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 عضو جمعية المترجمير العراقيير.المؤهالت العلمية:
الدرجة العلمية

الجامعة

بكلوريوس

بغداد

ماجستير

بغداد

الكلية
كلية التربية ابر ر د
للعلوم االنسانية
كلية التربية ابر ر د
للعلوم االنسانية

تاريخ التخرج
2001-2000
2004-2003

التدرج الوظيفي :
الوظيفة
مدرس مساعد
مدرس
استاذ مساعد

الجهة
كلية التربية ابر ر د للعلوم
االنسانية
كلية التربية ابر ر د للعلوم
االنسانية
كلية التربية ابر ر د للعلوم
االنسانية

الفترة
2005-2004
2018- 2010
2018

المقررات الدراسية التي تقوم بتدريسها :
 اللغة الكردية – القةراةة الكرديةة – المحادثةة الكرديةة – الترجمةة – االدب المقةارر –النصوص االدبية– االدب الكردي القديم -الحديث – النقد االدبةي( .درسةت هةذل المةواد
في كلية التربية ابر ر د قسم اللغة الكردية وكلية اللغات قسم اللغة الكردية)
 -لدية العديد مر البحوث المن ورة والمقاالت مكتوبة باللغة العربية واللغة الكردية.
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 لدية العديد مر الكتةب المترجمةة مةر اللغةة العربيةة الةى اللغةة الكرديةة وبةالعكس كتةبمنهجية لمحو االمية مترجمة مر العربية الى الكردية.

هادات الم اركة في الدورات:
 الم اركة في دورة الماستر يت االلكتروني والتعليمات االمتحانية سنة 2016؟ الم اركة في دورة باللغة العربية سنة .2016 الم اركة في دورة االستمارة االلكترونية سنة .2016 دورة اعالميةةة فةةي جامعةةة بغةةداد – كليةةة التربيةةة للعلةةوم االنسةةانية – وحةةدة االعةةالموالمعلوماتية .2016
 الم ةاركة فةي دورة ) (WORD) ,(EXCELالمقامةة فةي العةرا  /بغةداد كليةة التربيةةابر ر د للعلوم االنسانية.
 الم اركة في العديد مر الدورات داخل الكلية. الم اركة في دورات مع وزارة التربية (تدريس اللغة الكردية).المؤتمرات والندوات العلمية التي اركت فيها :
 حضورالعديد مر الندوات في كلية التربية ابر ر د بصفة حضور ومحاضر. ندوة حول عيد نوروز تحت عنوار (هةل هةو حقيقةة ام اسة ورة عةام  2014فةي كليةةالتربية ابر ر د بصفة محاضر.
 ندوة حول دور خار النقيب في التعليم بصفة محاضر. ندوة حول اعالم الكورد ودورهم ببناة الدولة العراقية الحديث بصفة محاضر. ندوة حول (الجذور التاريخية لملحمة نوروز) سنة .2016 -ندوة حول (االدارة التربوية ودورها في التعليم الثانوي) سنة .2016
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 الم اركة في العديد مةر النةدوات المقامةة فةي قسةم اللغةة الكرديةة – كليةة التربيةة ابةرر د للعلوم االنسانية

هادات ال كر التي حصلت عليها
-

هادة تقديرية  /المؤتمر الو ني االول تحت عار ((العلوم التربويةة والنفسةية تسةهم
في بناة العرا الجديد)) لسنة .2013/3/11-10

-

ةةهادة تقديريةةة  /المةةؤتمر النبةةوي الثةةاني لقسةةم العلةةوم التربويةةة والنفسةةية فةةي كليةةة
التربية ابر ر د /للعلوم االنسانية.

-

هادة تقديرية  /في المؤتمر العلمي الثالث الذي اقيم في كلية التربية ابر ر د للعلةوم
االنسانية للمدة مر  13-12نيسار .2015

-

هادة تقديرية  /المؤتمر العلمةي الةدولي الثةاني (التربيةة والتعلةيم ركيزتةار اساسةيتار
في عملية التنمية المستدامة) .2014

-

كر وتقدير  /المؤتمر العلمي الثالث تحت عار (التربية والتعليم عماد بناة االنسار
المعاصر).2015

-

هادة تقديرية في المؤتمر النبوي الثالث في كليةة التربيةة ابةر ر ةد للعلةوم االنسةانية
يوم االربعاة /20كانور الثاني .2016/

 كتاب تأييد م اركة  /في الندوة المنظمة مر دائرة ضمار الجودة واالعتمةاد االكةاديمي /قسم ضمار الجودة تحت عنوار (التحسير المستمر باستراتيجية الكةايزر والكايكةاكو
اليابانية).
-

كر وتقدير للم اركة االيجابية في اندوة العلمية االولى لقسم الجغرافية تحةت عنةوار
(تداعيات االرهاب على مؤ رات التنية الب رية).

-

كر وتقدير مر وكيل وزارة الثقافة  2016السيد فوزي االترو ي.

-

كر وتقدير في المساهمة بندوة (فر الخ ابة) في قسم اللغة الكردية.
4

البحوث المن ورة
 .1الدور التربوي لالسرة في صراع االجيال – مجلة ا راقات تربوية – . 2017
 .2حةةب الةةو ر والمةةراة فةةي ا ةةعار عبةةد

ب ةةيو – مجلةةة االسةةتاذ –  2017باللغةةة

الكردية.
 .3اهميةةة الجةةودة ال ةةاملة فةةي االرتقةةاة بمسةةتو التعلةةيم – مةةؤتمر مقةةام فةةي مركةةز
التنمية – .2016
 .4التربيةةة علةةى الموا نةةة وحقةةو االنسةةار فةةي ت ةةوير المجتمعةةات – مةةؤتمر وحةةدة
حقو االنسار في كلية التربية ابر ر د للعلوم االنسانية – .2016
 .5الموا نة المعاصرة وحقو االنسار – مجلة ا راقات تربوية – .2016
 .6انعكاس الحب والغزل (المراة والو ر) على ا عار ال اعر عبد

ثةشيَو.

 .7البعد االجتماعي في ا عار ال اعر ثيرةميرد.
 .8دور ال ةةيخ نةةوري ال ةةيخ صةةالف فةةي ظهةةور النقةةداالدبي الكةةردي الحةةديث – مجلةةة
االستاذ  - 209كلية التربية ابر ر د للعلوم االنسانية – باللغة الكردية.2014
 .9انعكاس الظواهر ال بقية في االمثال الكردية – مجلة كليةة االداب –  2010باللغةة
الكردية.
 .10انعكاس ثورة  14تموز في ال ةعر الكةردي الحةديث – مجلةة االسةتاذ – باللغةة
الكردية.2010
 .11ال بيعة في ال عر الكردي في ضوة ا عار مولوي وبيرميرد وكةورار – مجلةة
االستاذ  – 79باللغة الكردية.2008
 .12انعكةةاس االدب الكةةردي فةةي صةةحيفة يةةان و – كليةةة التربيةةة ابةةر ر ةةد للعلةةوم
االنسانية – باللغة الكردية.2004
 .13ن ر العديد مر البحوث باللغة الكردية بمجال التخصص .
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