
 السيرةالعلمية

 االسم: فاروق  خلف  حمودي غائب العزاوي •

   1952محل وتاريخ الوالدة: بغداد   •

 الحالة االجتماعية : متزوج  •

 009647905557821رقم الجوال:  •

 dr_farok@yahoo.comالبريدااللكتروني:   •

 2001استاذ منذ :  العلمي  اللقب •

 

 : الخبرات

 ( لغاية اآلن.  ١١/٥/٢٠٢١أستاذ في قسم اللغة العربية في كلية الحكمة الجامعة من ) •

 ( ١٠/٥/٢٠٢١( لغاية )١٩/٣/٢٠١٩)رئيس قسم اللغة العربية في كلية الحكمة الجامعة من  •

الجامعة المستنصرية في الوقت   -استاذ مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها في كلية التربية االساسية •

 (ماجستير ودكتوراه_  دراسات اولية ودراسات عليا)  لغاية االن    2008. الحاضر

  2008 –  2006استاذ في الجامعة العربية االوربية في سوريا للمدة من  •

من   • للمدة  المستنصرية  الجامعة  في  بها  لغيرالناطقين  لعربية  ا  اللغة  تعليم  معهد  مدير 

 . 2003/   7/ 15ولغاية 1987/ 12/ 17

 2006-  2003الجامعة المستنصرية للمدة من   / لية التربيةاالساسيةتدريسي في ك •

 1987 –  1983تدريسي في معهد تعليم اللغة العربية في الجامعة المستنصرية للمدة من  •

  1983  -1974موظف في ديوان وزارةالتعليم العالي للمدة من  •

 1974/ 11/ 11في   29216بموجب كتاب وزارة التعليم العالي المرقم 

 

 : هاداتالش

 الجامعة  عامالتخرج  التخصص الشهادة



مناهج اللغة  العربية وطرائق  دكتوراه

 تدريسها 

 جامعة بغداد   –كليةالتربية  1998

معهدالخرطوم الدولي  1980 طرائق تدريس اللغة العربية  ماجستير 

 السودان  -للغةالعربية 

 جامعة بغداد   –كليةاالداب  1977 اللغة العربية والعلوم االسالمية بكالوريوس 

 

 : الكتب والمؤلفات

 . دراسة االبنية المقطعية في اللغة العربية المعاصرة •

 . اثراستخدام المختبراللغوي لتدريس برنامجين لغويين في تعليم اللغة العربية لغيرالناطقين بها •

العربية   • اللغة  تعليم  في  المتقدم  ا )كتاب  المستنصرية     بجزئين (لمستوى  الجامعة  نفقة  على  )  طبع 

 . (منهجي  كتاب

الجامعة المستنصرية    –بع على نفقة كلية االداب  ط (المستوى المبتدئ   )نصوص وتمارين للمبتدئين    •

 . (كتاب مساعد  )

طبع على نفقة الجامعة العربية االوربية في سوريا  (كتاب منهجي   )اللغة العربية لغير االختصاص   •

 .    2007عام   

الناطقين بها    • اللغة العربية لغير  نفقة الجامعة العربية االوربية في  (كتاب منهجي   )تعليم  طبع على 

 . 2008سوريا عام  

 

 : المؤتمرات العلمية

 (. ١٢/٧/٢٠٢١( ندوة علمية لغاية )٢٠المشاركة في أكثر من ) •

 .   1987نة التحضيرية للمؤتمرالعلمي االول لكلية االداب عام  عضواللج •

 .   1988رئيس اللجنة السادسة للمؤتمر العلمي الثاني لكلية االداب عام   •

 .   1990عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر العلمي الرابع لكلية االداب عام  •

 .    1989المشاركة في مؤتمرعلمي في بلغاريا عام  •



 . الجامعة المستنصرية   –كلية االداب    / ي للترجمة واللغات عضو المكتب االستشار •

 .   1997المشاركة في ندوة تعليم اللغة العربية في قطر عام   •

 . رئيس لجنة البحوث والدراسات في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  •

 . رئيس اللجنة العلمية في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  •

 .   2002لمشاركة في المؤتمر العلمي الرابع عشر لكلية االداب  ا •

 2003/ 1/ 4الخرطوم    –المشاركة في ندوة تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة   •

 .      2003/ 12/   17-  15المشاركة في اجتماع مديري معاهد تعليم اللغة العربية في الخرطوم للمدة  •

/ 8/   15 – 1القاء محاضرات على اساتذة مركز تعليم اللغة العربية في جامعة الزرقاء للمدة من     •

2004   . 

والنفس • التربوية  للعلوم  العربي  المعهد  شهادة  لمعادلة  الوزارية  اللجنة  من   عضو  للمدة  -2004ية 

2006 . 

 . المنسق العلمي بين وزارة التعليم العالي والمعهد العربي للعلوم التربوية والنفسية  •

 .   2015رئيس لجنة تقييم االداء العضاء الهيئة التدريسية في كلية التربية االساسية في  •

لغاية    2015/ 11/ 15ي  رئيس هيأة التحرير لمجلة كلية التربية االساسية في الجامعة المستنصرية ف •

 .االن 

 .   2017/ 7/ 1عضو الهيئة االستشارية لمجلة اتحاد الجامعات العربية  •

 

 جهة النشر  عنوان البحث  ت

 دراسة في طرائق تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها   1

مجلة دراسات لالجيال العدد  

 1988-6-14في     1156

 االهداف التعليمية في تعليم اللغة العربية لالجانب 2 

في   35مجلة اداب بغداد العدد  

1988 

مجلة اداب المستنصرية استخدام اختبار الغلق وسيلة لقياس استيعاب مهارة  3



 1990في     19و  18العددان   القراءة لمتعلمي اللغة العربية

 لنبدأ الكالم باللغة العربية 4

كلية   –د مجلة جامعة بغدا

-6-4في    393االداب العدد  

1991 

 (اعداده وتدريبه  )معلم اللغة العربية للناطقين بغيرها   5

مجلة اداب المستنصرية العدد  

 2000في     34

كتاب منهجي في تعليم اللغة العربية لغير  دراسة العداد 6

 الناطقين بها 

في    10مجلة ديالى العدد  

2001 

مجلة اداب المستنصرية العدد  االختبارات في البرامج االتصالية في تعليم اللغة العربية 7

 2001في  36

    في    391مجلة اداب بغداد  التدريبات المختبرية ودورها في تعليم اللغة العربية 8

4-9-1991 

مجلة اداب المستنصرية العدد  العالقة بين اللغة والفكر  9 

 2001في     37

االهداف التربوية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين  10

 . بها

مجلة اداب المستنصرية العدد  

 2002في     40

 1997مؤتمر الدوحة في  تعليم اللغة العربية للعمال الوافدين الى العراق  11

مجلة اداب المستنصرية العدد  اعتبارات اساسية في بناء المناهج الدراسية ومفاهيمها 12

 2000في     35

معهد تعليم اللغة العربية العدد   اختبار لتحديد المستوى  13

 1993في     220

المشكالت التي تواجه طلبة قسم اللغة العربية من وجهة  14

 نظرهم

مجلة اداب المستنصرية العدد  

 2002في     39

المؤتمر العلمي الرابع عشر   التعليم الذاتي في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 15



الجامعة    –لكلية االداب 

 2002المستنصرية 

تجربة العراق في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها  16

 الغراض خاصة

د الندوة العلمية في معه

الخرطوم الدولي للغة العربية  

4-6-1-2003 

إعداد معلم اللغة العربية للناطقين بلغات اخرى في ضوء  17

 الكفايات الالزمة 

المؤتمر العالمي في الجامعة  

االسالمية العالمية في ماليزيا  

15-7-2008 

  204مجلة االستاذ العدد   تدريس التعبير وفق استراتيجية جدار الكلمات 18

 2013المجلد الثاني  

   –مجلة كلية التربية االساسية   في الفهم القرائي  SNIPSاثر استراتيجية  19

  16الجامعة المستنصرية العدد 

 2013في  

كلية التربية   -مجلة الذكاء  كفايات الطلبة المطبقين  20

 االساسية 

و بايبي في تحصيل مادة  اثر تدريس انموذجي وودز 21

 النحو

–مجلة الدراسات التربوية  

 2014-6  –  15وزارة التربية  

 392مجلة التربية االساسية   النظرية البنائية ونماذجها التعليمية  22

 2014-9-  28في  

اثر انموذج بوسنر في تحصيل طالب الصف الخامس  23

 االدبي في مادة البالغة

 بيمجلة التراث العلمي العر

 2014/ 10/ 27في      53  

مهارات القراءة الجهرية والناقدة لطلبة الصف الخامس  24

 االعدادي 

مجلة كلية التربية االساسية   

 2015لسنة  92العدد 

مجلة  التراث العلمي العربي اثر انموذج بوسنر في تحصيل طالب الصف الخامس  25



في  53بموجب قبول النشر االدبي في مادة البالغة

27/10 /2014 

مجلة كلية التربية االساسية   البنائية والتعلم 26

مقبول للنشر بموجب الكتاب  

 92014/ 16قي   372

اثر التدريس بانموذجي وودز وبايبي في تحصيل مادة  27

 النحو لدى طلبة كلية التربية االساسية 

مجلة دراسات تربوية بموجب  

كتاب قبول النشر في  

15/6/2014 

,  تطور األداء التعبيري واالتجاه نحو التخصص لدى   28

–طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية 

 الجامعة المستنصرية 

مقبول للنشر بمجلة كلية   

التربية االساسية بموجب  

 2015/ 10/ 18في393الكتاب 

 : الخبرات العلمية 

 .  خبير الترقيات العلمية ألكثر من ثالثين ترقية الى درجات علمية مختلفة في الجامعات العراقية •

مجلة االستاذ  خبير في المجالت العلمية الكثر من خمسين بحث علمي في مجالت التربية االساسية و   •

 . ابن رشد ومجلة الذكاء في كلية التربية االساسية    –في كلية التربية  

العالي  • التعليم  لوزارة  واطروحة  رسالة  الثالثين  يفوق  كبير  لعدد  علمية  ورسائل  يح  اطار  خبير 

 . دائرة االشراف )والجامعات العراقية  

 

 االشراف والمناقشات في الدراسات العليا

الدرجة   عنوان الرسالة اسم الطالب ت

 العلمية 

سامية كاظم سهيل   1

 الجبوري

اثرااللعاب اللغوية في تنمية المهارات اللغوية لمتعلمي اللغة  

 العربية لغير الناطقين بها 

 دكتوراه

كيان كامل حسن   2

 البصير

باللغة الكردية  المهارات القرائية لدى الطلبة غيرالناطقين

 وعالقتها في بعض المتغيرات

 دكتوراه

اثر تدريس المحادثة بأسلوب االستجواب والمباشر المعتمد  علي محمود عبود  3

 على الصور في االداء التعبيري لمتعلمي اللغة العربية

 دكتوراه



اثر اساليب التقويم التكويني العالجية في تحصيل المرحلة  سعد علي زاير مناحي  4

 االعدادية واالحتفاظ به في قواعد اللغة العربية 

 دكتواره

طارق اسماعيل خليل  5

 النعيمي

اثر ثالث استراتيجيات قبلية لتدريس المطالعة واالستيعاب  

القرائي واالداء التعبيري لدى طلبة الصف الرابع االعدادي  

 العام

 دكتوراه

بناء برنامج عالجي للمهارات النقدية لدى طلبة اقسام اللغة   عصام حسن احمد  6

 العربية في كليات التربية في بغداد 

 دكتوراه

بناء وحدات لتعليم اللغة الكردية لغير الناطقين بها و قياس   شذى عادل فرمان 7

 فاعليتها 

 دكتوراه

اديب ذياب سالمة   8

 حمادنة 

تقويم اداء معلمي اللغة العربية في المرحلة االساسية في 

 االردن في ضوء الكفايات التعليمية وبناء برنامج لتطويره

 دكتوراه

ضياء عبد هللا احمد   9

 التميمي

مستوى التذوق االدبي لدى طلبة اقسام اللغة العربية في قياس 

 كليات التربية في محافظات بغداد 

 دكتوراه

اثر تزويد طالبات الصف الرابع العام بعبارات القراءة  هيفاء حميد حسين  10

 الجهرية في االداب التعبيري
 
 

 ماجستير 

عبد المهيمن احمد   11

 خليفة

االداء التعبيري لتالميذ المرحلة اثر الرحالت الميدانية في 

 االبتدائية 
 

 ماجستير 

اثر النشاطات اللغوية الالصفية في االداء التعبيري لطلبة  قيس صباح ناصر 12

 الصف الثاني المتوسط 

 ماجستير 

االخطاء اللفظية الشائعة عند مدرسي اللغة الكردية من غير   كوثر جاسم عبيد  13

 ومقترحات عالجهاالناطقين بها تشخيصها 

 ماجستير 

ابراهيم احمد حسن   14

 العزام 

الكفايات الالزمة لمعلمي التربية االسالمية في المرحلة 

 الثانوية في االردن من وجهة نظر المعلمين والمشرفين 

 ماجستير 

مناضل عباس قاسم   15

 الربيعي

تقويم اداء مدرسي اللغة الكردية من الناطقين بغيرها في 

 االعدادية في ضوء كفايتهم التدريسية مرحلة 

 ماجستير 

باء اللغة الكردية المقرر لمعاهد   \ تحليل محتوى كتاب الف  مسلم كاظم حسين  16

اعداد المعلمين والمعلمات من غير الناطقين بها في ضوء 

 معايير اعداد كتب االساس 

 

 ماجستير 

الكردية للطلبة غير الناطقين بها من مشكالت تدريس اللغة  نادية خليل اسماعيل 17

 وجهة نظر التدريسيين والطلبة ومقترحات عالجها 
 

 ماجستير 

حسام عبد الزهرة  18

 غافل

اثر اسلوب الترديد الجمعي في تحفيظ القران الكريم واتقان  

 احكام التالوة لدى طالب الصف االول المتوسط
 

 ماجستير 

ساليب لتصحيح االمالء في تجنب اثر استخدام ثالثة ا عباس لفتة حسن  19

االخطاء االمالئية والنحوية في اللغة الكردية لغيرالناطقين  

 ماجستير 



 بها

صعوبات تدريس االدب العربي ودراسته لدى طلبة الصف   هناء حسن كاظم  20

 الثالث المتوسط من وجهة نظر المدرسين و الطلبة

 ماجستير 
 
 
 
 

فوزية عبد الوهاب   21

 يحيى 

تقويم كتب التربية االسالمية للصف الثالث الثانوي في 

 الجمهورية اليمنية
 

 ماجستير 

اسماعيل حسن عبد هللا   22

 الغريري 

في تعليم القراءة   اثر استعمال الطريقتين الصوتية والجملية

 والكتابة في اللغة الكردية لغير الناطقين بها 
 

 ماجستير 

 االخطاء النحوية لدى طلبة المرحلة المتوسطة  انتصار كاظم جواد  23

 

 ماجستير 

اوراس هاشم بعيوي   24

 الجبوري

االخطاء الكتابية الشائعة في اللغة الكردية عند طلبة الصف  

طقين بها تشخيصها و مقترحات  الرابع االعداد ي من غير النا

 عالجها

 

 ماجستير 

االخطاء اللفظية الشائعة في اللغة الكردية عند طلبة الصف   ناصر خضير سكران 25

الرابع االعدادي من غير الناطقين بها تشخيصها و مقترحات  

 عالجها

 ماجستير 

النصوص في اثر اسلوبي الترادف والتضاد عند تدريس مادة  طارق رديف نصيف  26

 االداء التعبيري لمتعلمي اللغة العربية من غير الناطقين بها 

 دكتوراه

بناء برنامج لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ضوء  نصيف جاسم خضير  27

 حاجتهم من المحتوى الثقافي 

 دكتوراه

تحصيل اثر طريقتي التقطيع الرمزي والتقطيع الصوتي في   عبد الجبار عدنان  28

 طلبة الصف االول في قسم اللغة العربية لمادة العروض
 دكتوراه

اثر العرض الصوتي للصورة التعليمية في تنمية االداء  نداء علي العزاوي 29

 التعبيري لطلبة المرحلة المتوسطة

 ماجستير 

اثر استخدام نمطي التغذية الراجعة في تحصيل تلميذات  عناية يوسف العميري 30

 امس االبتدائي في قواعد اللغة العربيةالصف الخ

 ماجستير 
 

االخطاء اللفظية في مايتحدث به مدرسو اللغة العربية في  حميد يوسف العبيدي  31

 ) دراسة تحليلية (المدارس المتوسطة والثانوية  

 ماجستير 

بناء برنامج في ديو تعليمي في مادة التاريخ ومعرفة اثره في  عبد الكريم البكي  32

التحصيل واالحتفاظ لدى طلبة الصف السادس االساسي في  

 الجمهورية اليمنية

 دكتوراه

بناء برنامج لالستماع لتالميذ الصف الرابع االبتدائي في   فائزة محمد فخري 33

 ضوء كفاياتهم الالزمة

 دكتوراه

 ماجستير في تعديل المفاهيم النحوية الخاطئة لدى  اثر انموذج ستيبانز مريم ياسر كاظم  34



 طالبات معهد اعداد المعلمات في ميسان 

اثر استراتيجية دوائر المفهوم في تحصيل قواعد اللغة  صبا عيدان محمد  35

 العربية لطالبات الصف االول المتوسط

 ماجستير 

الميذ الصف  في الفهم القرائي عند ت SNIPSاثر استراتيجية  صدام علي حسين  36

 الخامس االبتدائي 

 ماجستير 

اثر استراتيجية التمثيل المعرفي في االداء التعبيري للصف   اسامة قاسم جبر  37

 الخامس االبتدائي 

 ماجستير 

تقويم اداء معلمي مادة اللغة العربية في المرحلة االبتدائية في   صهيب خليل سهيل 38

 ضوء التقويم التكاملي 
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