
 

 

 السيرة الذاتية

 أزهر كريم حميد دبيس : باللغة العربية الرباعياالسم 

  Azhar Kareem Hameed االسم باللغة االنكليزية:

 1/7/1771 تاريخ الميالد  :

 ذكر الجنس:

 متزوج الحالة االجتماعية :

  6 عدد االوالد :

 مسلم الديانة :

 آداب اللغة العبرية التخصص الدقيق:              آداب اللغات السامية :م العاالتخصص 

 تدريسي الوظيفة :

 مدرس الدرجة العلمية :

 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم االنسانية عنوان العمل :

 ال يوجد هاتف العمل :

 07807800170الهاتف النقال :

 azhirkaream@yahoo.com البريد االلكتروني :

 G1281789 رقم جواز السفر:

 

 

 



 

  : المؤهالت العلمية  الا او

 تاريخ الحصول عليها الكلية الجامعة الدرجة العلمية

 1771 كلية اللغات جامعة بغداد بكالوريوسال

 1006 كلية اللغات جامعة بغداد الماجستير

 دب العبري الحديث والمعاصرالرمز واالسطورة في األ عنوان الرسالة

 1016 اآلدابكلية  جامعة المنصورة الدكتوراه

عنوان 
 األطروحة

الهجرة الصهيونية الثالثة في شعر أوري تسفي جرينبرج ناتان 
 الترمان يتسحاق لمدان

 / / / أخرى
 

ا :       التدرج الوظيفي   ثانيا

 الى –المدة من  الجهة الوظيفة ت

مسؤول وحدة  1
 البحث والتطوير

كلية التربية للعلوم 
 االنسانية

1006-1007 

 

   

ا :    الجامعي  التدريس ثالثا

 الى -ة من المد الجامعة الجهة ) المعهد / الكلية ( ت

 1016-1007 جامعة ديالى كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 

 

ا    بتدريسها  التدريسي ما: المقررات الدراسية التي قرابعا

 الدراسية السنة القسم المادةاسم  ت

 1008-1007 التاريخ لغات قديمة  1

 1012-1007 التاريخ ريخ العراق القديمتا 1

 لحد اآلن 1016 التاريخ تاريخ العراق القديم 2
 

  

 



 

 

ا    : التدريسي: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها خامسا

 السنة القسم اسم األطروحة أو الرسالة ت

/ /  / / 
 

 

 

 

 

ا   : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها . سادسا

 

 ت
 

 العنوان
 

 السنة
 

 

 مكان انعقادها
 

 نوع المشاركة

الهجرة الصهيونية  -1
 الثالثة

 محاضر جامعة ديالى  1016

 

  

ا :  االنشطة العلمية االخرى     سابعا

 

 داخل الكلية
 

 

 خارج الكلية

شراف على عدد من بحوث المرحلة اإل
 الرابعة

/ 

 / لجنة إمتحانيةعضو في 
المرحلة  عضو لجنة مناقشة بحوث

 الرابعة 
/ 

 

 

 

 



 

ا : المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير التعليم .  ثامنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت

 

 سم البحثا
 

 

 محل النشر
 

 السنةالعدد و

1 

مجلة التربية  اليهودية ديانة وليست قومية سامية
للعلوم االنسانية / 

 جامعة ديالى

 م9002/  33

1 

دالالت التأثير النفسي على شعر 
 الطبيعة لدى الشاعرة راحيل بلوبشتاين

مجلة دراسات في 
التاريخ واألثار 
/كلية اآلداب 
 جامعة بغداد

 م9090 / 92

2 

الطبيعة االنعزالية عند اليهود وأثرها 
 في شعر حييم نحمان بياليق

 

مجلة دراسات في 
التاريخ واألثار 
/كلية اآلداب 
 جامعة بغداد

 م9099 /  96

7 
صورة المهاجر في شعر الهجرة 

 الصهيونية الثالثة 
مجلة كلية اآلداب 
 جامعة المنصورة

 م9096 /  66

0 
 

األنماط االستيطانية الصهيونية في 
فلسطين وأثرها في الشعر العبري 

 الحديث

مجلة دراسات في 
التاريخ واألثار 
/كلية اآلداب 
 جامعة بغداد

 م9096/  63

6 

الصهيونية وأثرها في الشعر  المفاهيم
 العبري الحديث 

مجلة االستاذ / 
كلية التربية/ 
 جامعة بغداد

 م9092/ 990

7 

سفاراد في أشعار الشعراء العبريين في 
 العصر الوسيط

الجمعية العراقية 
للدراسات التربوية 

 والنفسية

 قبول نشر



 

ا   حلية والدولية .: عضوية الهيئات العلمية الم تاسعا

 ال توجد   -1

 

  : كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدير عاشراا  

 

 ت
 

كتاب الشكر أو الجائزة أو 
 شهادة

 

 

 الجهة المانحة
 

 السنة

 شكر  وتقدير 1
عميد كلية التربية للعلوم 

 االنسانية/جامعة ديالى
في  1208العدد 

10/7/1007 

 شكر وتقدير 1
م عميد كلية التربية للعلو
 االنسانية/جامعة ديالى

في  1171العدد 
11/7/1008 

 جامعة ديالىرئيس  شكر وتقدير 2
في  8708العدد 

18/7/1007 

 جامعة ديالىرئيس  شكر وتقدير 7
في  11772العدد 

18/7/1007 

 جامعة ديالىرئيس  شكر وتقدير 0
في  17766العدد 

20/11/1010 

 شكر وتقدير 6
عميد كلية التربية للعلوم 

 النسانية/جامعة ديالىا
في  1107العدد 

12/10/1011 

 
 شكر  وتقدير 7

قسم التاريخ /كلية 
التربية للعلوم 

 االنسانية/جامعة ديالى

درع االستاذ 
-1011 المتميز
1011  

 
 جامعة ديالىرئيس  شكر وتقدير 8

و  7821العدد 
 و11 في 7761

12/0/1011 

 جامعة ديالىرئيس  شكر وتقدير 7
في  10077العدد 

11/1/1012 

 شكر  وتقدير 10
عميد كلية التربية للعلوم 

 االنسانية/جامعة ديالى
شهادة تقديرية 

 1012لسنة 

 شكر  وتقدير 11
عميد كلية التربية للعلوم 

 االنسانية/جامعة ديالى
شهادة تقديرية 

 1016لسنة 

 شكر وتقدير 11
عميد كلية التربية للعلوم 

 االنسانية/جامعة ديالى
 

 

 



 

 

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة .  حادي عشر :

 

 ت

 

 سم الكتابا
 

 

 سنة النشر

 م1011 المدرسة الرمزية واالساطير التوراتية 1

 

 

 

 التي يجيدها التدريسي: :  اللغاتثاني عشر   

 اللغة العربية    -1

 اللغة العبرية   -1

   

    


