
 

 السيرة الذاتية

 

 

 االسم : ماجدة سعد محمود علي الغزاوي

1959مواليد:   

 المؤهالت العلمية: 

   1996الى  عام  1989محاضر بصفة مدرس مساعد في جامعة بغداد / كلية االداب من عام 

 

1984بكلوريوس لغة عربية بدرجة ) جيد جدا( قسم اللغة العربية / جامعة بغداد/ كلية االداب/ عام   

 

   1989ماجستير في اللغة العربية وادابها بدرجة ) جيد( جامعة بغداد / كلية االداب / عام 

(   1967وحتى    1948عنوان الرسالة المقدمة لنيل شهادة الماجستير ) القصة القصيرة الحديثة منذ عام 

   .باشراف االستاذ الدكتور المغفور له عبد االله حمد

 

1999عام  /العربية بدرجة ) جيد( الجامعة المستنصرية / كلية التربية دكتوراه في فلسفة اللغة   

وحتى نهاية   1967عام ره ) القصة القصيرة الحديثة منذ عنوان الرسالة المقدمة لنيل شهادة الدكتو

باشراف االستاذ الدكتور شجاع مسلم عقيل. التسعينات(   

 

 



 

 

 الخبرة االكاديمية: 

1996الى  عام  1989جامعة بغداد / كلية االداب من عام محاضر بصفة مدرس مساعد في  •  

2005الى عام  2003في الجامعة المستنصرية / كلية التربية من عام  مدرس محاضر بصفة  

2005الى عام  2003مدرس ) بعقد( في جامعة بغداد / كلية االداب من عام   

2007الى عام  2005مدرس ) تعيين رسمي ( جامعة بغداد / كلية االداب من عام   

 

 

 الخبرة التدرسية:  

 –قسم التاريخ   –قسم الفلسفة  –قسم علم النفس  –ع اقسم االجتم –تدريس العربية العامة في قسم االثار 

 قسم الجغرافية  

 جامعة بغداد / كلية االداب 

 

تحليل النصوص  –االدب االسالمي   –تدريس تاريخ االدب   

التربية الجامعة المستنصرية / كلية   

 

تاريخ االدب الحديث   –تدريس النقد االدبي الحديث   

 جامعة بغداد / كلية االداب  

 

 

 

 



 البحوث والمنشورات: 

   :المجالت االدبية المتخصصة التاليةفي ابحاث ودراسات نقدية في السرد 

مجلة افاق ادبية / العراق  -ا  

مجلة االقالم / العراق  -ب  

مجلة افكار / االردن  –ج   

مجلة اوراق / االردن   –د   

مجلة شعر / االردن  -هــ   

جريدة فيالدلفيا / االردن –و   

 

 

 

 نشاطات ثقافية / ادبية 

 نشاطات ثقافية في اتحاد االدباء والكتاب في العراق  

 عضوة اتحاد االدباء والكتاب في العرق 

 عضوة اتحاد ادباء والكتاب العرب 

(  2013- 2012ثقافية فيه لعامي ) عضوة مؤسسة لملتقى المثقف العراقي وامينة الشؤون ال  

 

 

 


