
 

/  اإلنسانيةفي كلية التربية للعلوم السيرة العلمية لرئيس قسم اللغة العربية 

 جامعة ذي قار

 االسم الرباعي واللقب : عبد الرحمن فرهود جساس عاتي االزيرجاوي

 م1971محل وتاريخ الوالدة : ذي قار 

 عنوان السكن : ذي قار/ الناصرية / حي الشموخ / المجمع الجامعي

 وآدابهاالتحصيل العلمي : دكتوراه فلسفة في اللغة العربية 

  أستاذالدرجة العلمية : 

 الشهادات : 

 م .1998البكالوريوس جامعة ذي قار كلية التربية في عام  .1

 م.2002الماجستير جامعة البصرة كلية التربية في عام  .2

 م .2012الدكتوراه جامعة البصرة كلية التربية في عام  .3

 المهام :



للمواد االختصاص في قسم اللغة لتدريس في الدراسات االولية ا .1

العربية كلية التربية للعلوم االنسانية في جامعة ذي قار  منذ العام 

 م وحتى االن .1998

التدريس واالشراف على طلبة الدراسات العليا الدكتوراه  .2

 والماجستير فرع اللغة في القسم .

 سانية بدورات مختلفة .عضو مجلس كلية التربية للعلوم االن .3

 عضو مجلس جامعة ذي قار لدورتين . .4

 عضو اللجنة العلمية في القسم . .5

 عضو لجنة الدراسات العليا في القسم . .6

 عضو لجنة امتحانيات لفترات متعاقبة . .7

عضو لجنة الدراسات العليا في كلية االداب جامعة ذي قار قسم  .8

 اللغة العربية .

رئيس لجنة الترقيات العلمية في كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة  .9

 م وحتى االن .2015ذي قار منذ 

 رئيس لجنة المتابعة للسكن الجامعي . .10

 م.2011-2006نقيب اساتذة جامعة ذي قار  .11

م وحتى االن 2018نقيب اساتذة كلية التربية للعلوم االنسانية  .12

. 

رئيس قسم اللغة العربية في كلية التربية للعلوم االنسانية  .13

 وحتى االن. 2018جامعة ذي قار منذ 

 الشهادات التقديرية :

 شهادة مشاركة في الحشد الشعبي كمقاتل في قاطع نينوى . .1

 م2005درع رئاسة جامعة ذي قار للعام  .2

 م2009درع رئاسة جامعة ذي قار للعام  .3

 م2013لعام درع رئاسة جامعة ذي قار ل .4

شهادة تقديرية من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام  .5

 م.2014



كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام  .6

 م.2014

كتاب شكر وتقدير من وزير التعليم العالي والبحث العلمي في عام  .7

 م.2013

 30عدد التشكرات من رئاسة جامعة ذي قار :  

 10التي شارك فيها : لمؤتمرات عدد ا

 25عدد الندوات التي شارك فيها : 

   20عدد الورش العملية التي اشترك فيها : 

 10عدد المناقشات العلمية لالطاريح والرسائل التي شارك فيها : 

 13عدد االطاريح والرسائل الجامعية التي اشرف عليها : 

 3عدد الكتب المؤلفة المطبوعة : 

   20عدد البحوث المحلية التي نشرها : 

 2عدد البحوث الدولية التي نشرها : 

 

 السيرة العلمية باللغة االنجليزية :

 

Scientific Biography of the Head of Arabic Language 

Department at the Faculty of Education for Human 

Sciences / Thi Qar University 

Name : Abdul Rahman Farhud Jassam Aati Azerjawi 

Place and date of birth: Thi Qar 1971 



Residence Address: Dhi Qar / Nasiriyah / Al-Shamokh 

District / University Complex 

Education: Doctor of Philosophy in Arabic Language and 

Literature 

Degree: Professor 

Certificates: 

1 . Bachelor degree, Thi Qar University, Faculty of 

Education, 1998. 

2 . Master of the University of Basrah, College of 

Education in 2002. 

3 . PhD, University of Basrah, Faculty of Education, 2012. 

mission  :  

1 . Teaching in preliminary studies of specialized subjects 

in the Department of Arabic Language Faculty of 

Education for Human Sciences at the University of Thi-

Qar from 1998 until now. 

2 . Teaching and supervising graduate students PhD and 

master language branch in the department. 

3 . Member of the Council of the Faculty of Education for 

Human Sciences in different courses. 

4 . Member of the Board of the University of Thi Qar for 

two sessions. 



5 . Member of the scientific committee in the 

department. 

6 . Member of the Graduate Studies Committee in the 

Department. 

7 . Member of the Examination Committee for 

successive periods. 

8 . Member of the Graduate Studies Committee at the 

Faculty of Arts, Thi Qar University, Arabic Language 

Department. 

9 . Chairman of the Scientific Promotions Committee at 

the Faculty of Education for Human Sciences, Thi Qar 

University, from 2015 till now. 

10 . Chairman of the follow-up committee for university 

housing. 

11 . Professor of the University of Thi Qar 2006-2011. 

12 . Captain of the professors of the Faculty of Education 

for human sciences 2018 and so far. 

13 . Head of the Department of Arabic Language at the 

Faculty of Education for Human Sciences, Thi Qar 

University, from 2018 till now. 

Certificates of Appreciation: 

1 . Certificate of participation in the popular crowd as a 

fighter in the Nineveh district. 



2 . Shield of the presidency of the University of Thi Qar 

for the year 2005 

3 . Shield of the presidency of the University of Thi Qar 

for the year 2009 

4 . Shield of the presidency of the University of Thi Qar in 

2013 

5 . Certificate of appreciation from the Minister of 

Higher Education and Scientific Research in 2014. 

6 . A letter of thanks and appreciation from the Minister 

of Higher Education and Scientific Research in 2014. 

7 . A letter of thanks and appreciation from the Minister 

of Higher Education and Scientific Research in 2013. 

Number of thanks from the presidency of the University 

of Dhi Qar: 30 

Number of conferences attended: 10 

Number of seminars attended: 25 

Number of workshops attended: 20 

Number of scientific discussions of the letters and 

messages in which he participated: 10 

Number of letters and university letters supervised by: 

13 

Number of printed books: 3 



Number of local researches published: 20 

Number of international research published: 2 


