
 
 

 
 

 

 تانزاحي ةانسيش
 
 

 
 

ــاالســ  صباح جهيم خهيم ـم:ـــــــ

 3/3/5691 حاسيخ انميـالد:

 مخزوج انحانت انزوجيت:

 ثالثت :ذد األوالدــعـــ

 مسهم انذيـــــــــــاوت:

 حذسيس انهغت انكشديت طشائق ص:ــانخـخـص

 حذسيسي :تــــــانىظيف

 أسخار مساعذ  :انذسجت انعهميت

 جامعت بغذاد/ كهيت انخشبيت ابه سشذ/ قسم انهغت انكشديت: عىىان انعمم

 539، قسم انهغت انكشديت 6560914بذانت انكهيت : انعمم هاحف

 07703731604 :  انهاحف انىقال

 dr.sabahbaghdad@gmail.com كخشووي:انبشيذ إالن

 

 .أوالً : انمؤهالث انعهميت  

 

ذـــالكلوذاجلامعةذالدرجةذالعلموة ذالتاريخذة

ّبؽالورووس

ّ

ذ30/6/1994ذالرتبوةذابنذرذدذبغداد

ذ8/10/2002ذالرتبوةذابنذرذدذبغدادّاملاجًِري

ّهالدكًورا

ّ

ذ8/11/2007ذالرتبوةذابنذرذدذبغداد

ذ/ذ/ذ/ّأخرى

 



 
 

 
 

 

 انخذسج انىظيفي . ثاوياً : 

 

 ثانثاً : انخذسيس انجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

ذولغايةذاآلنذ-2002ذجامعةذبغدادذالرتبوةذابنذرذدذكلوةذ1

ذذذذ2

ذذذذ3

ذذذذ4

ذذذذ5

ذذذذ6

ذذذذ7

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

ذ8/10/2002-1/11/1995ذذ/جامعةذبغدادذالرتبوةذابنذرذدكلوةذذم.مالحظ 1

ذ2007-2002 /جامعةذبغدادذالرتبوةذابنذرذدذكلوةذمم. 2

ذ2016-2007 /جامعةذبغدادذالرتبوةذابنذرذدذكلوةذمدرس 3

ذمدتمر-2016ذ/جامعةذبغدادذالرتبوةذابنذرذدذكلوةذأدتاذذمداعد 4

ذ2016-2014ذكلوةذالرتبوةذابنذرذد/جامعةذبغدادذرئوسذقدمذاللغةذالكردية 5

ذذذ 6



 
 

 
 

 

 سابعاً : انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذسيسها. 

ّةـــــالِـّادةـــــاملّمـــالؼِّت

ذ2003 تعبريذ-خمتربذذاللغةذالكرديةذ1

ذ2004 تعبريذ-خمتربذذاللغةذالكرديةذ2

ذ2005 تعبريذ-خمتربذذاللغةذالكرديةذ3

ذ2006 تعبريذ-خمتربذذاللغةذالكرديةذ4

ذ2012-2009 ادبذقديمذ-ارذادذتربويذ-تعبريذ–خمتربذذالكرديةذاللغةذ5

ذقواعدذذ-النصوصذاالدبوةذ-تعبريذ–ذقراءةذوصوتذاللغةذالكرديةذ6

ذ

 -تعبريذ–

ذ2013ذ-2012

ذ2014ذ-2013 قواعدذ-األدبذالقديمذ-تعبريذ–ذةذوصوتءقراذاللغةذالكرديةذ7

ذذ2015ذ-2014 قواعدذ-األدبذالقديمذذ–ذتعبريذاللغةذالكرديةذ8

ذ2016-2015ذقواعدذ-تعبريذذاللغةذالكردية ٩

ذ2018-2016ذمطالعةذوإنشاءذ–قواعدذذ–تعبريذ اللغةذالكردية 1١

ذ2019-2018ذأدبذحديثذ–قواعدذذ–أدبذمقارنذذ–تعبريذذاللغةذالكردية 11

 (7) –عذد انمىاد انذساسيت 

 :انخي أششف عهيها( انشسائم  ،االطاسيخ  )خامساً:  

ّالِـــةّمـــالؼِّةردالالّاألرروحةّّأوّّادمّت

ذالذيوجدذ1

ذذذذ2

 انخي شاسك فيها.انعهميت وانىذواث انمؤحمشاث سادساً:  

ّنوعّاملشاركةّّهامؽانّأنعؼادّةّــالِـّعـوانّالّت

)ّحبثّ/ّبودرتّ

ّحضور(

ذحضورذذكلوةذالرتبوة/ذابنذرذدذ2013ذاملؤمترذالعلميذالدوليذاالولذ1

عضوذجلنةذمناقشةذحبوثذذكلوةذتربوةذبناتذذ2014ذالعلميذالدوليذالثانيذاملؤمترذ2

ذالقدم

ذحبثذوةبكلوةذالرتذ2015ذالثالثذكلوةذالرتبوة/ذابنذرذدذ3

ذحضورذكلوةذالرتبوة/ذابنذرذدذ2015ذالثورةذاحلدونوةذامتدادذللخطذالرداليذ4



 
 

 
 

 

اتذعلموةذحنوذالرتمجةذمنذالعربوةذاىلذخطوذ5

ذاالنكلوزيةذوبالعكسذ

ذ

ذاىلذاالنكلوزية

ذحضورذكلوةذالرتبوة/ذابنذرذدذ2015

 (5)ذ–عددذاملؤمتراتذوالندواتذذذذذذذذذ

 .ّاالخرىّدابعاّ:ّاألنشطةّالعؾؿقةّ 

ّخارجّالؽؾقةّداخلّالؽؾقة

ذيوجدذالذالتحضرييةذللمؤمترذالعلميذالدوليذالثانيعضوذاللجنةذ
ذذعضوذجلنةذضمانذواجلودة

ذذالتخرجذحبوثناقشةذوعضوذجلنةذمذواالمتحانوةرئوسذاللجنةذالعلموةذ

ذذعضوذجلنةذآلوةذالتعاون

ذذرئوسذجلنةذاجلردذيفذقدمذاللغةذالكردية

ذذعضوذجلنةذتدقوقذالدجالتذوالوثائقذيفذالقدم

ذذعضوذاللجنةذالتحضرييةذللمؤمترذالعلميذالدوليذالثالث

 (7)ّ–عددّالؾٍانّداخلّالؽؾقةّّّّّّّّّ

 .ّأوّتطوورّالًعؾقمثامـا:ّاملشروعاتّاليٌَقةّفىّجمالّالًُصصّخلدمةّاليقىةّواجملًؿعّ 

 الِـة الـشرّحمل أدمّاليَث ت

ّرذد/ّقِمّالؾغةّ 1 أثرّأدؾوبّالعصفّالذهينّيفّحتصقلّرؾيةّكؾقةّالرتبقة/ابن

 الؽردوة

ّالرتبقة/ّ ّجمؾةّاالدًاذ/كؾقة

 ابنّرذد/ّلؾعؾومّاالنِانقة

2012 

ّالًعؾمّالـشطّيفّتصَقحّاألخطاءّاإلمالئقةّلدىّرؾيةّقِمّالؾغةّ 2 أثرّادرتاتقٍقة

 الؽردوة

جمؾةّالعؾومّالرتبووةّوالـػِقة/ّ

ّاآلدابّكؾقة

ّاآلداب/ّجامعةّبغداد

 

2014 

ّالًعؾمّالًعاونيّيفّحتصقلّمادةّالؼواعدّلدىّرؾيةّقِمّ 3 الؾغةّأثرّادرتاتقٍقة

 الؽردوة

ّالرتبقة/ّّ ّجمؾةّاالدًاذ/كؾقة

ّابنّرذد/ّلؾعؾومّاالنِانقة

ّ

ّ

 

2014 

حبثّقدمتّيفّاملؤمترّالعؾؿيّ أثرّاألدىؾةّالِابرةّيفّحتصقلّمادةّاألدبّلدىّرؾيةّقِمّالؾغةّالؽردوة 4

الدوليّالٌالثّيفّكؾقةّالرتبقة/ابنّ

ّرذد

 

2015 

لدى طمبة  التعميم الثانويتحصيل مادة في  (Bybee) أنموذجأُثر 5ّ
ّ/ابن رشد/لمعموم اإلنسانيةكمية التربية

وررائقّالًدروس 2017ّّجمؾةّاملـاهّج

في اكتساب المفاهيم النفسية  (SWOM)أُثر استراتيجية سوم 6ّ
 لمادة عمم النفس التربوي واالحتفاظ بها لدى طمبة كمية التربية

 

ّجمؾةّالعؾومّالرتبووةّوالـػِقة

ّجامعةّبغداد

2017ّ



 
 

 
 

 

ّ(6)-عددّاليَوث

 .اهلقىاتّالعؾؿقةّاحملؾقةّوالدولقةّعضووةّّ:تادعا 

 الذيوجدذذذذ 

 

 وّذفاداتّالًؼدور.ّاجلوائزّكًبّالشؽرّ،ّعاذرًا:ّ 

ّأوّذفادةّالًؼدورّكًابّالشؽرّأوّت ّالِـةّاجلفةّاملاحنةّاجلائزة

ذ2009 /جامعةذبغدادذكلوةذالرتبوةذابنذرذدذكتابذذكرذوتقديرذ1

ذ2010 /جامعةذبغدادذكلوةذالرتبوةذابنذرذدذكتابذذكرذوتقديرذ2

ذ2014ذ/جامعةذبغدادذكلوةذالرتبوةذابنذرذدذكتابذذكرذوتقديرذ3

ذ2014ذ/جامعةذبغدادذكلوةذالرتبوةذابنذرذدذكتابذذكرذوتقديرذ4

ذ2015ذ/جامعةذبغدادذكلوةذالرتبوةذابنذرذدذكتابذذكرذوتقديرذ5

ذ2015ذ/جامعةذبغدادذكلوةذالرتبوةذابنذرذدذذهادةذتقديريةذ

 (5)-عددذكتبذالشكرذوذهادةذتقديرية

 .أوّاملرتمجةّالؽًبّاملؤلػة:ّحادىّعشر 

 دـةّالـشر أدمّالؽًاب ت

  الذيوجد 1

2   

3   

 

ّّــثانيّعشرّ:الؾغ  ّّّّّّّّات: ّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّ

 اللغة العربية                                                 ّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّ  العؿقدّّّّّّّّّّ

  عالويّدادرّجازعأ.دّ                                                             اللغة الكردية 

  
 2١1٩/    /                                                                   اللغة التركمانية 



 
 

 
 

 

  گلیزیةاالناللغة 
 اللغة التركية 


