
 
 

 
 

 

 

 تانزاحي ةانسيش
 
 

 
 

ــاالســ  أ.و.د حًيذ قاسى غضباٌ  ـى:ـــــــ

 1910/ 12/ 16 حاسيخ انًيـالد:

   يخزوج  انحانت انزوخيت:

  3 :ذد األوالدــعـــ

 يسهى  انذيـــــــــــاَت:

   يُخهح وطشائق حذسيس  :انعاو صــانخـخـص

 أسخار يساعذ  انهقب انعهًي:     حذسيسي  :تــــــانىظيف

ٌ انعًم  / قسى انهغت انكشديتخايعت بغذاد/ كهيت انخشبيت ابٍ سشذ: عُىا

  :07700205074  انهاحف انُقال    4140654بذانت انكهيت : انعًم هاحف

 hammid 304@yahoo.com كخشوَي:انبشيذ إالن

 

 .أوالً : انًؤهالث انعهًيت  

ذـــالؽؾقذاجلامعةذالشفادة ذالتاروخذة

ذ1997ذكؾقةذالرتبقةذ/ابنذرذدذدجامعةذبغداذلورووسابك

ذ2004ذكؾقةذالرتبقةذ/ابنذرذدذذجامعةذبغدادذذماجدتري

ذ2013ذكؾقةذالرتبقةذ/ذابنذرذدذذجامعةذبغدادذذالدكتوراه

ذذذذ

 
 

 الصىرة



 
 

 
 

 

 

 ثاَياً : انخذسج انىظيفي . 

 الً -الفترة هن  الجهت الىظُفت ث

ذ2004ذكؾقةذالرتبقةذ/ذابنذرذدذذتدروديذ1 ذ2018ـ

ذذذذ2

ذ ذذ3

4    

5    

6    

 

 

 ثانثاً : انخذسيس اندايعي . 

 سابعاً : انًقشساث انذساسيت انخى قًج بخذسيسها. 

 الً -هن الفترة   الجاهعت لكلُتا ث

ذ2018اىلذذ2007ذجامعةذبغدادذذكؾقةذالرتبقةذ/ذابنذرذدذذ1

ذذذذ2

ذةـــــالدنذادةـــــاملذمـــالقدذت

ذ1
 الؾغةذالؽردوةذ

ذ2010ـذذ2006 تربقةذذذتعؾقمذثانويذ،ذادس

ذ2013ـذ2010 الدميؼرارقةذوسؾمذالـػسذالرتبويذذ الؾغةذالؽردوةذذ2

ذ2014 سؾمذالؾغةذذوتعؾقمذثانويذ الؾغةذالؽردوةذذ3

ذ2016ـذ2015 تعؾقمذثانويذوسؾمذالؾغةذ الؾغةذالؽردوةذذ4

ذ2017-2016ذتعؾقمذثانويذ+ذسؾمذالـػسذالرتبويذالؾغةذالؽردوةذ5

ذ2018-2017ذتعؾقمذثانويذ+ذسؾمذالـػسذالرتبويذدوةالؾغةذالؽرذ6



 
 

 
 

 

 

 انخي شاسك فيها.انعهًيت وانُذواث انًؤحًشاث : خايسا 

 ذ(املناصبذاإلداروةذوالعلموةاألخرىذ)اللجان،ذ:ذاألنشطةذالعلموةذذداددا 

ذنوعذاملشاركةذذهامكانذأنعقادذةذــالدنذعنوانذالذت

)ذحبثذ/ذبودرتذ

ذحضور(

نذوة فن الخطابت / كلُت ذ1

  التربُت / بغذاد 

ذ

11/4/6116  
ذ

 كلُت التربُت / بغذاد 
ذ

 هشارك   
 

ذرحذقانونذانضباطذموزػيذالدولةذذ2

ذوتعؾقؿاتذانضباطذالطؾبةذ

 هشارك    كلُت التربُت / بغذادذ2014

 هشارك    كلُت التربُت / بغذادذ2013ذالتؼوومذواختبارذالتحصقلذذ3

 هشارك    كلُت التربُت / بغذاد  6111 نذوة الصحافت الكردَت  4

اهوُت الجىدة الشاهلت فٍ ذ5

 ي التعلُن االرتقاء بوستى

 هشارك  كلُت التربُت / بغذاد 6116

االدارة التربىَت ودورها فٍ ذ6

 التعلُن الثانىٌ 

 هشارك كلُت التربُت / بغذاد 6116

ذخارجذالكلوةذداخلذالكلوة

ذ عضى لجنت اهتحانُت 

ذ ثائق فٍ الكلُت عضى لجنت تذقُق الى

ذ عضى لجنت تطبُق الطلبت الوركزَت 

ذ عضى لجنت تطبُق الطلبت فٍ القسن 

ذ عضى لجنت الزٌ الوىحذ 

ذ عضى لجنت هنحت الطلبت 



 
 

 
 

 

 

 .:ذاملشروعاتذالبحثوةذفىذجمالذالتخصصدابعا 

ذ(9ذعددذالبحوثذ)

ذ عضى اللجنت الثقافُت 

 الدنة النشرذحمل أدمذالبحث ت

اثرذادؾوبذادلؾخصاتذالعامةذيفذحتصقلذرالبذالصفذالرابعذالعامذ 1

 يفذمادةذالؼراءةذالؽردوةذاحلدوثةذ

االستار/كلُت التربُت 

 / ابن رشذ
2009 

اثرذالطروؼةذادلباذرةذيفذحتصقلذمادةذالؾغةذالؽردوةذلدىذرالبذ 2

 الصفذالرابعذاالدبيذ

هجلت العلىم 

التربىَت والنفسُت / 

 ت كلُت االداب جاهع
 

2010 

ذالرتبووةذيفذمعاهدذاسدادذادلعؾؿنيذذ3 تؼوومذاالداءذادلفينذدلدرديذادلواد

ذوادلعؾؿاتذيفذجمالذمساتذادلدرسذسؾىذوفقذمعاوريذ
هجلت االستار / كلُت 

 التربُت / ابن رشذ 
6116 

ذ4
ذالرتبووةذيفذمعاهدذاسدادذادلعؾؿنيذ تؼوومذاالداءذادلفينذدلدرديذادلواد

ذمعاوريالػؾدػةذواالهدافذالرتبووةذسؾةذوفقذذوادلعؾؿاتذيفذجمال

ذاجلودةذالشامؾةذ

هجلت العلىم 

التربىَت والنفسُت / 

كلُت االداب / 

 جاهعت بغذاد   

6112 

صعوباتذتدروسذكتابذمبادئذالػؾدػةذوسؾمذالـػسذلؾصفذذ5

 اخلامسذاالدبيذيفذحمافظةذبغدادذمنذوجفةذنظرذادلدردني

هجلت العلىم 

/ التربىَت والنفسُت 

كلُت االداب / 

 جاهعت بغذاد   

6112 

اثرذامنوذجذثقؾنيذيفذحتصقلذمادةذالتعؾقمذالثانويذلدىذرؾبةذكؾقةذذ6

ذالرتبقةذـذابنذرذدذلؾعؾومذاالندانقةذ

هجلت الفتح / كلُت 

التربُت االساسُت / 

 جاهعت دَالٍ 

6114 

اثرذامنوذجذفراورذيفذاكتدابذادلػاهقمذالـػدقةذلدىذرؾبةذادلرحؾةذذ7

  لرابعذاالدبيذيفذمادةذالػؾدػةذوسؾمذالـػسا
 6115 هجلت جاهعت واسط 

ذ8

(يفذاكتدابذادلػاهقمذالـػدقةذدلـادةذذSwomأثرذادرتاتقجقةذدومذ)

ذسؾمذالـػسذالرتبويذواالحتػازذبفاذلدىذرؾبةذكؾقةذالرتبقة

البحىث  هركز

التربىَت والنفسُت / 

هجلت  البحىث 

التربىَت والنفسُت  

 م 213العذد 

61/6/6112 



 
 

 
 

 

 

 .(20عددذكتبذالشكرذ)وذذهاداتذالتقدورذ:ذكتبذالشكرذ،ذاجلوائزذثامنا 

 ذاتذ.ــ:اللغذتادعا

 العربُت ت اللغ : 

  الكردَت :  اللغت 

  اللغت 

ذ9

تؼوومذأداءذمدرديذالػؾدـػةذوسؾـمذالــػسذلؾؿرحؾـةذادسدادوـةذسؾـىذذذذذذذ

ذوفقذكػاواتذادلدرسذالػّعالذ

هجلت الجوعُت 

العراقُت للعلىم 

التربىَت والنفسُت 

 031العذد

62/1/6112 

ذأوذذهذكتابذالشكرذأوذت ذالدنةذاجلهةذاملاحنةذادةذالتقدوراجلائزة

ذ2009ذكؾقةذالرتبقةذ/ذابنذرذدذ كتاب شكر ذ1

ذ2010 ذوزارةذالثؼافةذ كتاب شكر ذ2

ذ2011 كؾقةذالرتبقةذ/ذابنذرذدذ كتاب شكر ذ3

ذ2012 كؾقةذالرتبقةذ/ذابنذرذدذ كتاب شكر ذ4

ذ2013 كؾقةذالرتبقةذ/ذابنذرذدذ كتاب شكر ذ5

ذ2014 بقةذ/ذابنذرذدذكؾقةذالرت كتاب شكر ذ6

ذ2014ذرئقسذجامعةذبغدادذ كتاب شكر ذ18

ذذ2014ذوزورذالتعؾقمذوالبحثذالعؾؿيذ كتاب شكر ذ19

ذ2016ذكؾقةذالرتبقةذ/ذابنذرذدذ شهادة تقذَرَت ذ20

ذ2017ذكؾقةذالرتبقةذابنذرذد كتاب شكرذ21

ذ2017ذكؾقةذالرتبقةذ/ذابنذرذد كتاب شكرذ22


