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 صباح جليل خليل ـم:ـــــــــاالســ

 3/3/9156 تاريخ الميـالد:

 متزوج الحالة الزوجية:

 ثالثة :دد األوالدــعـــ

 مسلم الديـــــــــــانة:

  طرائق تدريس اللغة الكردية يق:التخصص الدق    مناهج وطرائق تدريس عامة :العام صــالتـخـص

 أستاذ مساعد اللقب العلمي:     ي تدريس :ةــــــالوظيف

 / قسم اللغة الكرديةجامعة بغداد/ كلية التربية ابن رشد: عنوان العمل

    6960564بدالة الكلية : العمل هاتف

 Dr.sabahbaghdad@gmail.com :اإللكترونيالبريد 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  عةالجام الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 03/6/4991 التربية ابن رشد بغداد

 8/43/2332 التربية ابن رشد بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 8/44/2332 التربية ابن رشد بغداد

 



 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى –من الفترة   الجامعة لكلية(ا )   الجهة ت

 ولغاية اآلن -2332 جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2330 تعبير -مختبر  اللغة الكردية 4

 2331 يرتعب -مختبر  اللغة الكردية 2

 2332 تعبير -مختبر  لكرديةاللغة ا 0

 2336 تعبير -مختبر  اللغة الكردية 1

ادب  -ارشاد تربوي -تعبير –مختبر  اللغة الكردية 2

 قديم

2339-

النصوص  -تعبير –قراءة وصوت  اللغة الكردية 6 2342

 قواعد  -االدبية

 

 -تعبير –

2342- 

 -األدب القديم -تعبير –قراءة وصوت  اللغة الكردية 2 2340

 قواعد

2340- 

 -2341 قواعد -األدب القديم  –تعبير  اللغة الكردية 8 2341

22342 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

-4/44/4992  /جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد م.مالحظ 9

 2332-2332 /جامعة بغداد لية التربية ابن رشدك درس مساعدم 2 8/43/2332

 2346 -2332 /جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد مدرس 3

 مستمر -2346 /جامعة بغداد كلية التربية ابن رشد أستاذ مساعد  6



 

 

 

 

 

 

 2342 قواعد -تعبير   اللغة الكردية 9

 2346  -قواعد  -تعبير اللغة الكردية 43

 2342 النقد -قواعد  –مطالعة وإنشاء  –تعبير  اللغة الكردية 44

 

 ارك فيها.التي شالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 ) حبث / بوسرت حضور(

عضو جلنة مناقشة حبوث  كلية تربية بنات 4112 املؤمتر العلمي الدولي الثاني 1

 القسم
 حبث كلية الرتبية 4112 الثالث املؤمتر العلمي الدولي 4

 عضو اللجنة التحضريية رتبيةكلية ال 4112 املؤمتر العلمي الدولي الرابع 3

 حضور كلية الرتبية/ ابن رشد 4112 الثورة احلسينية امتداد للخط الرسالي 2

ات علمية حنو الرتمجة من العربية اىل خطو 2

 االنكليزية وبالعكس 

 

 اىل االنكليزية

 حضور كلية الرتبية/ ابن رشد 4112

 كلية الرتبية/ابن رشد 4112 املؤمتر النبوي الثالث يف كلية الرتبية ابن رشد 2

 

 حضور

 حماضر كلية الرتبية/ابن رشد 4112 ندوة يف قسم اللغة الكردية بعنوان) فن اخلطابة( 7

ندوة يف قسم اللغة الكردية بعنوان) االدارة  8

 الرتبوية ودورها يف التعليم الثانوي(

) 

 حماضر كلية الرتبية/ابن رشد 4112

 

  (املناصب اإلدارية والعلميةاألخرى )اللجان، : األنشطة العلمية  سادسا 

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو جلنة تدقيق السجالت والوثائق يف القسم عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر العلمي الدولي الثاني

 عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر العلمي الدولي الثالث عضو جلنة ضمان واجلودة

 يف قسم اللغة الكرديةعضو اللجنة االمتحانية والعلمية  رئيس قسم اللغة الكردية

 حبوثناقشة رئيس اللجنة العلمية واالمتحانيه وعضو جلنة م

 التخرج

 يةقسم اللغة الكرديف  عضو جلنة العلمية

 عضو جلنة اجلرد يف قسم اللغة الكردية يف كلية الرتبية ابن رشد  تعاونعضو جلنة آلية ال



 

 

 

 

 

 

عضو جلنة االمتحانات االولية املركزية يف كلية الرتبية  رئيس جلنة اجلرد يف قسم اللغة الكردية

 ابن رشد 
 

 .: املشروعات البحثية فى جمال التخصصسابعا 

 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

أثر أسلوب العصف الذهين يف حتصيل طلبة كلية الرتبية/ابن رشد/ قسم اللغة  1

 ةالكردي

 جملة االستاذ/كلية الرتبية/ 

 ابن رشد/ للعلوم االنسانية

2112 

أثر اسرتاتيجية التعلم النشط يف تصحيح األخطاء اإلمالئية لدى طلبة قسم اللغة  2

 الكردية

جملة العلوم الرتبوية والنفسية/ 

 كلية

 اآلداب/ جامعة بغداد

 

2116 

القواعد لدى طلبة قسم اللغة أثر اسرتاتيجية التعلم التعاوني يف حتصيل مادة  3

 الكردية

 جملة االستاذ/كلية الرتبية/  

 ابن رشد/ للعلوم االنسانية

 

 

 

2115 

 مركز البحوث الرتبوية والنفسية أثر األسئلة السابرة يف حتصيل مادة األدب لدى طلبة قسم اللغة الكردية 4

 

2116 

 

 ( 4 عدد البحوث )

 دات التقدير.و شها : كتب الشكر ، اجلوائز ثامنا 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 4112 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد كتاب شكر وتقدير 1

 4111 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد كتاب شكر وتقدير 4

 4112 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد كتاب شكر وتقدير 3

 4112 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد شكر وتقديركتاب  2

 4112 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد كتاب شكر وتقدير 2

 4112 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد شهادة تقديرية 2

 4112 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد شهادة تقديرية 

 4112 /جامعة بغداد شدكلية الرتبية ابن ر كتاب شكر وتقدير 7

 4112 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد كتاب شكر وتقدير 8

 4112 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد كتاب شكر وتقدير 2

 

 4112 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد شهادة تقديرية 11



 

 

 

 

 

 

 4112 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد شهادة تقديرية 11

 4112 /جامعة بغداد كلية الرتبية ابن رشد شهادة تقديرية 14
 

 ات .ــ:اللغ تاسعا 

  العربية–اللغة   

  التركمانية -اللغة 

 الكردية -اللغة  


