
 

 ((نهاد خليل ))السيرة الذاتية للدكتور علي 

 

                                    اوالً: البطاقة الشخصية )معلومات عامة(.

 األسم الرباعً واللقب:د. علً نهاد خلٌل العزاوي                         -1

 الحالة الزوجٌة: متزوج -2

 .3/1711/ 6التولد:جمهورٌة العراق / محافظة بغداد  -3

 الجنس:ذكر -4

 الدٌانة:مسلم -5

 القومٌة : العربٌة -6

م فً جامعة بغداد / كلٌة التربٌة / قسم 12/11/1771التعٌٌن فً التعلٌم العالً: تارٌخ -1

 علوم القران 

 التخصص العام/فلسفة علوم القران . -8

 علوم الحدٌثالتخصص الدقٌق: -7

     

 ثانيا: الشهادات العلمية

حصل على شهادة البكالورٌوس فً اصول الدٌن / كلٌةالعلوم االسالمٌة   -1

2222/2221. 

حصل على شهادة الماجستٌر فً اصول الدٌن تخصص حدٌث نبوي  /كلٌة العلوم  -2

 وبتقدٌر جٌد جداً. 2225/2226االسالمٌة  فً 

معة ابن رشد /جا –حصل على شهادة الدكتواره فً فلسفة علوم القران /كلٌة التربٌة  -3

 وبتقدٌر امتٌاز . 2214/ 2213بغداد فً

 

 :التدريسثالثا

مارس التدرٌس طوال مدة خدمته فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً : أذ عمل 

ومن ثم بعد اكماله الدكتواره فً  2221-2226مدرساً بدرجة )مدرس مساعد( منذ عام

 13/4/2214حصل على لقب بدرجة مدرس فً 2214عام 

 :المناصب األداريةرابعا

 عمل عضوا فً لجنة المناهج فً وزارة التربٌة . -1

 . 2215/  2214لقسم علوم القران للدراسة االولٌة  و العلٌا للعام الدراسً  مقرراً  -2



 . 2214/  2213رئٌس لجنة المشترٌات لكلٌة التربٌة للعام  -3

 

 : اللجان العلميةخامسا

 2214- 2213للمؤتمر الدولً لكلٌات التربٌة لجامعة بغداد للعام  ٌرٌةعضو لجنة تحض-1

  2214- 2213رٌة لالسبوع القرانً الذي تقٌمه العتبة العباسٌة للعام ٌعضو لجنة تحض -2

 2215الى عام  2228عضو لجنة امتحانٌة للدراسات االولٌة من عام  -3

  2214 -2213للعام الدراسً  عضو لجنة امتحانٌة للدراسات العلٌا -4

  2215- 2214- 2213عضو لجنة مقابة الطلبة فً قسم علوم القران للعام الدراسً  -5
 

 

 

 

 الدكتور                                                               

 علي نهاد خليل العزاوي                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(( cv  for D.Ali Nehad Kalil)) 

 

Firstly : Paper (general information) 

1. Full name and surname : D.Ali Nehad Kalil ALazzawi 

2. Marital status : Married 

3. Nascent : the republic of Iraq \Baghdad (6 - 3 -1977) 

4. Gender : Male  

5. Religion : Muslim 

6. National : Arabic 

7. Date of the appointment in a higher education : (12 - 11 – 1997) in Baghdad University 

\faculty of education \science department Quran 

8. General specialization  : philosophy science of the Quran 

9. Specialization : AL-hadeth science  

 

Secondly : Education  

1. Received a bachelors degree in Asol Alden \faculty of Islamic science (2000 – 2001) 

2. Received a masters degree in Asol Alden \faculty of Islamic in (2005 – 2006) and very 

good grade 

3. Got a doctorate in philosophy of sciences Quran \faculty of education \ Baghda 

university  (2013-2014) and excellent grade   

  Thistly : teaching  

                March  teaching for the duration of his life in the ministry of higher education and 

scientific research .as the work of a teacher degree (Assistant lecturer ) since (2006 – 2007) and 

then after completing PHD in (2014) got the title of degree of teacher (13 – 4 – 2014) 

Fourth : Managerial position 

1. The work of a member of the commission curriculum in the ministry of education  

2. Scheduled to department of science and the Quran to study the initial and upper for the 

academic year (20 – 4 -2015) 

3. Chairman of the committee purchases the faculty of education for the year (2013 – 

2014) 

 


