
  الســــــــيـــرة   الــــذاتــيـــة                                                  

                              أ.د. علاوي سادر جازع الدراجي  -: مـــــــــالاس
   ١٥/١٠/١٩٦٣لاد : ــــــيــالمريختــــا 

  زوجـــتـم  : ةــيــزوجـــال  ةـــالـــالح
  7  : دد الأولادـــــــــــع

  م ـــلـــسم  :  ـــانةـــــالديـــ
  و ــحــوالن ة ـــغـــة / اللــــيـــربــة العــغــالل  ص :ـــصــخـالت

  ي ــــــســــدريـــــت  : ة ـــفـــيــــوظـــــــال
  اذ ــــتــــ: أس ة ــــيـــمـــلـــعـــال   ةـــــدرجــــــال
م اللغـــــة ــــــســـقية التربيـــــة ابــــن رشــــد للعلـــــوم الإنســــانية / ــــــلـــك  ل :ــــــــمـــعــــوان الـــــــــنــــع

  العربية 
  ية ــالـــوالم الإداريــةؤون ــد للشــيـمـالعاون ـعـمب : ـصـنـالم

  بمهام عــمــادة الكـليــة وكــالــة في حالة تمتع السيد العميد بأي كـــلفــت  أكثر من مـرة
 أيفاد أو أجازة .

  ٤٨٠٧أ/١مخول بتمشية امور الكلية بعد احالة السيد عميد الكلية على التقاعد بموجب الامر 
  ٥/٧/٢٠١٦في 

  ٠٧٩٠٣١٨٧٠٧٦الهاتف النقال : 
alaw- sadir@yahoo.com:  البريد الالكتروني 



 
 

 
 

 التأريخ ةــليـــالك ةــــامعـــــالج ةــعلميـال   ةــدرجـــال

  ١٩٨٨ كلية الأداب  دادــغـــب بكالوريوس

  ١٩٩٤ كلية الأداب  دادــغــب الماجستير 
  ١٩٩٩  كلية التربية  المستنصرية الدكتوراه

 هــــــةــــــــــــــــــجــــال ــــوظيفةال ت

 -الفترة من 
 إلى

 ١٩٩٩-١٩٩٥ يةلتربية ابن رشد للعلوم الإنسانكلية ا مدرس مســـاعد  ١

  ٢٠٠٠  - ١٩٩٩ يةلتربية ابن رشد للعلوم الإنسانكلية ا مــــدرس  ٢
  ٢٠٠٩ -٢٠٠٢ يةلتربية ابن رشد للعلوم الإنسانكلية ا  أستـــــــاذ مساعد  ٣
  ٠٠٠-٢٠٠٩ يةلتربية ابن رشد للعلوم الإنسانكلية ا  أستــــــاذ   ٤



 
 

 
 

 

 

 إلى -الفترة من  ــــجــــــــــــــــــهــــــةال ــــوظيفةال ت

رئيس قسم علوم القران والتربية  ١
 الإسلامية  

  ٢٠١٣  -٢٠١١ يةلتربية ابن رشد للعلوم الإنسانكلية ا

 ــعاون العميد للشؤون الإدارية مــ ٢
  الآن – ٢٠١٤ يةلتربية ابن رشد للعلوم الإنسانكلية ا

    
    

٣  

مخول بتمشية امور الكلية بعد احالة السيد 
عميد الكلية على التقاعد بموجب الامر 

  ٥/٧/٢٠١٦في  ٤٨٠٧أ/١
  

  ٠٠٠ -٢٠١٦ يةلتربية ابن رشد للعلوم الإنسانكلية ا

 الجــــــــامـــــعــــة ( المعهد / الكلية) ــــجــــهــــــةال ت

   -الفترة من 
 إلى



 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

  الآن   - ١٩٩٥ بـــــــغــــــداد يةلتربية ابن رشد للعلوم الإنسانكلية ا ١

 إلى -الفترة من  ــــجــــــــــــــــــهــــــةال قسمــــال ت
 ٢٠١٣  - ١٩٩٥ الـلـــغـــة  و الـــــنـحـــو  علوم القران والتربية الإسلامية   ١

  الآن – ٢٠١٤ يةلتربية ابن رشد للعلوم الإنسانكلية ا اللــــغـــــــة   العـــــــربـــيـــــة ٢

 الســــنــــة مــــســــــــقـــال سم الأطروحة أو الرسالة ĩ ت

 ٢٠٠٣ علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية  أساليب   تدريس  التهذيب والأخلاق الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة ١

  ٢٠٠٧ علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية  طرائق والأساليب التعليمية في عصر الخلافة   الراشدة  ٢
  ٢٠٠٧ علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية  ةتقويم كتب الإسلامية  للصفوف الثلاثة الأخيرة  للمرحلة الابتدائي ٣



 

 

 

  ٢٠٠٧ علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية  ف الرابعالص أثر التقارير  والملخصات  العامة في تحصيل طلبات  ٤

  أقسام ةطلب لصيتح فيالتعليمية  المجمعات    استعمال  أثر ٥
  رانالق علوم

  
  ٢٠٠٩ علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية 

أتساع  المعنى  عند السمين  الحلبي  في كتابه    ٦
  ٢٠٠٩ علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية   الدر المصون

فخر الدين الطريحي ومنهجه   التفسيري في كتابه   ٧
  ٢٠٠٩ علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية   مجمع  البحرين

 ٢٠١٠ علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية   منهج  الشيخ    الطوسي  في تفسير   آيات    الأحكام   ٨

 ٢٠١٣ علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية   في  بــــيـــــت    النبوة    زينبات   ٩

 ٢٠١٣ علوم القرآن الكريم والتربية الإسلامية   المهدي الموعود في ضوء القرآن الكريم وسفر أشعيا  ١٠

علــــــوم القــــــرآن الكــــــريم والتربيــــــة   ورود الحديث الشريف  دراسة موضوعية   ١١
 الإسلامية 

٢٠١٣ 

علــــــوم القــــــرآن الكــــــريم والتربيــــــة   التكافل  الاجتماعي  في الديانات   الثلاث  ١٢
 الإسلامية 

٢٠١٤ 

ـــي   ١٣ ـــيم ف ـــي الحك ـــد عل ـــد محم ـــديثي عن ـــد الح الجه
  كتابه رياض المسائل 

علــــــوم القــــــرآن الكــــــريم والتربيــــــة 
 الإسلامية 

٢٠١٤ 

  ٢٠١٦  قسم اللغة العربية  أسلوب التعظيم دراسة لغوية  ١٤



 
 

 

 
 

 خارج   الكلية  داخل    الكلية  ت
 ندوات  لتطوير واقع اللغة العربية ندوات  تخص  اللغة العربية  ١
 حوارات تخص  واقع المسؤولية التدريسية حوارات فكرية  تخص  فلسفة    اللغة ٢
 المشاركة  في التحكيم لمؤتمرات  قرانية أقامة  مسابقات  قرآنية  ٣

 

 
 
 

  ٢٠١٦  قسم اللغة العربية  أفعال الكلام في رسالة التوابع والزوابع  ١٥
  ٢٠١٦  قسم اللغة العربية  ابراهيم انيس بين ناقديه في الصوت والدلاله  ١٦
 نوع  المشاركة مكان انعقادها السنة  عـنو ا نـــال ت

 ألقاء بحث فالنجف الأشرا ٢٠٠٥ مؤتمر  تراث   الشهيد الحكيم  ١

 ألقاء بحث فالنجف الأشرا ٢٠٠٧ مؤتمر  الشيخ  البلاغي الثالث ٢

 ألقاء بحث فالنجف الأشرا ٢٠٠٩  مؤتمر  بين الحوزة  والجامعة ٣

 ألقاء بحث بغداد ٢٠١٠  مؤتمر  السبل الواضحة   ٤



 
 

 
  
  
  
  

  

 السـنــة مــــحـــل  الــنــشـــر أســـم  الــبـــحــــــث ت

١ 
المسائل الخلافية في شرح ذور الذهب لابن هشام 

 الأنصاري
مجلة  الأستاذ/كلية التربية  ابن رشد 

 ٢٠٠١ للعلوم الإنسانية

٢ 
الخلافية في شرح قطر الندى لابن هشام  المسائل 

 الأنصاري
مجلة  الأستاذ/كلية التربية  ابن رشد 

 ٢٠٠٢ للعلوم الإنسانية

٣ 
الظواهر النحوية   في   شرح القصائد السبع الطوال لابن   

 ٢٠٠٢ مجلة  كلية المعلمين / الأساسية  يالأنبا ر

مجلة  الأستاذ/كلية التربية  ابن رشد   أصالة  النحو  العربي بين التأثر والتأثير   ٤
 ٢٠٠٢ للعلوم الإنسانية

  يهاالمسائل النحوية التي وافق المبرد الكوفيين ف  ٥
مجلة كلية المعلمين الأساسية/ 

 ٢٠٠٢  المستنصرية
 ٢٠٠٦  مجلة كلية الآداب / المستنصرية  الشيخ البلاغي  والقراءات القرآنية   ٦
  ٢٠١٠  مجلة نون والقلم   ثبوت النص  القرآني  ٧



 
 
 
 
 
 

 السـنــة الجهة  المــــانحــة كتاب  الشكر  أو الجائزة  أو شهادة  التقدير ت
 ٢٠٠٧ الدائرة القرآنية شهادة  تقديرية  من مؤسسة شهيد المحراب  ١

٢ 
تهنئــة  من الســــيــد  وزير   التعليم العــالي والبحــث 

 العلمي 
ــالي ــث  وزارة الـتعليم الع والبح

 ٢٠١٠ العلمي 

  شكر من السيد رئيس جامعة بغداد  ٣
  جامعة بغداد

 ٢٠١٠ )٤عدد ( 

  سانيةالإنشكر من كلية التربية  ابن رشد للعلوم   ٤
ــية التربية  ابن رشد للعلوم  ــلـ ـــ كـ

 ٢٠١٠ ( عدد كبير )  الإنسانية
 ٢٠١٠  مؤسسة السبل الواضحة للثقافة  شكر وتقدير من مؤسسة السبل الواضحة للثقافة  ٥

٦  
شــــكر من الســــيـد معـالي وزير التعليم العالي 

  والبحث العلمي 
ــث  ــالي والبح وزارة  التعليم الع

 ٢٠١١  )٣عدد ( العلمي

  شكر من السيد مساعد رئيس  جامعة بغداد  ٧
  جامعة بغداد

  ٢٠١٤ )٣عدد (



 
 

 
 اللغة العربية 

  
  
 
 

 السـنــة ســــم  الـكــتابĩ ت

١ 
  للغوية  والنحوية  أنيس  وجهوده  إبراهيم 

١٩٩٥ 

٢ 
 الظواهر الصوتية  في المقدمة  الجزرية

١٩٩٩ 
 ١٩٩٩  الحواشي  الأزهرية  في  حل ألفاظ المقدمة الجزرية (دراسة وتحقيق )  ٣

٤  
  الحواشي المفهمة  في شرح   المقدمة الجزرية  

 ٢٠٠٦  (دراسة وتحقيق )

٥  
ة  الطــــــــــالبين  فــــــــــي تجويــــــــــد  كتــــــــــاب  رب ـفــــــــــــتح

 ٢٠٠٦  العالمين ( دراسة وتحقيق )

٦  
 ٢٠١٠  الدرس النحوي عند الشيخ البلاغي 



 
 ) ـــــات بيـــــوم الجامعـــــة قـــــام قســـــمنا بزراعـــــة ) فســـــيلة نخـــــل ١٤بمناســـــبة الاحتفال

 ).٥/٤/٢٠١١للقسم الموافق (
  ـــــــريم ... رؤى ـــــــران الك ـــــــأول ( الق ـــــــي  ال ـــــــؤتمر  القرآن ـــــــة  الم أقام

معاصـــــرة) بالتعـــــاون مـــــع المركـــــز الـــــوطني لعلـــــوم القـــــران التـــــابع 
ــــــ ــــــوان الوق ــــــى دي ــــــة إل ــــــة التربي ــــــة كلي ــــــى قاع ــــــيعي عل ف الش

ـــــــانية ( ـــــــوم الإنس ـــــــن رشـــــــد للعل ـــــــؤتمر ١٢/٥/٢٠١١اب ) وتضـــــــمن  الم
ــــــأولى ألقيــــــت فيهــــــا ســــــتة  بحــــــوث والجلســــــة الثانيــــــة  جلســــــتين ، ال

ألقيــــــت فيهــــــا ســــــتة أخــــــرى بمشــــــاركة بــــــاحثين متخصصــــــين 
 من مختلف الجامعات .

 ــــــــــامـــــأق ـــــــــام ـــ ـــــــــرى استشـــــــــهاد الإم ـــــــــبة  ذك ـــــــــة  بمناس ـــــــــدوة بحثي  ة  ن
لام)  عنوانهـــــــــا ( عالميــــــــة  ثـــــــــورة الأمـــــــــام ـــــــــــة الســـــــــــيـلــالحســــــــين (ع

ــــــالحســـــين ( عليـــــة الســـــلام) ع لى قاعـــــة الدراســـــات العليـــــا فـــــي ــ
 ). ١/١٢/٢٠١١هـــ )  الموافق ( ١٤٣٣محرم الحرام   ٥قسمنا بتاريخ (



   بمناســــــبة الولــــــادة الميمونــــــة  لســــــيد الكائنــــــات وفخرهــــــا أقامــــــة حفــــــل بهــــــيج
ــــــأعظم ( ــــــول ال ــــــة الرس ــــــى قاع ــــــلم ) عل ــــــه وس ــــــه وال ــــــه علي ــــــلى لل ص

 ابن رشد في كلية التربية .
  أقامــــة المعــــرض الــــأول لصــــور المشــــهد الحســــيني الشــــريف  عبــــر التــــاريخ

ــــــة ، متم ــــــينية المقدس ــــــة الحس ــــــة للعتب ــــــة  العام ــــــع الأمان ــــــاون م ـــــــثلـبالتع ة ـ
ــــــتــالأســب ـــــعيد(اذ ــ ـــــة  س ـــــي العتب ـــــائق  ف ـــــم الوث ـــــدير قس ـــــزم ) م ـــــيد زمي رش

ــــوم  ــــد للعل ــــن رش ــــة اب ــــة / كلي ــــة التربي ــــة كلي ــــة مكتب ــــى قاع ــــة عل المقدس
  ).١٢/٢/٢٠١٢(  الإنسانية  بتاريخ 

 
  ــــــــر ــــــــي  الفك ــــــــرأي ف ــــــــة ال ــــــــن حري ــــــــة ع ــــــــدوة فكري ــــــــة  ن أقام

الإســــــلامي بالتعــــــاون مــــــع قســــــم العلــــــوم النفســــــية و التربويــــــة  بتــــــاريخ 
)٨/٤/٢٠١٢.( 
 ـــــــــأقامـــــــــة الم ـــــــــاوة والتفســـــــــير ســـــــــابقة القرآني ـــــــــي التل ـــــــــأولى ف ة  ال

 ) .١١/٤/٢٠١٢بالتعاون  مع المؤسسة القرآنية العراقية بتاريخ (
 ) ٨٠افتتـــــاح معـــــرض دائـــــم للصـــــور فـــــي قســـــمنا يحتـــــوي علـــــى (

ــــــأثور ، و ( ــــــول م ــــــوي وق ــــــديث نب ــــــف ٣٥ح ــــــي مختل ــــــة ف ــــــة فني ) لوح
ــــــــأثورة  ــــــــوال م ــــــــة  وأق ــــــــة كريم ــــــــات قرآني ــــــــمنت آي ــــــــوط تض ــــــــاريخ  الخط بت

)٨/٤/٢٠١٢.( 



  ـــــــة ـــــــق التربي ـــــــص طرائ ـــــــي تخص ـــــــة ف ـــــــائل التعليمي ـــــــرض للوس ـــــــة مع أقام
 ) .١٧/٤/٢٠١٢) وسيلة بتاريخ (٥٠الإسلامية  عدد (

 ) ـــــدة فـــــي حديقـــــة قســـــمنا وعـــــددها ) شـــــتلة ٣٥٢افتتـــــاح الشـــــتلات  الجدي
) ٤كغــــــم) و ( ٢٠٠) وكميــــــة (٤محاطــــــة بــــــالحجر الــــــأبيض المكســــــر بحجــــــم (

 ).٨/٤/٢٠١٢(فسائل بتاريخ 
  (القــــــرآن  إشــــــكاليات العصــــــر ) ــــــي  الثــــــاني أقامــــــة المــــــؤتمر القرآن

ــــــى  ــــــابع ال ــــــوم القــــــران الت ــــــوطني لعل ــــــع المركــــــز ال بالتعــــــاون م
ـــــة التربيـــــة / ابـــــن  ـــــيعي  علـــــى قاعـــــة كلي ديـــــوان الوقـــــف الش

) وتضـــــــــمن المـــــــــؤتمر جلســـــــــتين ، ١٠/٥/٢٠١٢رشـــــــــد بتـــــــــاريخ (
ة ألقيــــت فيهــــا ثمانيــــة الــــأولى ألقيــــت فيهــــا ثمانيــــة بحــــوث والجلســــة الثانيــــ

ـــــــف  ـــــــن مختل ـــــــين م ـــــــاحثين متخصص ـــــــاركة ب ـــــــرى بمش أخ
 الجامعات العراقية .

  ــــراء ــــة الزه ــــيدة فاطم ــــالمين الس ــــاء الع ــــيدة نس ــــادة س ــــبة ول ــــيج بمناس ــــل به ــــة حف أقام
ـــــــا مـــــــن المتميـــــــزات  ـــــــات مـــــــن كليتن (عليهـــــــا الســـــــلام) وتكـــــــريم عشـــــــر طالب
ــــــع  ــــــاون م ــــــة بالتع ــــــاقهن العالي ــــــي وأخل ــــــوقهن العلم ــــــابهن وتف بحج

) علــــــــى قاعــــــــة ١٤/٥/٢٠١٢سســــــــة الزينبيــــــــات النســــــــوية الثقافيــــــــة بتــــــــاريخ (مؤ
الطبــــري فــــي كليــــة الــــأداب وبحضــــور كثيــــف مــــن الطلبــــة وعــــدد مــــن 

 المدعوين والمدعوات.



 ــــا ــــل مــــن الأيت ــــريم المتفــــوقين الأوائ ــــة  حفــــل تك م بالتعــــاون مــــع أقام
مؤسســــــة خــــــدام آل محمــــــد ( صــــــلى اللــــــه عليــــــة وال وســــــلم) بتــــــاريخ 

) ٢٥تبــــــرع عــــــدد مــــــن أســــــتاتذة  القســــــم لتكــــــريم ( ) وقــــــد٢٠/٥/٢٠١٢(
 .طفلا خلال هذا الحفل
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