
 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير

 

 

 

 سرود ولي اسماعيل كريم الجاف ـم:ـــــــــاالســ

 9/9/8991 تاريخ الميـالد:

 متزوجة الحالة الزوجية:

 3 :دد األوالدــعـــ

 مسلمة الديـــــــــــانة:

 االدب الكردي يق:التخصص الدق  كردية لغة :العام صــالتـخـص

 مدرس اللقب العلمي:            ةتدريسي :ةــــــالوظيف

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

  6860411بدالة الكلية : العمل هاتف

 Surood2016@gmail.com كتروني:البريد إالل

 

 .علمية أوالً : المؤهالت ال 

 التاريخ ة ـــالكلي اجلامعة الشهادة

 0008-0000 كلية الرتبية ابن رشد للعلوم االنسانية جامعة بغداد بكلوريوس

 0006-0003 كلية الرتبية ابن رشد للعلوم االنسانية جامعة بغداد ماجستري 
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 4002-4002 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية مدرس مساعد 1

 ولغاية االن 4000 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية مدرس 2

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 لمقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعاً : ا 

 الى -من الفترة   الجامعة لكليةا ت

 ولغاية االن-2002 بغداد جامعة للعلوم االنسانيةية الرتبية ابن رشد لك 1

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 2002-2002 ادب مقارن –ترمجة  –قراءة  اللغة لكردية 1

 2002-2002 ترمجة -نصوص  –ادب مقارن  اللغة لكردية 2

 2002-2002 ادب حديث –نصوص  –ادب قديم  اللغة لكردية 3

 2010-2002 نقد ادبي –ص نصو –ادب قديم  اللغة لكردية 4

 2011-2010 نقد ادبي –نصوص  –ادب قديم  اللغة لكردية 2

 2012-2011 نقد ادبي –ادب حديث  –نصوص  –ادب قديم  اللغة لكردية 2

 2013-2012 نقد ادبي –ادب حديث  –نصوص  –ادب قديم  اللغة لكردية 2

 2014-2013 ينقد ادب –ادب حديث  –نصوص  –ادب قديم  اللغة لكردية 2

 2012-2014 نقد ادبي –ادب حديث  –نصوص  –ادب قديم  اللغة لكردية 2

 2012-2012 نقد ادبي –نصوص –ادب قديم  اللغة لكردية 10

 2012-2012 ادب مقارن –نقد ادبي  –قراءة صوت  اللغة لكردية 11



 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات : خامسا 

 

  (املناصب اإلدارية والعلميةاألخرى )اللجان، : األنشطة العلمية  سادسا 

 

 هامكان أنعقاد ةــالسن عنوان ال ت
 نوع المشاركة 

 () بحث / بوستر

 حضور(
1 

هل هو حقيقة ام نوروز )

 اسطورة(
 االنسانيةللعلوم  كلية التربية ابن رشد 4102

 محاضر

 محاضر كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 4102 دور خان النقيب في التعليم  2

اعالم الكورد ودورهم ببناء الدولة  3

 ية الحديثالعراق

 محاضر كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 4102

 محاضر كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 4102 الجذور التاريخية لملحمة نوروز 2

االدارة التربوية ودورها في  2

 التعليم الثانوي

 محاضر كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 4102

2 
تنهض االمم )بالعلم والتعليم 

وترتقي الشعوب وتبنى 

 الحضارات(

 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 4102
 بحث

7 
)التربية على المواطنة وحقوق 

 االنسان في تطوير المجتمعات(.

 كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية 4102
 بحث

8 
)المواطنة المعاصرة وحقوق 

 االنسان(

 مركز التنمية 4102
 بحث

 خارج الكلية داخل الكلية

 الكردية( )الكتب ة الكتب في وزارة التربيةليف وترجمألجنة ت اللجنة العلمية الخاصة بقسم اللغة الكردية

 ت خارج الكليةوتنسيقة في المؤتمرا لجنة اعالمية في القسم لجنة تقييم بحوث التخرج

الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية  عضو جنة االمتحانيةلال

 الصفة)باحثة(.

 

 اللجنة الثقافية
عضو الهيئة االدارية مركز التنمية للدراسات والتدريب رقم 

 .00الهوية 

 عضو في الجمعية العراقية للمترجميين  
 



 

 

 

 

 

 .خصص: املشروعات البحثية فى جمال التسابعا 

 (  عدد البحوث )

 

 : كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير.ثامنا 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

1 

د نايي شيعرةكاني مةولةةوي و ريةةمةة  )سروشت لةشعري كورديدا لةبةر رِؤش
الطبيعةةة فةةي الشةةعر الكةةردي فةةي ضةةوء اشةةعار مولةةوي وطؤرانةةدا,   

 وبيرميرد وكوران

جملة االستاذ 

  22العدد 

 حبث منفرد

2002 

2 
انعكةا  ي تةمموز لةة شةيعري كةورديي نوي(ةدا,        41طداوةي شؤرِشيت )رِةن

 تموز في الشعر الكردي الحديث 02ثورة 

 جملة االستاذ

 )قبول نشر( 

 حبث مشرتك

22/2/2010 

3 
انعكةةا  الاةةواهر )رِةنطدانةةةوةي ديةةاري يةةينايةتي لةةة ريةتةةدي كورديةةدا,  

 الطبقية في االمثال الكردية

كلية االداب )قبول 

 نشر(

11/2/2010 

 حبث مشرتك

 رؤلي شي(خ نووري شي(خ سالَحلة سةر هةلَداني رةخنة ئةدةبيي كوردي 4
جملة االستاذ 

202  

 اجمللد االول

حبث  2014

 مشرتك

2 

 الى شاعري  رِةنطدانةوةى خؤشةويستى )ئافرةت و نيشتمان(
 عنةد الشةاعر (انعكةا  الحةب والغةزل )المةراة والةوطن, ))عةبدولَالَ ثةشيَو( 

 (عبد هللا بشيو

تاذ جملة االس

 قبول نشر 

 22العدد 

2012 

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت

0 
شهادة تقديرية / المؤتمر الوطني االول تحت شعار 

اق ))العلوم التربوية والنفسية تسهم في بناء العر

 الجديد(( 

كلية التربية ابن رشد 

 للعلو م االنسانية

-01لسنة 

00/2/4102. 

4 

شهادة تقديرية / المؤتمر النبوي الثاني لقسم العلوم 

التربوية والنفسية في كلية التربية ابن رشد/ للعلوم 

 االنسانية.

 

كلية التربية ابن رشد 

 للعلو م االنسانية
4102 



 

 

 

 

 

2 
تمر العلمي الثالث الذي اقيم في شهادة تقديرية / في المؤ

  .كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية

كلية التربية ابن رشد 

 للعلو م االنسانية

-04للمدة من 

نيسان  02

4102. 

2 

شهادة تقديرية / المؤتمر العلمي الدولي الثاني )التربية 

والتعليم ركيزتان اساسيتان في عملية التنمية 

 المستدامة(.

تربية ابن رشد كلية ال

 للعلو م االنسانية
4102 

شكر وتقدير / المؤتمر العلمي الثالث تحت شعار  2

 )التربية والتعليم عماد بناء االنسان المعاصر(.

 

كلية التربية ابن رشد 

 للعلو م االنسانية

4102 

2 

شةةةهادة تقديريةةةة فةةةي المةةةؤتمر النبةةةوي الثالةةةث فةةةي كليةةةة 

ة يةةةةوم االربعةةةةاء التربيةةةةة ابةةةةن رشةةةةد للعلةةةةوم االنسةةةةاني

 .4102/كانون الثاني /41

 

كلية التربية ابن رشد 

 م االنسانيةللعلو

يوم االربعاء 

/كانون 41

 4102الثاني /

7 

كتةةاب تأييةةد مشةةاركة / فةةي النةةدوة المنامةةة مةةن دائةةرة 

ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي / قسم ضمان الجودة 

زن تحةةت عنةةوان )التحسةةين المسةةتمر باسةةتراتيجية الكةةاي

 والكايكاكو اليابانية(.

 

كلية التربية ابن رشد 

 م االنسانيةللعلو
4102 

8 

شةةةكر وتقةةةدير للمشةةةاركة االيجابيةةةة فةةةي النةةةدوة العلميةةةة 

االولى لقسم الجغرافية تحت عنوان )تةداعيات االرهةاب 

 على مؤشرات التنية البشرية(.

 

كلية التربية ابن رشد 

 م االنسانيةللعلو
4102 

 من وكيل وزارة الثقافة.شكر وتقدير  9

 

 4102 وزارة الثقافة

01 

شكر وتقدير في المساهمة بندوة )فن الخطابة( في قسم 

 اللغة الكردية.

 

كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية
4102 

00 

المشةةةةةةاركة فةةةةةةي دورة الماسةةةةةةتر شةةةةةةيت االلكترونةةةةةةي 

 4102والتعليمات االمتحانية سنة 

 

كلية التربية ابن رشد 

 وم االنسانيةللعل
4102 



 

 

 

 

 

 

 ات ــ:اللغ تاسعا 

  اللغة الكردية –اللغة 

  اللغة العربية –اللغة 

04 
 .4102المشاركة في دورة باللغة العربية سنة 

 

كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية

4102 

02 
 .4102المشاركة في دورة االستمارة االلكترونية سنة 

 

كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية

4102 

02 
وم كليةةة التربيةةة للعلةة –دورة اعالميةةة فةةي جامعةةة بغةةداد  -

 .4102وحدة االعالم والمعلوماتية  –االنسانية 

 

كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية

4102 

02 

المقامة   (EXCEL), (WORD)المشاركة في دورة  -

فةةةي العةةةراق / بغةةةداد كليةةةة التربيةةةة ابةةةن رشةةةد للعلةةةوم 

 االنسانية.

 

كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية
4102 

02 

)الصةةحافة وكتابةةة التقريةةر( فةةي جامعةةة   دورة اعالميةة

وحةدة االعةالم  –كليةة التربيةة للعلةوم االنسةانية  –بغداد 

 .4102والمعلوماتية 

 

كلية التربية ابن رشد 

 للعلوم االنسانية
4102 


