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Curriculum vitae (CV)                             السيرة الذاتية   

Ali Awad Mizar   Al-Zubaidi                                                   

 

ػٕاد يٛشر دًشح انشثٛذ٘ػهٙ   

Doctor of Philosophy in Arabic 

Language and Literature 

Email: draliawad@mu.edu.iq 

-في فلسفة اللغة العربية وآدابها دكتوراه
 علم األصوات

Email: draliawad@mu.edu.iq 

 

General information  انًؼهٕيبد انشخصٛخ 

Working location: University of Al 

Muthanna / Faculty of  Basic Education - 

the department of Arabic language 

-يكاٌ انؼًم انحانٙ:خايؼح انًثُٗ/كهٛح انرشتٛح االعاعٛح

 هغح انؼشتٛحان لغى

Address:Al-samawa :ٌغًأج .ان انؼُٕا 

Marital status:Single :يرضٔج انحانح االخرًاػٛح 

Degree: Teacher :ًٙيذسط انهمة انؼه 

Other contacts: 07810201171 :ٖ07810201171يؼهٕياخ اذظال اخش 
 

Education certificate   الشهادات 

 (2018-2017) دكرٕساِ األطٕاخ انهغٕٚح انثظشجخايؼح  انؼشاق

 2014  -2013 ياخغرٛش األطٕاخ انهغٕٚح انًثُٗخايؼح  انؼشاق 

 (2005-2004) تكانٕسٕٚط انهغح انؼشتٛح انًثُٗخايؼح  انؼشاق

 2000-1999 دتهٕو انهغح انؼشتٛح يؼٓذ إػذاد انًؼهًٍٛ انؼشاق
 

 

Teaching experiences  انًٕاد انتٙ تذرص 

 ػهى األطٕاخ لغى انهغح انؼشتٛح -ثاَٛحانًشحهح ان  انرشتٛح االعاعٛح 

لغى انهغح انؼشتٛح -شاتؼحانًشحهح ان انرشتٛح االعاعٛح   انًُاْح ٔانكرة انًذسعٛح 

لغى انهغح انؼشتٛح -َٛحانًشحهح انثا انرشتٛح االعاعٛح   ػهى انُفظ انرشتٕ٘ 

لغى انراسٚخ-ٔنٗانًشحهح األ انرشتٛح االعاعٛح   انهغح انؼشتٛح انؼايح 

لغى انراسٚخ –انًشحهح انثاَٛح       انرشتٛح االعاعٛح  انؼشتٛح انؼايح انهغح                 

فشع االحٛاء –لغى انؼهٕو  –انًشحهح انثاَٛح  انرشتٛح األعاعٛح  انهغح انؼشتٛح انؼايح 

فشع انفٛضٚاء  -لغى انؼهٕو –انًشحهح انثاَٛح  انرشتٛح األعاعٛح  انهغح انؼشتٛح انؼايح 

لغى انؼهٕو فشع انكًٛٛاء  –انًشحهح انثاَٛح  انرشتٛح األعاعٛح  انؼايحانهغح انؼشتٛح  
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Papers And Other Publications خرىالبحوث والمنشورات األ  

خايؼح  -انؼشاق

انًثُٗ كهٛح 

انرشتٛح نهؼهٕو 

 اإلَغاَٛح

يدهح أٔسٔن نهؼهٕو 

 اإلَغاَٛح 
2013 

انذزكٙ فٙ كتبة ) كشف انًشكالد اإلثذال 

 ٔإٚضبح انًؼضالد ( ألثٙ انذظٍ انجبلٕنٙ

 َٕع انُشش

 )تحث(

 

خايؼح  انؼشاق

 انثظشج

 2018 يدهح آداب انثظشج
ٔأحزِ فٙ االَظجبو انصٕتٙ فٙ خطت اإلػالل 

  فٙ انؼصز انجبْهٙ ٔٔصبٚبْى انؼزة

 

 َٕع انُشش

 )تحث(

 يكاٌ انُشش

خايؼح  – انؼشاق

ر٘ لاس كهٛح 

 اٜداب

 يدهح آداب ر٘ لاس
 

انركشاس انظٕذٙ انخانض فٙ خطة انؼشب  2018

 ٔٔطاٚاْى فٙ انؼظش انداْهٙ

 َٕع انُشش

 )تحث(

Springer 

London  انشلى

-5666انًؼٛاس٘:

0951 

Journal of 

Knowledge, 

Culture and 

communication 

2020 
انًًاثهح انظٕذٛح فٙ لظض انحذٚث انُثٕ٘ 

 انششٚف ) لٛذ انُشش ( عكٕتاط

 َٕع انُشش

 )تحث(

انشلى انًؼٛاس٘: 

2201-1323  

International 

Journal of 

Innovation, 

Creativity and 

Change 

2020 

انرُاعة انظٕذٙ فٙ خطة انؼشب فٙ انؼظش 

 انؼثاعٙ . ) لٛذ انُشش ( عكٕتاط

 َٕع انُشش

 )تحث(

انشلى انًؼٛاس٘: 

13155216 

Utopia y Praxis 

Latinoamericana 

 

2020 

خًانٛح انرٕاص٘ انظٕذٙ فٙ لظض انحذٚث 

 انُثٕ٘ انششٚف ) لٛذ انُشش ( عكٕتاط

 َٕع انُشش

 )تحث(

 

Committees انهجبٌ انتٙ اشتزن فٛٓب 

 )انهدُح(  )يؼهٕياخ اخشٖ(

2020 -2019 سئاعح خايؼح انًثُٗ   
 (انذػى ٔاالعُاد نهرؼهٛى االنكرشَٔٙندُح 

 ػضٕا ( 

خايؼح انًثُٗ /كهٛح انرشتٛح 

 األعاعٛح / لغى انهغح انؼشتٛح
2019-2020  

ندُح إػذاد ٔكراتح ذمشٚش انرمٛٛى انزاذٙ 

نأللغاو انؼهًٛح ) لغى انهغح انؼشتٛح ( 

 ػضٕا

خايؼح انًثُٗ /كهٛح انرشتٛح 

 األعاعٛح
2019-2020  ندُح ذُفٛز طالء خذساٌ انكهٛح ) ػضٕا ( 

خايؼح انًثُٗ كهٛح انرشتٛح 

 األعاعٛح
2019-2020  

ندُح اإلششاف انرشتٕ٘ ) ذطثٛك طهثح 

انًشحهح انشاتؼح (انذساعح انًغائٛح/ لغى 
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انؼشتٛحانهغح   

خايؼح انًثُٗ كهٛح انرشتٛح 

 األعاعٛح
2019-2020  

ندُح اإلششاف انرشتٕ٘ ) ذطثٛك طهثح 

انًشحهح انشاتؼح (انذساعح انظثاحٛح/ لغى 

 انهغح انؼشتٛح

خايؼح انًثُٗ كهٛح انرشتٛح 

 األعاعٛح
2019-2020  

ػضٕ فٙ انهدُح انرحضٛشٚح نهًؤذًش 

انٕالغ انرمًٕٚٙ  فٙ كهٛح انرشتٛح األعاعٛح 

 ٔانطًٕذ

خايؼح انًثُٗ كهٛح انرشتٛح 

 األعاعٛح
2019-2020  

ندُح) انحًاٚح انزاذٛح( فشلح ) حفع األيٍ 

 ٔانُظاو ( سئٛغا

خايؼح انًثُٗ كهٛح انرشتٛح 

 األعاعٛح
2019-2020  

 (ندُح يراتؼح اَداص خطح ذحغٍٛ انكهٛح 

 ػضٕا(

خايؼح انًثُٗ كهٛح انرشتٛح 

 األعاعٛح
)ػضٕا(ششاء انكرة انًُٓدٛح ندُح 2020-2019  

خايؼح انًثُٗ/ كهٛح انرشتٛح 

 األعاعٛح/ لغى انهغح انؼشتٛح
2019 - 2020  ندُح اعرالل ) ػضٕا(       

خايؼح انًثُٗ/ كهٛح انرشتٛح 

 األعاعٛح / لغى انهغح انؼشتٛح
 ندُح االيرحاَاخ االنكرشَٔٛح ) ػضٕا(                2019-2020

 

 

 

Conferences انًؤذًشاخ 

عنوانو)التعميم المشاركــة في بحث عممي 
االلكتروني ودوره في تعزيز نجاح 

الجامعات في ظل أزمة فيروس كورونا 
مع شهادة مشاركة المستجد( .  

 )يكاٌ انًؤذًش(

كهٛح اإلياو انكاظى ) ػهّٛ /  تاتم

 انغالو (

 

2020 

 ػُٕاٌ انًؤذًش            

انرؼهٛى اندايؼٙ االنكرشَٔٙ تٍٛ 

 انٕالغ ٔانطًٕذ 

  كاٜذٙ:ذضًُد انًشاسكح 

 ػضٕ فٙ انهدُح انرحضٛشٚح نهًؤذًش

 تحث خاص ػٍ انًحٕس  فٙ ـانًشاسكح

انطالتٙ ػُٕاَّ)ٔالغ انؼًهٛح انرؼهًٛٛح 

االنكرشَٔٛح فٙ كهٛح انرشتٛح األعاعٛح 

/ 14 – 3/  22خايؼح انًثُٗ نهًذج يٍ 

5  /2020 . 

 

انًثُٗ / خايؼح انًثُٗ / كهٛح 

 انرشتٛح األعاعٛح

 

2020 
انرؼهٛى االنكرشَٔٙ فٙ كهٛح انرشتٛح 

 األعاعٛح انٕالغ ٔانطًٕذ

ػُٕاَّ) انًًاثهح  فٙ تحث ػهًٙ  انًشاسكح

انظٕذٛح فٙ لظض انحذٚث انُثٕ٘ 

 انششٚف (

كهٛح انرشتٛح األعاعٛح / تاتم  2020 
ػُٕاٌ انًؤذًش) انثحث انؼهًٙ 

انظشٔف ٔانظؼثح ( ٚرحذٖ  
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Course انذٔراد  

 )عنوان الدورة( )السنة( )مكان الدورة( )معلومات اخرى(

تم عقد الدورة في 

 قاعة المتنبي

9191-9102 كلية التربية األساسية جامعة المثنى األٔنٗ انؼزثٛخ انهغخ طاليخ   

 ورش العمل 

 )يكاٌ انٕسشح( )معلومات اخرى(

خايؼح انًثُٗكهٛح انرشتٛح األعاعٛح   
2019-2020 

 )ػُٕاٌ انٕسشح(
 تذػٛى فٙ انُفظٙ انًُبػخ جٓبس أحز

 اإلصبثخ يٕاجٓخ ػهٗ انذاتٛخ انمذرح
ا انًظتجذ كٕرَٔب ثفٛزٔص  

 

ىمعلومات أخر  انًحاضشاخ انؼهًٛح انراسٚخ يكاٌ انًحاضشج 

/  3/  81 كهٛح انرشتٛح األعاعٛح / خايؼح انًثُٗ  محاضرة الكترونية

0202. 
 

 ٔأػزاضّ يبْٛتّ كٕرَٔب فٛزٔص
يُّ انٕلبٚخ ٔطزائك  

 0202/ 81/1 كهٛح انرشتٛح األعاعٛح / خايؼح انًثُٗ محاضرة الكترونية
 يٕاجٓخ فٙ طالدُب االنكتزَٔٙ انتؼهٛى

انًظتجذ كٕرَٔب فٛزٔص  

 انذهمبد انُمبشٛخ التاريخ يكاٌ انحهمح انُماشٛح معلومات أخرى

األعاعٛح / خايؼح انًثُٗ كهٛح انرشتٛح قاعة المتنبي  
 

 ٔانًذذحٍٛ انمذيبء ثٍٛ اإلػالل
 انؼصز خطت فٙ تطجٛمٛخ دراطخ

 انؼجبطٙ

 انُذٔاد التاريخ يكاٌ انُذٔج                           معلومات أخرى

 9/5/0202 يشكض انرؼهٛى انًغرًش خايؼح انثظشج ندوة الكترونية 
 انهغٕ٘ نالطتؼًبل انذالنٙ انتطٕر

انزاٍْ انٕضغ فٙ ٔدٔرِ  

 0202/ 6/ 6 يشكض دساعاخ انثظشج ٔانخهٛح انؼشتٙ  ندوة الكترونية
 فٙ انؼبنى نغبد ألْى انهغٕ٘ األطهض

كٕرَٔب جبئذخ ظم  

 التاريخ يكاٌ اَؼمادْا                        معلومات أخرى
يشبركخ دضٕر فٙ انًؤتًزاد ٔانُذٔاد 

 ٔٔرع انؼًم 

/  03إلى  00 خايؼح انمادعٛح                           

1  /0202 

 االفتزاضٙ انذٔنٙ انؼهًٙ انًؤتًز
ػهٗ  ٔتذاػٛبتٓب كٕرَٔب نجبئذخ األٔل

 انفزد

 كهٛح انًغرمثم اندايؼح / تاتم                    

01 /1 /0202 

 Theانًشبركخ فٙ االختجبر االنكتزَٔٙ )
lntroduction COVID 19 

Disease 

خايؼح انًثُٗ  –كهٛح انرشتٛح األعاعٛح    

03/1/0202 

دهمخ َمبشٛخ يشبركخ دضٕر 

 ٔاألٔثئخ انطجٛؼٛخ ارثانكٕػُٕآَب)
 ْجزٚخ 100 – 831 َذنضاأل فٙ

تبرٚخٛخ دراطخ  

 (انصٕٚزح انتمُٙ انًؼٓذ)  انذبطجبد َظًخأ تمُٛبد لظى 
انٕططٗ ٛخانتمُ انجبيؼخ   09 /1 /0202 

 انؼهًٛخ انُذٔح فٙ دضٕر يشزكخ
)  انًٕطٕيخ االنكتزَٔٛخ Using 

online teaching   )  

 00/1/0202 جبيؼخ انطٕطٙ                               
 انتذرٚجٛخ انٕرشخ فٙ دضٕر يشبركخ

االنكتزَٔٛخ نهًُصبد  

جبيؼخ انًخُٗ             –كهٛخ انتزثٛخ األطبطٛخ    02/1/0202 
إدارح انًٕلغ يشبركخ دضٕر ٔرشخ) 

 االنكتزَٔٙ كالص رٔو (

 انتؼهٛى يزكش ٔاالتصبالد انًؼهٕيبد تكُٕنٕجٛب جبيؼخ 
 0/5/0202   انًظتًز

 انٕرشخ فٙ دضٕر يشبركخ
 انذكبء)  انًٕطٕيخ االنكتزَٔٛخ
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 يٕاجٓخ فٙ ٔدٔرِ االصطُبػٙ
( 81 كٕفٛذ)  فٛزٔص كٕرَٔب  

خ                      يؤطظخ أثؼبد انتًُٛ   

0/ 5/0202 

 انٕرشخ فٙ دضٕر يشبركخ
 األفكبر إدارح)  انًٕطٕيخ االنكتزَٔٛخ

) 
جبيؼخ انًخُٗ                –كهٛخ انتزثٛخ األطبطٛخ    

3/5/0202 
يشبركخ دضٕر دهمخ َمبشٛخ ػُٕآَب) 

انفضبء االفتزاضٙ ٔانهغخ فٙ انُص 

 انتفبػهٙ

 يؤطظخ أثؼبد انتًُٛخ                             

1/5/0202 

 انٕرشخ فٙ دضٕر يشبركخ
 انشراػخ)  انًٕطٕيخ االنكتزَٔٛخ

 انًظتذايخ انتًُٛخ أجم يٍ انذضزٚخ
) 

جبيؼخ انًخُٗ –كهٛخ انتزثٛخ نهؼهٕو انصزفخ    

06/1/0202 

 انٕرشخ فٙ دضٕر يشبركخ
 كٛفٛخ)  انًٕطٕيخ االنكتزَٔٛخ

 االنكتزَٔٙ انصف فٙ انطهجخ اشتزان
رٔو كالص  

جبيؼخ انًخُٗ –كهٛخ انتزثٛخ األطبطٛخ    

85/5/0202 

فٙ ٔدػى فُٙ يشبركخ دضٕر 

 أيٛز انًذبضزح انكتزَٔٛخ) ٔالٚخ
 األيز ثٍٛ -انظالو ػهّٛ -انًؤيٍُٛ

انًذًذ٘ ٔانتجهٛغ اإلنٓٙ  

جبيؼخ انجصزح –يزكش انتؼهٛى انًظتًز    

06/5/0202 

)  انؼًم ٔرشخ فٙ دضٕر يشبركخ
 فٙ ٔاإلدار٘ انًبنٙ انفظبد إدران
(انجبيؼخ ٔاطبتذح طهجخ يٍ انؼزاق  

/  5/  03 -00 يزكش انتؼهٛى انًظتًز جبيؼخ انجصزح 

0202 

 انتٙ االفتزاضٛخ انذٔرح فٙ يشبركخ
 فٙ انًظتًز انتؼهٛى يزكش ألبيٓب

انجصزح جبيؼخ  

جبيؼخ انجصزح           –يزكش انتؼهٛى انًظتًز    

9/6/0202 

 انضغٕط) دضٕر فٙ ٔرشخيشبركخ 
 انًُشنٙ انذجز ظم فٙ انُفظٛخ

 ( .يؼٓب انتؼبيم ٔأطبنٛت

جبيؼخ انًخُٗ            –كهٛخ انتزثٛخ األطبطٛخ    
82/6 /0202 

يشبركخ دضٕر يذبضزح ) األفكبر 

انالػمالَٛخ انشبئؼخ ػٍ فٛزٔص كٕرَٔب 

 ٔػاللتٓب ثبنخٕف ٔانمهك انُفظٙ

جبيؼخ انجصزح -يزكش دراطبد انجصزح ٔانخهٛج انؼزثٙ           32/6/0202 
يشبركخ دضٕر َذٔح ) حٕرح انؼشزٍٚ 

 انخبنذح تصذٛخ انًظبر ( 

 0202م01/6 كهٛخ انتزثٛخ األطبطٛخ جبيؼخ انًخُٗ                 
يشبركخ دضٕر ٔدػى فُٙ نهًذبضزح ) 

 يب انجالغخ انجذٚذح ؟ (
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Awards and Donation انجٕائش ٔانًُخ 

 )َٕع انجبئشح أ انًُذخ( )انظُخ( )انجٓخ انًبَذخ( )يؼهٕيبد اخزٖ(

انذصٕل ػهٗ شٓبدح انًبجظتٛز فٙ 

فهظفخ انهغخ انؼزثٛخ ٔآداثٓب) األصٕاد 

 انهغٕٚخ(

يذٚز تزثٛخ يذبفظخ انًخُٗانظٛذ   يُخ لذو طُخ ٔادذح 2015 

انذكتٕراِ فٙ فهظفخ انهغخ انذصٕل ػهٗ شٓبدح 

 انؼزثٛخ ٔآداثٓب ) األصٕاد انهغٕٚخ
يذٚز تزثٛخ يذبفظخ انًخُٗانظٛذ   يُخ لذو طُخ ٔادذح 2018 

 كتبة شكز      2018 انظٛذ يذبفع انًخُٗ إلبيخ يٓزجبٌ حمبفٙ               

ػهٗ انذكتٕراِ فٙ انًذح انذصٕل 

 األصغزٚخ
يذٚز تزثٛخ يذبفظخ انًخُٗانظٛذ   كتبة شكز 8102 

انذصٕل ػهٗ انذكتٕراِ فٙ انًذح 

 االصغزٚخ
يذٚز تزثٛخ يذبفظخ انًخُٗانظٛذ   يُخ لذو طتخ أشٓز 2018 

يذٚز تزثٛخ يذبفظخ انًخُٗانظٛذ  تأْٛم يذرطخ انجظًخ ٔطالء صفٕفٓب  كتبة شكز 8109 

 انًشبركخ فٙ َذٔح ػهًٛخ
يذٚز يزكش دراطبد انظٛذ 

 انجصزح ٔانخهٛج انؼزثٙ
 كتبة شكز 8120

انًشبركخ فٙ ثذج فٙ يؤتًز انكهٛخ 

 انؼهًٙ

/ كهٛخ انتزثٛخ انظٛذ انؼًٛذ

 األطبطٛخ جبيؼخ ثبثم
ٚخزشٓبدح تمذٚ 8181  

إدارح انًذٕر انطالثٙ ثصفخ يذبضز فٙ 

 انًؤتًز انتمًٕٚٙ

/ كهٛخ انتزثٛخ  انظٛذ انؼًٛذ

 األطبطٛخ جبيؼخ انًخُٗ
 شٓبدح تمذٚزٚخ         8181

 إلبيخ َذٔح ػهًٛخ 
يظبػذ رئٛض جبيؼخ انظٛذ 

 انجصزح نهشؤٌٔ انؼهًٛخ
ٔتمذٚز كتبة شكز 8181  

 إلبيخ دهمخ َمبشٛخ                 
/ كهٛخ انتزثٛخ انظٛذ انؼًٛذ

 األطبطٛخ جبيؼخ انًخُٗ
 كتبة شكز 8181

 


