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 .أوالً : انمؤهالث انعهميت  

 

مـــاظؽؾقماجلاععةماظدرجةماظعؾؿقة ماظؿارؼخمة

ذبؽالورووس

ذ

م1991ماظرتبقةمابنمرذدمبغداد

م1997مظرتبقةمابنمرذدامبغدادذاملاجدًري

ذهالدكًورا

ذ

م2002ماظرتبقةمابنمرذدمبغداد

مممذأخرى

  



 
 

 
 

 

 ثاوياً : انخذسج انىظيفي . 

 

 ثانثاً : انخذسيس انجامعي . 

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

م2010-1997مبغدادماظرتبقةمابنمرذدمطؾقةمم1

م2007-2006مبغدادمطؾقةماظؾغاتم2

مممم3

مممم4

مممم5

مممم6

مممم7

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الىظيفة ت

م1997-1992ماظرتبقةمابنمرذد/مجاععةمبغدادمطؾقةممم.باحث 1

م2000-1997 اظرتبقةمابنمرذد/مجاععةمبغدادمطؾقةممعدرسمعلاسد 2

م2003-2002 اظرتبقةمابنمرذد/مجاععةمبغدادمطؾقةممظؾغةماظؽردؼةعؼررةمضلمما 3

م2007-2002 اظرتبقةمابنمرذد/مجاععةمبغدادمطؾقةممعدرس 4

م2010-2007 اظرتبقةمابنمرذد/مجاععةمبغدادمطؾقةممأدؿاذمعلاسد 5

 اظرتبقةمابنمرذد/مجاععةمبغدادمطؾقةممرئادةمضلمماظؾغةماظؽردؼةمباظوطاظة 6
14/10/2009-

م8/12/2009



 
 

 
 

 

 سابعاً : انمقشساث انذساسيت انخى قمج بخذسيسها. 

ذةـــــالدـذادةـــــاملذمـــالؼدذت

م1998-1997 غصوصماظؼراءةماظؽردؼةماظؾغةماظؽردؼةم1

م2000-1998 اظؼراءةماظؽردؼةماظؾغةماظؽردؼةم2

م2001-1999 احملادثةماظؾغةماظؽردؼةم3

م2010-2000 احملادثةماظؾغةماظؽردؼةم4

م2010-2000 عـاػجموررائقمتدرؼسماظؾغةماظؽردؼةماظؾغةماظؽردؼةم5

م2010-2002 تطؾقؼاتمتدرؼلقةم)تربقةمسؿؾقة(مةاظؾغةماظؽردؼم6

م2004-2003 تطؾقؼاتمتدرؼلقةم)تربقةمسؿؾقة(ماظؿارؼخم7

م2005-2004 يفماظؾغةماظؽردؼةمكؿربـعماظؾغةماظؽردؼةم8

 االدارةمواظؿعؾقمماظـاغويماظؾغةماظؽردؼةم9

ما

م2004-2006

ماظؾغةماظؽردؼةم10
ؼة/ماجتاػاتمحدؼـةميفمررائقمتدرؼسماظؾغةماظؽرد

 عاجلؿري
م2005-2006

م2010-2009 داؼؽوظوجقةماظؿعؾقمماظصػي/مدطؿوراهم-بـاءمادلـاػجماظعؾومماظرتبوؼةمواظـػلقةمممم11

ممممماظعؾومماظرتبوؼةمواظـػلقةم12

داؼؽوظوجقةماظؿعؾقممم-بـاءمادلـاػج

ماظصػي/مدطؿوراه

مداؼؽوظوجقةماظؿعؾقمماظصػي/مدطؿوراهم-بـاءمادلـاػج

م

م

م2011ـم2010ممممم

معاجلؿريداؼؽوظوجقةماظؿعؾقمماظصػي/مم-بـاءمادلـاػجماظعؾومماظرتبوؼةمواظـػلقةم13

م

م2014ـممم2010ممممم

ممممماظعؾومماظرتبوؼةمواظـػلقةم13

داؼؽوظوجقةماظؿعؾقممم-بـاءمادلـاػج

م-بـاءمادلـاػجماظصػي/مدطؿوراه

داؼؽوظوجقةماظؿعؾقمماظصػي/م

مدطؿوراه

م2012ـمم2011مممممممعؾقمماظصػي/مدطؿوراهداؼؽوظوجقةماظؿم-بـاءمادلـاػج

ممممماظعؾومماظرتبوؼةمواظـػلقةم14

داؼؽوظوجقةماظؿعؾقممم-بـاءمادلـاػج

م-بـاءمادلـاػجماظصػي/مدطؿوراه

داؼؽوظوجقةماظؿعؾقمماظصػي/م

داؼؽوظوجقةمم-بـاءمادلـاػجمدطؿوراه

ممممممماظؿعؾقمماظصػي/مدطؿوراه

م2012ـمم2011

م2013ـمم2012مممممممةماظؿعؾقمماظصػي/مدطؿوراهداؼؽوظوجقم-بـاءمادلـاػج

 

 :انخي أششف عهيها( انشسائم  ،االطاسيح  )خامساً:  

ذالدـــةذمـــالؼدذةردالالذاألرروحةذذأوذذادمذت

ؿقةمـوتمؿاعؿاثرمامنوذجيموؼؿؾيموبردؾيميفمحتصقلمعادةمسؾمماالجم1

مممممراظؾاتماظصفماظرابعماالدبيسـدمماالبداسيػؽريؿاظ

م2013ماظرتبوؼةمواظـػلقةماظعؾوم



 
 

 
 

 

اثرماظؿعؾقممادللؿـدماىلماظدعاغموععاجلةمادلعؾوعاتميفمحتصقلمم2

عادةماظؿارؼخموتـؿقةمعفاراتماظؿػؽريماالبداسيمظدىمرالبم

ماظصفماظرابعماالدبيم

مماظعؾومماظرتبوؼةمواظـػلقة

مممم3

 

 انخي شاسك فيها.انعهميت وانىذواث انمؤحمشاث سادساً:  

ذنوعذاملشاركةذذهامؽانذأنعؼادذةذــدـالذعـوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

االرتؼاءمحبؼوقماظطػلماظعراضيمذعؾةمم1

متاعلميفمزعنماالزعا

م وزارةماظعؿلمواظشؤونماالجؿؿاسقةم2011

اجلغراصقةماظؿطؾقؼقةمودورػاميفمبـاءمم2

ماظعراقم

ممم2010

ممرمذرياتونصـدقمسشؿام2012مادلؤمترماظرتبويمظؾؽردماظػقؾقنيماالولمم3

دؼوانمادلدؼرؼةماظعاعةمظؾرتبقة/مم2012ماظعراقمعـؾعماحلضاراتمواظؾغاتم4

مم3اظؽرخ

م

ارػاظـامؼـؾوعماالعلماظدائممصؾـعؿلمعنمم5

ماجؾفم

م وزارةماظعؿلمواظشؤونماالجؿؿاسقةم2013

تدرؼسماظؾغةماظؽردؼةمتورقدمظؾوحدةمم6

ماظورـقة

م صـدقمبغدادم2013

اظرتبقةمواظؿعؾقممرطقزتانمادادقؿانميفمم7

مسؿؾقةماظؿـؿقةمادللؿداعةم

م طؾقةماظرتبقةمظؾؾـاتم2014

اظؾقؽةمواظؿـؿقةمادللؿداعةميفماظعراقمبنيمم8

ماظواضعمواظطؿوح

م اظصقنماظؽازؿيماظشرؼفم2014



 
 

 
 

 

م طؾقةماظرتبقةم2010ماظـزاػةمواظػلادماالداريموادلاظيم9

ػلادمدورماجلاععاتميفمعؽاصقةماظم10

ماالداريموادلاظي

م طؾقةماظرتبقةم2010

ادلـاػجماظدرادقةموررقماظؿدرؼسمم11

يفمادلؤدلاتماظرتبوؼةممواظؿؼوؼمماظرتبوي

موعلؿؾزعاتمتطوؼرػاموحتدؼـفا

م طؾقةماظرتبقةم2010

م طؾقةماظرتبقةم2014ماظؿعؾقمماظـؼالم12

 

 .ذاالخرىذدابعاذ:ذاألنشطةذالعؾؿقةذ 

ذخارجذالؽؾقةذداخلذالؽؾقة

ممتشؽقلمجلـةمسؾؿقةمظؼلمماظؾغةماظؽردؼة

مدورةمتـشقطقةمدلدرديماظؾغةماظؽردؼةميفمععفدماظؿدرؼبمواظؿطوؼرماظرتبويموترذقحمادلػاػقمماألخالضقةمبويرتجلـةمتػعقلمدورمادلرذدماظ

ميفموزارةماظرتبقةسضومجلـةموضعمأدؽؾةم)ظؾؿشرصنيماظرتبوؼني(ممسضومجلـةماغؿؼاءمأصضلمعشروعمحبثمخترجمسؾىمعلؿوىماظؽؾقة

مسضومجلـةمتأظقفمطؿابماظصفماخلاعسماالبؿدائيمسضومجلـةمادؿالل

مسضومجلـةمعـاضشةمحبوثماظؿكرجماظطؾؾة

م

مسضوماظؾفـةماظورـقة

مسضومجلانماعؿقاغقة

م

م

 2007ورذةمسؿلم

م

م

ممسضومادلؽؿبماالدؿشاري

ممسضومجلـةمجمؾةماالدؿاذ

ممسضومجلـةماظرتضقاتماظعؾؿقة

مماظعؾؿقةمسضوماظؾفـة

مم

 

 .ذأوذتطوورذالًعؾقمثامـا:ذاملشروعاتذاليحٌقةذفىذجمالذالًخصصذخلدمةذاليقىةذواجملًؿعذ 

 الدـة الـشرذحمل أدمذاليحث ت



 
 

 
 

 

1 
بادؾوبيماالدؿفوابموادلؾاذرمادلعؿؿدمسؾىمماثرمتدرؼسماحملادثة

 عنمشريماظـارؼنيماظصورميفماالداءماظؿعؾرييمدلؿعؾؿيماظؾغةماظؽردؼة
 2005 دابجمؾةماآل

2 
األخطاءماظصوتقةماظشائعةمظدىمرؾؾةمععاػدماسدادمادلعؾؿنيم

 وادلعؾؿاتمعنمشريماظـارؼنيمباظؾغةماظؽردؼة
 2006 جمؾةمطؾقةماظؾغات

3 
اظؾغوؼةمظدىمرؾؾةمضلمماظؾغةماظؽردؼةممفاراتادلبـاءمبرغاعجمظؿطوؼرم

 جاتفممعنماحملؿوىماظـؼايفؿقاعنمشريماظـارؼنيميفمضوءماح
 2007 دؿاذجمؾةماأل

4 
اثرمادؿعؿالماظردومماجلاػزةمواظردومماظيتمؼرمسفامرؾؾةمادلرحؾةم

 اظـاغقة/مضلمماظؾغةماظؽردؼةميفماداءػمماظؿعؾريي
 2009 جمؾةماآلداب

ذ5
اثرمررؼؼةمادلـاضشةمبادؾوبماجملؿوساتماظصغريمةميفمحتصقلم

مادلوغهمواالحؿػازمبفامظدىمرؾؾةمضلمماظغةماظؽردؼة
م2010مبوؼةمواظـػلقةجمؾةماظعؾومماظرت

ذ6
ادرتاتقفقاتمتشكقصموسالجماظصعوباتماظؾغوؼةمظدىمعؿعؾؿيماظؾغةماظؽردؼةم

معنمشريماظـارؼنيمبفا
م2013مجمؾةماظعراضقةمظؾغات

ذ7
اثرمررؼؼةمحلمادلشؽالتميفمحتصقلمضواسدماظؾغةماظؽردؼةمظدىم

مراظؾاتماظصفماظرابعماظعؾؿي
م2013مجمؾةمطؾقةماظرتبقةمظؾؾـات

ذ8
ظدىمضلمممرتاتقفقةمتلؾقماهلضؾةميفمحتصقلمعادةماالدباثرماد

ماظؾغةماظؽردؼة
م2014مجمؾةمطؾقةماظرتبقةماالدادقة

ذ9
اثرماظؿدرؼسمبطرؼؼةماظؿـؼقبماحلواريميفمحػظماظـصوصماالدبقةم

مظدىمرؾؾةمضلمماظؾغةماظؽردؼة
م2011مجمؾةماظؾقوثماظرتبوؼةمواظـػلقة

 .الدولقةذاهلقىاتذالعؾؿقةذاحملؾقةذوعضووةذذ:تادعا 

 مالمؼوجدممم 

 ممم 

 وذذفاداتذالًؼدور.ذاجلوائزذكًبذالشؽرذ،ذعاذرًا:ذ 



 
 

 
 

 

ذأوذذفادةذالًؼدورذكًابذالشؽرذأوذت ذالدـةذاجلفةذاملاحنةذاجلائزة

م2007مطؾقةماظرتبقةمابنمرذدمذؽرموتؼدؼرمعنماظؽؾقةم1

م2009مطؾقةماظرتبقةمابنمرذدم(3ذؽرموتؼدؼرمعنماظؽؾقةم)سددمم2

ؼةمسنماظقوبقلماظذػيبمظؼلممذفادةمتؼدؼرم3

ماظؾغةماظؽردؼة

م2010مطؾقةماظرتبقةمابنمرذد

م2010مطؾقةماظرتبقةمابنمرذدمذؽرموتؼدؼرمعنماظؽؾقةم4

م2011مطؾقةماظرتبقةمابنمرذدمممممممممذؽرموتؼدؼرممعنماظؽؾقةمممممممممممم5

 2012 كلية التربية ابن رشد            شكر وتقدير  من الكلية              م6

 2013 كلية التربية ابن رشد            شكر وتقدير  من الكلية              م7

 العالي وزيرالتعليم السيد          شكر وتقديرم8
 

2013 

 

 .أوذاملرتمجةذالؽًبذاملؤلػة:ذحادىذعشر 

 دـةذالـشر أدمذالؽًاب ت

م2012مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماراءمبعضماظرتبوؼنيماظعربميفماظرتبقةمواظؿعؾقمممممممممممم 1

 اراء

2   

3   

4   

5   

6   

 

 اتذ.ــثانيذعشرذ:الؾغ 

 اللغة الكردية 

 العربية 

 السريانية 

 


