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 والعلمية واالدارية  السيرة الذاتية

 االستاذ الدكتور

 عز الدين مطر عبد الكريم الخطيب علي  

 المنصب : عميد كلية التربية االساسية جامعة واسط . •

 الدرجة : مدير عام . •

 الشهادة        : دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وآدابها . •

 رشد .تخصص عام : بكلوريوس كلية التربية ابن  •

 اللقب العلمي : أستاذ . •

 .  1973  \حزيران  \ 5التولد          :  •

 الحالة االجتماعية : متزوج •

ــ  • ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ  ـــــــــــ

 .  1997\البكلوريوس  \خريج كلية التربية ابن رشد   •

 .  2000 \ير الماجست  \خريج كلية التربية الجامعة المستنصرية   •

 .  2008 \الدكتوراه    \خريج كلية التربية الجامعة المستنصرية   •

 :aizaldeen@uowasit.edu.iq  البريد االلكتروني الرسمي •

 07808226006  \موبايل   •

 فايبر\واتساب      07716561177 •

 عنوان السكن : محافظة واسط ـ قضاء العزيزية ـ الجمعية األولى . •

 المناصب التي تم اشغالها 

 2013\4\28لغاية   2008\9\1معاون العميد للشؤون االدارية لكلية التربية االساسية  للفترة من  •

 مازلت مستمرا بالمنصب . 2013\4\28عميد كلية التربية االساسية من تاريخ  •

 رئيس قسم الجغرافية من موقع أدنى . •

 رئيس قس اللغة العربية من موقع أدنى . •

 معاون العميد للشؤون العلمية للدراسية المسائية اضافة الى مهام عملي . •

 الكتب المؤلفة  .
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 2015 \بيروت  \الدار العربية للنشر ، ناشرون  \بنية قصيدة الشخصية في الشعر العراقي الحديث  •

 .  2015\الدار العربية للنشر ، ناشرون  \الحواس الخمس في قصص لطفية الدليمي  •

 .2018\كتاب مشترك  \ايا النص من احدى زو •

 البحوث   المنشورة :    

 بحوث . 6 :صحف   •

 بحثا    12المجالت العراقية :   •

 االمارات العربية .  \مصر    \بحوث   3المجالت العربية :  •

 الدنمارك . \اوربا : بحث واحد   •

 الدراسات غير المنشورة  

 التشكيل الطولي واالفقي في رائية ابي تمام .. •

 السيرة العلمية :

 .2012في كلية التربية جامعة واسط .ماجستير    مرحلة أستاذ الدراسات العليا •

مرحلة الماجستير في كلية االداب جامعة واسط . •  .2019\2018استاذ الدراسات العليا 

  : والخبير العلمي   لجان المناقشات العلمية للماجستير والدكتوراه  

 مناقشة .  25الماجستير واطاريح الدكتوراه  :عدد المناقشات لرسائل 

 5خبير علمي للماجستير والدكتوراه : 

 االشراف على الرسائل واالطاريح الجامعية .. اثنان . •

 مصر العربية . \جامعة طنطا  \مشرف على رسالة الماجستير  •

 الجمهورية االسالمية ايران .  \ كلية االداب\جامعة الفردوسي    \مشرف ثاني اطروحة دكتوراه   •

 :   مؤتمرات العلميةال

 مؤتمرات .  8:   المؤتمرات المحلية •

 اسطنبول.\دولة االمارات العربية المتحدة   \ جمهوؤية مصر العربية \مؤتمران فقط   3المؤتمرات الدولية :  •

 

 ..  لجان علمية مهمة

  جامعة في  أعمالها جرت والتي  واسط جامعة عن العراقي الوطني النشيد الختيار الوزارية  اللجنة  عضو •

 .2012  عراقية  جامعات  عدة  بمشاركة  واسط

 .  2015.  العراق في  االساسية  التربية  لكليات االكاديمي االعتماد لجنة  عضو •

 عضو المجلس الوطني لالعتماد االكاديمي لكليات المجموعة التربوية في العراق . •
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 . والتدريب  للدراسات التنمية مركز عن  تصدر  التي  تنموية اشراقات مجلة تحرير هيأة  عضو •

  االوسط الشرق  بحوث مركز  يصدرها  التي  االوسط  الشرق بحوث لمجلة الدولية  االستشارية الهيأة  عضو •

 . العربية مصر  جمهورية  \ المستقبلية للدراسات

 .2019  \ الدنمارك  \  المحكمة اوربا  شمال  اكديمية مجلة تحرير هيأة في  عضوا •

 

 :  المناصب اإلدارية 

 27تى ح2008\9\1 تأسيس الكلية في  معاون العميد للشؤون اإلدارية والقانونية لكلية التربية األساسية منذ •

\ 4 \ 2013. 

 .2008مرشح منصب عميد كلية التربية األساسية عام  •

 .2011مرشح منصب عميد كلية التربية األساسية عام  •

 .  2013 \ 4 \  28التربية االساسية عميد كلية  •

 2019  \11  \15اعفاء من منصب العميد  •

 .2019\12\12بمنصب العميد  اعادة تكليفي •

 

 اللجان التي ساهمت بها 

 لجنة وزارية وجامعية وعلى مستوى الكلية .  100منكثر الرئيس وعضو   •

 الشكر والتقدير : •

  .مختلفةكتاب شكر وتقدير من مناصب   100اكثر من  •

رؤساء وحدات   \محافظون   \مدراء عامون  \برلمان   \هيئات مستقلة   \وزير  \عميد كلية  \رؤساء الجامعة •

 منظمات شعبية وانسانية . \مجالس بلدية  \ادارية 

 

 الشهادات التقديرية 

 شهادة تقديرية من مناصب وجهات حكومية وشعبية مختلفة .  20اكثر من  

 : رج العراق مشاركات خاال         

 .2010\بترا ( لضمان الجودة واالعتمادية التي أقيمت في العاصمة األردنية عمان المشاركة في دورة )  (1

 .  2013لواليات المتحدة االمريكية  المشاركة في برنامج الزائر القيادي الدولي في ا (2

 .  2014\  القاهرة \  للنقد  المصرية للجمعية النقد مؤتمر  في المشاركة (3



 4 

 الخامسة  الدورة \  المتحدة  العربية  اإلمارات\  الشارقة  \  للشباب العربي لإلبداع الشارقة مسابقة  في المشاركة (4

\2001 

  \اسطنبول    \بالتعاون مع اكاديمية شمال اوربا العلمي الدولي االولالمشاركة في مؤتمر التربية االساسية   (5

2019. 

 

 

 

 االنجازات العلمية :  

 

.عقد اتفاقية  •  2019تعاون مع اكاديمة شمال اوربا في الدنمارك 

 2019\انكلترا   \عمل مسودة تعاون مع جامعة ساندرالند   •

• . بيم كليات التربية االساسية في العراق   الحصول عاى مراكز متقدمة على االقسام العلمية 

.كليات الكليات من حيث االداء الجامعي لالئحة افضل ال  الحصول على موقع مرموق بين •  جامعة 

. 50اقامة اكثر من  • بالمجتمع   ندوة علمية ذات موضوعات حساسة تتعلق 


