
 
 
 
 
  
 
 
 

  علي عهاد ميزر حمزة الزبيدي :واللقب االسم

 
 

 (استاذ مساعددكتهراه ) اللقب العلمي:
  3191/ 31/ 13:تاريخ الىالدة

 : الحالة العمسية          
وآدابها/ المغة / من  في  المغة العربية الساجدتيرحاصل عمى شهادة  -1

 / جسههرية العراق . كمية التربية لمعمهم االندانية/ جامعة السثشى
وآدابها/ المغة /   حاصل عمى شهادة الدكتهراه في  فمدفة المغة العربية -2

 من كمية اآلداب جامعة البررة / جسههرية العراق

 التخرص العام : المغة .  -3
 . التخرص الدقيق: األصهات المغهية   -4

 
 

 المقب
  
 

 . حي الحسين ) ع ( – السماوة - المثنى -العراق  العنىان:
 19131213393 هـ
 

 جامعت المثنى  /كليت التربيت األساسيتتدريسي في قسم اللغت العربيت في :  الحالي مكان العمل



 :الحاليت اإلداريت المناصب

 / العراق . كلية التربية األساسية جامعة المثنى معاون العميد للشؤون اإلدارية في   -3
 في لتربية االساسية في الجامعات العراقية كافةلجنة عمداء كليات المقرر اللجنة الهزارية   -2

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ جمههرية العراق . 

 في وزارة التعليم العالي والبحث العلميعضه فريق المقيم الهطني لجهاز االشراف والتقهيم العلمي  -1
 منها  ىباس(في مجالث محليت وعربيت وعالميت ) سك بحىث المنشىرةالله العديد مه   

 اإلعالل بين القدماء والسحدثين دراسة تطبيقية في خطب العرر العباسي -
 اإلبدال الحركي في كتاب كذف السذكالت وإيزاح السعزالت ألبي حدن الباقهلي -
 التشاسب الرهتي في خطب العرر العباسي -
 التكرار الرهتي في خطب العرر الجاهمي  -
 العهاهر االيقاعية في الرحيفة الرضهية -

 بالغُة الِخطاُب الدياسي االشهاري ، دراسٌة لغهيٌة في ضهِء نعريِة التَّهاصل -
 خطبُة ابي ُمَحَسد الَعدناني "انسهذجا" . -

 العرر الجاهميالعرب في اإلعالل وأثره في االندجام الرهتي في خطب  -
 لذريفالسساثمة الرهتية في قرص الحديث الشبهي ا -
 جسالية التهازي الرهتي في قرص الحديث الشبهي الذريف -
 الرعق في القرآن الكريم دراسة صهتية  -
 التطهر المغهي من مشعهر الدرس المداني الحديث -
 تقييم دورات سالمة المغة العربية االفتراضية في ضهء المدانيات الحاسهبية -
 ماهية االندجام الرهتي بين القدماء والسحدثين  -
 مذكمة التعميم االلكتروني واالنقطاع عن التعميم الحزهري  -
 التعميم االلكتروني ودوره في تعزيز نجاح الجامعات في ظل أزمة فيروس كهرونا السدتجد -
 مذكمة التعميم االلكتروني واالنقطاع عن التعميم الحزهري وابتعاد السعمم والطالب عمى حد سهاء -
 عة السثشى الهاقع والسذكالت والحمهلقطاع التربية والتعميم في محاف -
 م .2225دراسة حالة استيعاب سهق العسل لخريجي الكميات التربهية في جامعة السثشى لغاية  -

عن السذاركة في ندوات ، فزال عزه في المجشة العمسية كدولية الالسحمية و العمسية  سؤتسراتال العديد من السذاركة في
 . عمسية محمية ودولية

 القيام بإدارة العديد من هذه السمتقيات الكميات معالجامعات و محاضرات وحمقات نقاشية في ممتقيات عدد من  إلقاءو 
 (عسلالوورش  ،الحمقات الشقاشية،الشدوات السؤتسرات ،  ) 

 


