
  )  C.V  السيرة العلمية (                                                      
 جامعة القادسية                

    للبنات     كلية التربية 
قسم الرشاد النفسي والتوجية التربوي

السم الرباعي واللقب : مهند علي نعمة ابراهيم العزاوي -1
1/7/1971محل وتاريخ الولدة   : -2
 الديانة : مسلم                             القومية :  عربي                           الجنسية :-3

عراقي
 الحالة الزوجية :متزوج                        عمل الزوج أو الزوجة : تدريسية-4

عدد الطفال: طفل واحد
    رقم شهادة الجنسية :29/6/2010 تاريخها : 00408350رقم هوية الحوال المدنية :-5

1/7/2010         تاريخها : 998971
 ) قرب حسينية البتول رقم30عنوان السكن الحالي واقرب نقطة دالة  :حلة/شارع (-6

 07804105256الهاتف :   -  رقم الموبايل : 
 المنصب الحالي :                                                                 رقم وتاريخ المباشرة-7

بالمنصب : 
تاريخ أول تعيين بالوظيفة أن وجد  : -8
                                           رقم وتاريخ6/6/2006تاريخ أول تعيين بالجامعة : -9

8/6/2006المباشرة : 
almuhaned387@yahoo.comالبريد اللكتروني: -10
  التحصيل العلمي والشهادات التي حصل عليها مع ذكر الجامعة والبلد المانح وسنة المنح :-11

  ولقب مدرس من جامعة القادسية كلية التربية2/2006 /5ماجستير من جامعة الكوفة كلية الداب  
17/10/2012 

الشهادة 

 تاريخ الحصولنوعها
عليها

 رقم وتاريخ  المرالجهة المانحة للشهادة
الخاص بمنح الشهادة 

دبلوم
بكالوريوس

 جامعة الكوفة-كلية5/2/2006ماجستير 
الداب 

5/3/2006

 جامعة الكوفة-كلية13/12/2015دكتوراه 
الداب

6/3/2016

عناويين الرسائل والطاريح التي حصل عليها:  -12

 عنوان رسالة
رقم وتاريخ الفلسفة السياسية عند جون لوكالماجستير

المر الجامعي
5/3/2006

 عنوان
 أطروحة

الدكتوراه

 فلسفة التربية في عصر النهضة رفاعة رافع الطهطاوي وعبد الرحمن الكواكبي
انموذجين

رقم وتاريخ 
المر الجامعي

6/3/2016

       



تاريخ اللقاب العلمية :-13

رقم وتاريخ المر الجامعي والمر الداري الخاص بالترقية تاريخ منح اللقب اللقب العلمي 
مدرب ألعاب رياضية

8/6/2006 – في 6/6/20062680مدرس مساعد
17/10/2012 – في 4/1/201116250مدرس

استاذ مساعد
استاذ 

       

الختصاص العلمي :- فلسفة-14

اللقب العلمي الحالي :- مدرس دكتور-15

 عناوين الوظائف التي شغلها منذ تاريخ اول تعيين لغاية شغله المنصب الحالي للفترة ( من-16
 – الى) دون ترك فترة زمنية تحديد الوظيفة والجهة التي كان يعمل فيها ( في حالة تكليفه بمنصب

يذكر فيما اذا كان تكليفه اصالة او وكالة ) 

تاريخ المباشرةالعنوان الوظيفيأسم الدائرةأسم الوزارة
 التعليم العالي والبحث

العلمي
 جامعة القادسية

كلية التربية بنات
6/6/2006تدريسي – مدرس 

  

البحوث المنشورة :--17
جهة النشر  تاريخ النشرعنوان البحثت
جامعة القادسية كلية الداب – مجلة القادسية 2010الحرية عند سبينوزا -1
جامعة بابل – كلية التربية الساسية 2012فلسفة الجمال عند عمانوئيل كانت-2
جامعة بابل – كلية التربية الساسية 2015الفكر التربوي عند عبد الرحمن الكواكبي-3
جامعة بابل – كلية التربية الساسية 2015الفكر التربوي عند رفاعة رافع الطهطاوي-4



- التقويم العلمي البحوث والرسائل والطاريح : 21

- الدورات التدريبية :22
التقييممكانهامدتهااسم الدورة

جيدجامعة بابل كلية التربية شهر واحد - دورة طرائق التدريس1
 جامعة القادسية – مركز تطوراربعة وعشرون يوم- دورة تقنيات التعليم 2

التدريسي والتدريب الجامعي  
ناجح

- التشكرات والتكريم :- 23
الجهة المانحة للكتاب رقم وتاريخ الكتاب 

 ( الوزير- رئيس جامعة – عميد )
اسباب المنح

لحصولي على لقب مدرس رئيس الجامعة
تكريم لكل اعضاء الهيئة التدريسيةعميد الكلية
شكر وتقدير عميد الكلية

- اللغات التي يجيدها :- 24

- اية معلومات او ملحظات اخرى :- 25



Scientific Biography (C.V)
University of Qadisiya
College of Education for Women
Department of Psychological Counseling and educational guidance

1. Full name and surname: Muhannad Ibrahim al-Azzawi on grace
2. Place and date of birth: 07/01/1971
3. Religion: Muslim nationalism: Arabic Nationality: Iraq
4. Marital Status: Married work spouse: teaching Number of children: 
one child
5. identification number of civil cases: 00,408,350 history: 29/6/2010 
citizenship certificate number: 998 971 history: 1/7/2010
6. The present residential address and the nearest point of a function: 
suit / Street (30) near the Shiite shrine Virgin Phone number: - Mobile 
number: 07804105256
7. Current position: No. direct and date of the job:
8. The first date of the appointment of the job that he found:
9. The first date of the appointment of the university: 6/6/2006 number 
and the date of commencement: 8/6/2006
10. E-mail: almuhaned387@yahoo.com
11. educational attainment and certificates obtained with the said 
university and the donor country and the year of grants: Master of Kufa 
University Faculty of Arts 05.02.2006 and the title of teacher of 
Qadisiyah University College of Education 10/17/2012
Certificate kind obtained by the donor for the certificate number and date 
of your birth certificate granting itdiplomaBA
Master 02/05/2006 Kufa University-Faculty of Arts 5/3/2006
PhD 13/12/2015 Kufa University-Faculty of Arts 06.03.2016

12. Anaoyen messages and Alatarih obtained:
Title of Master of Philosophy political message when John Locke number 
and dateIt university 5/3/2006
Doctoral thesis philosophy of education in the Renaissance 
RvaapTahtawyRafie Abdul Rahman interplanetary Anmozgen number 
and date of titleIt university 06/03/2016
       

13. Date of scientific titles:

Scientific title of the date of granting the title number and date of the 
private university it upgraded administrative matterCoach sports
6/6/2006 2680 Assistant Lecturer - in 8/6/2006
16250 4/1/2011 teacher - in the 10/17/2012



Assistant Professor
professor
       
14. scientific competence: - Philosophy

15. Current scientific title: - Dr. teacher

16. Positions since the date first set up his job current position for a 
period of addresses (from - to) without leaving a period of time to 
determine the function and where he worked (in the case assigned to the 
post of mention whether the assigned person or by proxy)

The ministry name circle career title name the date of commencement
Higher Education and Scientific Research, the University of Qadisiyah 
College of Education for women - 6/6/2006 teacher

17. published research: -
T. Find Pub Date Publisher Country
1. Freedom when Spinoza 2010 Qadisiyah University Faculty of Arts - 
Magazine Qadisiyah Iraq
2. Beauty philosophy of Immanuel Kant in 2012 when the University of 
Babylon - College of Basic Education Iraq
3. educational thought when Abdul Rahman interplanetary 2015 Babylon 
University - College of Basic Education
4. Educational Thought at the Naval RafeTahtawy 2015 Babylon 
University - College of Basic Education

21. Calendar of scientific research, letters and Alatarih:

22. Training:
Duration of the session name place Rating
1. teaching methods course of one month Babylon University College of 
good education
2. learning techniques cycle four and twentieth day of Qadisiyah 
University - teaching, training and the development of a successful 
university center

23. Alckrat and honors: -
Number and date of the book of the donor of the book
(Wazzar- university president - Dean) grants reasons
Rector he got the title of teacher
Dean of the College to honor all members of the faculty
Dean of the Faculty Acknowledgement



24. Languages fluently: -

25. any information or observations: -


