
 

 

 السٌرة الذاتٌة

 أزهر كرٌم حمٌد دبٌس : باللغة العربٌة الرباعًاالسم 

  Azhar Kareem Hameed االسم باللغة االنكلٌزٌة:

 1/7/1972 تارٌخ المٌالد  :

 ذكر الجنس:

 متزوج الحالة االجتماعٌة :

  6 عدد االوالد :

 مسلم الدٌانة :

 الحدٌثة آداب اللغة العبرٌة تارٌخ تخصص الدلٌك:ال     اللغات الشرلٌةآداب  تارٌخ :العامالتخصص 

 تدرٌسً الوظٌفة :

 استاذ مساعد الدرجة العلمٌة :

 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عنوان العمل :

 ال ٌوجد هاتف العمل :

 07807805240الهاتف النمال :

 azhirkaream@gmail.com البرٌد االلكترونً :

 A11796451 رلم جواز السفر:

 

 

 



 

  الً : المؤهالت العلمٌة او

 تارٌخ الحصول علٌها الكلٌة الجامعة الدرجة العلمٌة
 2331 كلٌة اللغات جامعة بغداد بكالورٌوسال

 1226 كلٌة اللغات جامعة بغداد الماجستٌر

 دب العبري الحدٌث والمعاصرالرمز واالسطورة فً األ عنوان الرسالة

 1226 اآلدابكلٌة  صورةجامعة المن الدكتوراه

 عنوان األطروحة
فً شعر أوري تسفً جرٌنبرج ناتان الترمان ٌتسحاق م  2311-2321الهجرة الصهٌونٌة الثالثة 

 لمدان

 / / / أخرى

 

  التدرج الوظٌفً   ثانٌاً :    

 الى –المدة من  الجهة الوظٌفة ت
مسؤول وحدة البحث  2

 والتطوٌر
 1221-1226 سانٌةكلٌة التربٌة للعلوم االن

 

   

  الجامعً  ثالثاً : التدرٌس 

 الى -ة من المد الجامعة الجهة ) المعهد / الكلٌة ( ت
 ولحد اآلن -1221 جامعة دٌالى كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 2

 

 

  بتدرٌسها  التدرٌسً ما: الممررات الدراسٌة التً لرابعاً 

 الدراسٌة السنة المسم المادةاسم  ت
 1222-1221 التارٌخ لغات لدٌمة  2

 1221-1221 التارٌخ تارٌخ العراق المدٌم 1

 1221- 1226 التارٌخ تارٌخ العراق المدٌم 1

 1222-1221 التارٌخ المعاصر البالد العربٌةتارٌخ  4

 1211-1223 التارٌخ الحدٌث البالد العربٌةتارٌخ  
 

  

 

 

 

 



 

 : التدرٌسًتً أشرف علٌها : ) االطارٌح ، الرسائل ( الخامساً  

 السنة المسم اسم األطروحة أو الرسالة ت

2-  
) 2313-2361دور الصحافة العرالٌة فً الصراع العربً االسرائٌلً 

 جرٌدة الجمهورٌة إنموذجا  
 1212 التارٌخ

 1212 التارٌخ (2326-2322زكً صالح وسٌرته ونشاطه الفكري والثمافً )  -1

 1211 التارٌخ سً فً لبنانكرٌم بمرادونً ودوره السٌا  -1

4-  
الجماعات الٌهودٌة المناهضة لالستٌطان الصهٌونً فً فلسطٌن 

2221-2342 
 1211 التارٌخ

 

 ً  : المؤتمرات والندوات العلمٌة التً شارن فٌها . سادسا

 

 ت
 

 العنوان
 

 السنة
 

 

 مكان انعمادها
 

 نوع المشاركة

 محاضر جامعة دٌالى 1226 الهجرة الصهٌونٌة الثالثة -2

مولف اهل الذمة من الدعوة االسالمٌة فً   -1

 المدٌنة المنورة

جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة للعلوم  1212

 االنسانٌة

المؤتمر العلمً 

التخصصً الدولً 

المدمج االول لمسم 

 التارٌخ

هجرة ٌهود العراق واسماط الجنسٌة  -1

 (2391-2342العرالٌة )

 للعلوم التربٌة كلٌة/ دٌالى جامعة 1212

 االنسانٌة

 محاضر

الجماعات الٌهودٌة المتطرفة فً فلسطٌن   -4

 النشأة والتطور –

 للعلوم التربٌة كلٌة/ دٌالى جامعة 1211

 االنسانٌة

 محاضر

 

  سابعاً :  االنشطة العلمٌة االخرى  

 

 داخل الكلٌة
 

 

 خارج الكلٌة
سٌاسً والفكري تموٌم اطروحة الدكتوراه الموسومة )مبدر الوٌس ودوره ال 

 ( كلٌة التربٌة ابن رشد2003فً العراق حتى عام 

 تموٌم العدٌد من البحوث من جامعات عرالٌة مختلفة 

 / شراف على عدد من بحوث المرحلة الرابعةاإل

 / لجنة إمتحانٌةعضو فً 

 / عضو لجنة منالشة بحوث المرحلة الرابعة 

 

 

 

 

 



 

 ثامناً : المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع أو تطوٌر التعلٌم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ً  : عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة . تاسعا

 ال توجد   -1

 

 ت

 

 سم البحثا

 

 

 محل النشر

 

 السنةالعدد و

2 
مجلة التربٌة للعلوم  الٌهودٌة دٌانة ولٌست لومٌة سامٌة

 االنسانٌة / جامعة دٌالى

 م1223/  11

1 

ى الشاعرة دالالت التأثٌر النفسً على شعر الطبٌعة لد

 راحٌل بلوبشتاٌن

مجلة دراسات فً التارٌخ 

واألثار /كلٌة اآلداب جامعة 

 بغداد

 م1222 / 23

1 

الطبٌعة االنعزالٌة عند الٌهود وأثرها فً شعر حٌٌم 

 نحمان بٌالٌك

 

مجلة دراسات فً التارٌخ 

واألثار /كلٌة اآلداب جامعة 

 بغداد

 م1222 /  16

4 
مجلة كلٌة اآلداب جامعة  الصهٌونٌة الثالثة صورة المهاجر فً شعر الهجرة

 المنصورة

 م1229 /  96

9 

 

األنماط االستٌطانٌة الصهٌونٌة فً فلسطٌن وأثرها فً 

 الشعر العبري الحدٌث

مجلة دراسات فً التارٌخ 

واألثار /كلٌة اآلداب جامعة 

 بغداد

 م1226/  91

6 
مجلة االستاذ / كلٌة  المفاهٌم الصهٌونٌة وأثرها فً الشعر العبري الحدٌث

 التربٌة/ جامعة بغداد

 م1221/ 112

1 
الجمعٌة العرالٌة للدراسات  سفاراد فً أشعار الشعراء العبرٌٌن فً العصر الوسٌط

 التربوٌة والنفسٌة

 1226لسنة  21ملحك رلم 

2 

 2391-2342هجرة ٌهود العراق واسماط الجنسٌة 

 دراسة تارٌخٌة

 التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة

 االنسانٌة للعلوم

 الدولً العلمً المؤتمر ولائع

 لسنة نٌسان شهر من 22-22

1223 

3 
انعكاسات المولف الرسمً فً العراق من حرب 

 م فً جرٌدة الجمهورٌة2361الخامس من حزٌران 

 1212لسنة  21العدد  مجلة دٌالى للعلوم االنسانٌة

22 
لمدٌنة مولف المبائل الٌهودٌة من الدعوة االسالمٌة فً ا

 المنورة

 العلوم دراسات مجلة

 االسالمٌة

 1212لسنة  1العدد 

22 
 زكً صالح ومنهجه فً التارٌخ

مجلة دٌالى للبحوث 

 االنسانٌة

 1211لسنة  34العدد 



 

  ادات التمدٌر: كتب الشكر ، الجوائز و شه عاشراً  

 

 ت
 

كتاب الشكر أو الجائزة أو 
 شهادة

 

 

 الجهة المانحة
 

 السنة

2 
 شكر  وتمدٌر

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة/جامعة دٌالى

فً  2122العدد 

19/3/1221 

1 
 شكر وتمدٌر

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة/جامعة دٌالى

فً  1231العدد 

11/3/1222 

1 
 رئٌس جامعة دٌالى شكر وتمدٌر

فً  2492العدد 

12/1/1223 

4 
 رئٌس جامعة دٌالى شكر وتمدٌر

فً  22441العدد 

12/3/1223 

9 
 رئٌس جامعة دٌالى شكر وتمدٌر

فً  21466العدد 

12/22/1222 

6 
 شكر وتمدٌر

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة/جامعة دٌالى

فً  1124العدد 

21/22/1222 

 

1 
 شكر  وتمدٌر

لسم التارٌخ /كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة/جامعة دٌالى

 درع االستاذ المتمٌز

1222-1221  

 

2 
 رئٌس جامعة دٌالى شكر وتمدٌر

فً  1362و  1212العدد 

 11/9/1221و 12

3 
 رئٌس جامعة دٌالى شكر وتمدٌر

فً  12241العدد 

11/2/1221 

22 
 شكر  وتمدٌر

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم 

 انٌة/جامعة دٌالىاالنس
 1221شهادة تمدٌرٌة لسنة 

22 
 شكر  وتمدٌر

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة/جامعة دٌالى
 1226شهادة تمدٌرٌة لسنة 

21 
 شكر وتمدٌر

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة/جامعة دٌالى
 لسنوات متعددة

 1211 من رئٌس وزراء وتمدٌر شكر 21

 لسنوات متعددة وزٌر التعلٌم العالً من  وتمدٌر شكر 24

 

 

 



 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة .  حادي عشر :

 

 ت

 

 سم الكتابا
 

 

 سنة النشر

 م2012 المدرسة الرمزٌة واالساطٌر التوراتٌة 1

 

 

 

 التً ٌجٌدها التدرٌسً: :  اللغاتثانً عشر   

 اللغة العربٌة    -1

 اللغة العبرٌة   -2

   

    


