السيرة الذاتية

معلومات عامة:

االسم الثالثي  :فرح صابر محمد

المرتبة العلمية  :استاذ مساعد

العنوان الوظيفي  :تدريسية في قسم اللغة الكردية /كلية التربية للعلووم االنسوانية -ابون
رشد /جامعة بغداد

 -التخصص العام :دكتوراه في التأريخ الحديث والمعاصر

البحوث والدراسات :

 ( )56بحث ااش را ااج تال ا اام ر ا ا ا ترشق ر ا ا قتن ااف تكتا ا تال جنشال ا ا تج ا ااالا ا اام ا اصقالا عن رؤ رالتا جاقجتا علر .

البحوث المترجمة :
 -ال م كلبشحث ( )31بحثشً جقالتس ا الا ام ر

ا علر ر فالق .

كتب مطبوعة ،واخرى قيد الطبع :
 -ع الة

رطبجع  ،جتالبت تنالى قيق تكطبع.

النشاطات العلمية
 -ع التا تك تقيبشا على بحجث جقالتسشا تكقيا ام رؤ رالتا جاقجتا علر .

قج م عقق بيال رن تكبحجث تكتلر بغالض ( تك الق /تك تضيق /تكا ال) تكى شا

-

السشئف

تكرش س يال جتطالجحشا تكق جالته .
 تكر شال ام ترثال رن ( )56رؤ ر تًال جاقجة جحلق قالتس قتنف تكت تال جنشال . -تكر اشال اام عاقق ران جالت تك اقالل

جتكاقجالتا تك قاللب ا ناشال تكتا تال تضاشا تكاى تناالى

قتنف تكت تال .
عضوية لجان علمية واتحادات
 عضج رت تكرثقفين تكتالتقيين . عضج ت حشق تكرؤالنين تكتال . -عضج ت حشق تكر ش

جتالقبشء تكتالتقيين .

 عضج تكهيئ تالقتالل ك رت " شجت " تكثقشا . عضج ك ا تك تضيق ام رال ز ق تالساشا تك اال تالجسا ( رال از تكق تالساشا تكقجك ا ) اامتك شرت تكرس اصالل .
 عضج تكل ا تالر حشا ام قسم تك شاللخ /ل تك الب  -تبن ال ق  /شرت بغقتق . عضج تكل ا تكثقشا ام قسم تك شاللخ  /ل تك الب -تبن ال ق /شرت بغقتق. عضج تكل ا تكثقشا ام قسم تكلغ تكرالق  /ل تك الب  -تبن ال ق /شرت بغقتق. عضج تكهيئ تالس شالل ام قتال تكثقشا جتكا ال تكرالق . -عضج ت حشق تالقبشء جتكر ش

ام تكت تال .

 عضج راص "تاللق"تكقجك كلبشحثين جتالرشق ريين._ عضج ر لس نبالتء تك شرت تكتالب تكتشكر كلقالتسشا تكرها .
المهام الوظيفية :
-

رقالال قسم تكقالتسشا تك شاللن .

-

الئ س قسم تك شاللخ بشكج شك .

-

راسق جال

تكنليج تكتالبم جتيالتن  /ال ش ام رال ز قالتسشا تك ال تالجس .

رئاسة وعضوية مجالت ونشرات علمية
 س ال يال حاللال ر ل قالتسشا تك ال تالجس  ،تك شرت تكرس اصالل  ،بغقتق. الئا ا ا ا س حالل ا ا ااال " تج تال عالب ا ا ا ا "  ،رال ا ا ااز ق تالس ا ا ااشا جبح ا ا ااجث تك ا ا ااجطن تكتالب ا ا اام /تك شرتا ا ا اتكرس اصالل  ،بغقتق.
نشاطات علمية وثقافية واجتماعية
 -ا ال عقق رن تكرقشالا جتك قشاللال تكتلر جتكثقشا ام صحف جر

ا عالتق جعالب .

 رقشب ا تذتع ج لفزلجا رحل جعالب جت اب . -شب تكقص

تكقصيالة جتكالجت .

 الئ س صاقج تك رشاف تال رشعم ام رال ز قالتسشا تك ال تالجس  /تك شرت تكرس اصالل .اش ارف على مناقشة رسائل واطاريح ماجستير ودكتوراه :
-تال التف على /راشق

عقق بيال رن السشئف تكرش س يال جأطالجحشا تكق جالته ام رجتض ع

رف تك شاللخ تكحقيث جتكرتشصال جتكت قشا تكقجك .
المهام التدريسية:
 تكق تالسااشا تالجك ا ( تكب اشكجاللجس )  :راااهج تكبحااث تك ااشاللنم  /ااشاللخ تكت ا تال  /ااشاللخ تكتااالتكحقيث  /شاللخ تكاجطن تكتالبام تكرتشصاال  /اشاللخ تكنلايج تكتالبام  /اشاللخ تكراالق  /اشاللخ تكقجكا
تكتثرشا ا  /ااشاللخ ال ااش /ااشاللخ تي االتن  /ااشاللخ تجالبااش ا اام تكتصااجال تكجسااطى  /ااشاللخ تجالبااش ا اام
عصال تكاهض  /شاللخ تكثجالة تكفالاس  /شاللخ تكتشكم بين تكحالبين تكتشكري ين .
 تكق تالس ااشا تكتل ااش  :ر اااهج تكبح ااث تك ااشاللنم  /تكف ااال تكس شس اام تكح ااقيث  /تكت ق ااشا تكقجك ا اتكرتشصالة  /شاللخ تكت تال تكحقيث جتكرتشصال  /شاللخ تكتال تكحقيث
جتكرتشصاال  /اشاللخ تكنلايج تكتالبام تكحاقيث جتكرتشصااال /اشاللخ تكقجكا تكتثرشا ا  /اشاللخ ال ااش
تكحقيث جتكرتشصال  /شاللخ تيالتن تكحقيث جتكرتشصال  /اشاللخ تكثاجالة تكفالاسا /تك اشاللخ تالجالبام
تكحقيث  /شاللخ تكجال شا تكر حقة تالرالل

 /شاللخ الجس ش تكحقيث جتكرتشصال

التكريمات وكتب الشكر
عااقق بيااال راان ا

تك ا الجتك ققيال جقالج تك ريااز ااام ر ااشي تك ريااز تكااج فم جتكتلراام راان

رؤسسشا علر جترشق ر قتنف تكت تال جنشال

.

