب  شهادة شكر وتقدير 

    

    

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 الطباعة والتصفح  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

  القراءة والرياضة اتـــــــــــوايــاله


