
 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

        انغعٛذ٘ عٍٛ يُشذحيؤٚذ :     ـى ـــــــــاالعــ

  12/4/1971: ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔط :انذبنخ انضٔجٛخ 

 2    :عـــــذد األٔالد  

 يغهى  :   انذٚـــــــــــبَخ

  انهغبد انغبيٛخ:            صــانزـخـض

 رذسٚغٙ:       ِ ــــــانٕظٛف

 أعزبر يغبعذ      :انذسجخ انعهًٛخ 

         جبيعخ ثغذاد/كهٛخ انهغبد  :       عُٕاٌ انعًم

 \:         انعًم   ْبرف

 \:         انٓبرف انُمبل

                  moayad_hussein@yahoo.com :انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

الدرجة 
 العلمٌة

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة

 بكالورٌوس
 

 1996/1997 كلٌة اللغات بغداد

 2/1/2005 كلٌة اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

/ / / 

دبلوم عالً ترجمة لغة  أخرى
 عبرٌة

 1999  كلٌة اللغات

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 
 

 

 اٌظٛهح 



 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 االن-2005من    بغداد كلٌة اللغات  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 ِل٠و ٚؽلح اٌؾبٍجبد 1

 

 2005اٌٝ 2/1/2004 و١ٍخ اٌٍغبد

 2012ا2005ٌِٝٓ و١ٍخ اٌٍغبد رله٠َٟ فٟ لَُ اٌَو٠بٟٔ 2

 2010ا2008ٌٝ و١ٍخ اٌٍغبد ِموه لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔخ 3

 2014 -   2012 و١ٍخ اٌٍغبد ِموه لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔخ 4

 2015 -   2014 و١ٍخ اٌٍغبد ِموه لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔخ 5

 2016-2015 و١ٍخ اٌٍغبد رله٠َٟ فٟ لَُ اٌَو٠بٟٔ 6



 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006/2007 المرحلة الثانٌة/اللغة اآلرامٌة قسم اللغة السرٌانٌة 1

 2007/2008 المرحلة الثانٌة/اللغة اآلرامٌة قسم اللغة السرٌانٌة 2

 2008/2009 المرحلة الثانٌة/اللغة اآلرامٌة قسم اللغة السرٌانٌة 3

 2010/2011 المرحلة الثانٌة/اللغة اآلرامٌة قسم اللغة السرٌانٌة 4

 2010/2011 المرحلة الثالثة/الترجمة قسم اللغة السرٌانٌة 5

 2011/2012 المرحلة الثانٌة/اللغة اآلرامٌة قسم اللغة السرٌانٌة 6

 2011/2012 المرحلة الثانٌة/محادثة قسم اللغة السرٌانٌة 7

 2011/2012 المرحلة الرابعة/الترجمة قسم اللغة السرٌانٌة 8

المرحلة الرابعةو اللغة /الترجمة قسم اللغة السرٌانٌة 9

 المرحلة الثانٌة/اآلرامٌة

2012/2014 

 2014/2015 المرحلة الثانٌة/المرحلة الرابعة/الترجمة قسم اللغة السرٌانٌة 10

 2015/2016 المرحلة الثانٌة/المرحلة الرابعةو /الترجمة قسم اللغة السرٌانٌة 11

 

: انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

 ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 .انزٙ شبسن فٛٓبانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 بحث السلٌمانٌة 2008 مؤتمر االدب السرٌانً الخامس 1

 بحث اربٌل 2009 مؤتمر االدب السرٌانً السادس 2

 بحث كلٌة اللغات 2008 مؤتمر كلٌة اللغات الثالث 3

 بحث كلٌة اللغات 2009 مؤتمر كلٌة اللغات الرابع 4

 بحث كلٌة اللغات 2010 مؤتمر كلٌة اللغات الخامس 5

 نحو رؤى مستقبلٌة فً تعلٌم اللغات  6
 مؤتمر اللغات السابع

 حضور كلٌة اللغات  2011

ِؤرّو ِؼٍّٟ ِٚلهٍٟ ٌٍغخ  7

 اٌَو٠ب١ٔخ فٟ 

 

 بحث ٚىاهح اٌزوث١خ  2011

 بحث 14/9/2012اٌّٛطً  2012 القوش/المؤتمر المغة السريانية الخامس 8

 بحث ثغلاك 5/7/2013 كهٛخ انهغبد/ ثًؤرًش ثغذاد انذٔنٙ انضبنش 9

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

عضو فً اللجنة العلمٌة فً قسم اللغة 

 السرٌانٌة

 ال ٌوجد

  عضو فً لجنة الٌوم الثقافً القسم

  عضو فً لجنة استقبال الطلبة الجدد

  عضو لجنة االرشاد التربوي

 

 

 

 



أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2009 مجمة كمية المغات .ا٤ٚىاْ اٌّي٠لح ٌٍفؼً اٌضالصٟ اٌّغوك  1

بيت (دراسات في الترجمة)مجمة  .أٍٍٛة اٌىٕب٠خ فٟ اٌٍغز١ٓ اٌؼوث١خ ٚاٌَو٠ب١ٔخ 2
 الحكمة

2009 

مجمة مؤتمر المغة السريانية السادس  .شؼو اٌّلػ ػٕل اٌَو٠بْ  3
 اربيل /

2009    

 .ٔشأح ا٤كة اٌَو٠بٟٔ رطٛهٖ  4

 
مجمة مؤتمر المغة السريانية الخامس 

 سميمانية/
2008 

 2010 مجمة كمية اآلداب الفعل النوني في اللغة السريانية 5

 2008 مجمة كمية اآلداب دراسة مقارنة- قصة أحيقار الحكيم والنبي دانيال 6
7  

 (اٌَو٠ب١ٔخ أّٛمعب)كٚه اٌؾبٍٛة فٟ رط٠ٛو اٌٍغخ
كمية /مجمة مؤتمر المغات السادس

 المغات
2010 

8  
 .بقايا صيغ التصغير االرامية الرسمية في لغتنا العربية

 2011 مجمة كمية اآلداب

9  

 (كهاٍخ ِمبهٔخ)ثٕبء اٌغٍّخ فٟ اٌٍغخ ا٢ها١ِخ 
بيت (دراسات في الترجمة)مجمة 

 الحكمة
2011 

10  

 رطٛه اٌقطٛط ا٢ها١ِخ ا٦ِجواطٛه٠خ
بيت (دراسات في الترجمة)مجمة 

 الحكمة
2011 

اٌزؾٛالد اٌظٛر١خ ٥ٌطٛاد اٌؾٍم١خ ٚاٌؾٕغو٠خ فٟ  11

 (كهاٍخ ٍب١ِخ ِمبهٔخ)اٌٍغبد اٌَب١ِخ 
 2011 مجمة بيت الحكمة

اٌَّبد اٌٍغ٠ٛخ ٣ٌها١ِخ اٌشول١خ اٌّؾى١خ ٚا٢ها١ِخ اٌغوث١خ  12

اٌّؾى١خ 

 

مجمة المؤتمر المغة السريانية 
 القوش/الخامس

2012 

ِغٍخ فبطخ ثبٌؾٍمخ اٌله١ٍخ اٌضبٌضخ  اٌّفىو اثَٛ٘ٛ ٔٛهٚ 13

 (كٚهح ١ٍٍّبْ اٌظبئغ)
2012 

/ يجهخ   بطخ ثًؤرًش ثغذاد انذٔنٙ انضبنش ثغلاك ػبطّخ اٌزوعّخ ٚا٤ثلاع لل٠ّب ٚؽل٠ضب 14

 كهٛخ انهغبد

2013 

 انًذكٛخ ٔاٜسايٛخ اٌَّبد اٌٍغ٠ٛخ ٣ٌها١ِخ اٌشول١خ 15

 انغشثٛخ انًذكٛخ

 2013ؽي٠واْ فبطخ/ ِغٍخ ٍّضب

 
 
 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 
    عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن الدولٌة 



 عضو اتحاد الصحفٌٌن 

 عضو اتحاد االدباء السرٌان 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو  ت

 شهادة التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 1/11/2007 وزارة التربٌة  كتاب شكر  1

 8/11/2007 عمادة كلٌة اللغات كتاب شكر  2

 15/11/2007 عمادة كلٌة اللغات كتاب شكر  3

 عمادة كمية المغات  شكر وتقدٌر 4

 

7 /4 /2008. 
 2008/ 7/ 20 .رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 5

 19/10/2009 عمادة كلٌة اللغات شكر وتقدٌر 6

 14/5/2009 عمادة كلٌة اللغات كتاب شكر  7

عضو /االستاذ ٌونادم كنا شكر وتقدٌر 8

 البرلمان

15/6/2011 

 .24/4/2011 عمادة كمية المغات شكر وتقدٌر 9
 والكتاب األدباءرئيس االتحاد  شيادة تقديرية 10

 السريان

30 /10 /2009. 
 .2012/ 9/ 17 دار المشرق الثقافية كتاب شكر وتقدير 11
 2013 عمادة كمية المغات شكر وتقدٌر 12
 2014 عمادة كمية المغات شكر وتقدٌر 13
 2015 عمادة كمية المغات شكر وتقدٌر 14

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 ال ٌوجد ال ٌوجد 1

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

      اٌٍغخ اٌؼوث١خ  

           اٌٍغخ اٌؼجو٠خ ،اٌٍغبد اٌَب١ِخ  

 اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ   

 

 



                                                        

 انغٛشِ انزارّٛ
 

                                                                                                                       

 

          ادًذ نفزّ يذغٍ د ٛم انفٛبع:   ـى ـــــــــاالعــ

  1/4/1962: ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔط :انذبنخ انضٔجٛخ 

 7    :عـــــذد األٔالد  

 يغهى  :   انذٚـــــــــــبَخ

  ربسٚخ انششق االدَٗ/ربسٚخ انعشاق انمذٚى:     صــانزـخـض

 رذسٚغٙ:       ِ ــــــانٕظٛف

 اعزبر يغبعذ دكزٕس   :انذسجخ انعهًٛخ 

 جبيعخ ثغذاد/كهٛخ انهغبد :    عُٕاٌ انعًم

 الٕٚجذ:   انعًم   ْبرف

 07901814826:    انٓبرف انُمبل

 الٕٚجذ:انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 جامعة بغداد
 

 1/7/1987 االداب

 1/7/2005 كلٌة اللغات جامعة بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 1/7/2008 اداب جامعة بغداد

    أخرى

 



 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2010-2009 بغداد كلٌة اللغات 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2009 تارٌخ اللغات السامٌه قسم اللغه السرٌانٌه 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

: انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 



 .انزٙ شبسن فٛٓبانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 بحث برلٌن و بارٌس 1/7/2008 مؤتمر اللغات القدٌمه 1

 بحث برلٌن و عمان 1/2/2009 مؤتمر اللغات القدٌمه 2

 بحث شمال العراق 2009 6/مؤتمر االدب السرٌانً  3

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  

  

  

  

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

كلٌة -مجلة التارٌخ  ماقبل الكتابه–االقراص الطٌنٌه  1

 االداب

2008 

 2010 6/مجلة مؤتمر االدب السرٌانً المالحم الشعرٌه فً االدب الرافدٌنً القدٌم 2

اثرالعناصر الحضارٌه العراقٌه القدٌمه على  3

 دول الجوار

 2010 مجلة المؤرخ العربً

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 



    عضو الهٌئه العلمٌه فً قسم اللغه السرٌانٌه  

   عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن  

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2009 كلٌة الغات شكر وتقدٌر 1

2    

3    

4    

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2009 الوجٌز فً تارٌخ اللغات الجزرٌه  1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

         ٗاٌٍغٗ اٌؼجو٠     

         ٗاٌٍغٗ االٔى١ٍي٠     

 

 



 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

 نٛش دغٍ يذًذ عجذهللا     :       االعــــــــــــى 

  1970: ربسٚخ انًٛـالد 

  يزضٔط:انذبنخ انضٔجٛخ 

 3    :عـــــذد األٔالد  

يغهى :  انذٚـــــــــــبَخ   

 نغخ يمبسٌ فمّ/ نغبد عبيٛخ :             انزـخـظــض

 رذسٚغٙ:      انٕظٛفــــــّ  

 اعزبر يغبعذ    :انذسجخ انعهًٛخ 

جبيعخ ثغذاد كهٛخ انهغبد       :          عُٕاٌ انعًم

:        ْبرف انعًم   

 07702719467:         انٓبرف انُمبل

 laithhassan2000@yahoo.com:انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1992اللغات          بغداد  

 2001اللغات         بغداد الماجستٌر 

الدكتوراه 
 

   

   أخرى 

 



 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

اٌٝ - اٌفزوح  ِٓ اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )اٌغٙخ  د 

 2009-2008بغداد اللغات   1

 2010-2009بغداد اللغات  2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

اٌٝ - اٌفزوح ِٓ اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د 

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2009-2008 النصوصاللغة السرٌانٌة   1

 2010-2009 النصوصاللغة السرٌانٌة  2

 2011-2010 النصوص  اللغة السرٌانٌة 3

 2012-2011 استٌعاب  اللغة السرٌانٌة  4

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

: انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  

السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 



. انًؤرًشاد ٔانُذٔاد انعهًٛخ انزٙ شبسن فٛٓب: عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

بحثً بغداد كلٌة اللغات  2009مؤتمر اللغات الخامس  1

بحثً اربٌل عٌنكاوة  2010الحلقة دراسٌة للغة السرٌانٌة  2

3     

4     

5     

6     

7     

 

 . األنشطة العلمٌة االخرى : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

  

  

  

  

 

المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع أو : ثامنا 

 .تطوٌر التعلٌم 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة : تاسعا 



 جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن  

    جمعٌة الباحثٌن والتدرٌسٌٌن الجامعٌٌن  

 اتحاد االدباء السرٌان    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 2009عمادة كلٌة اللغات  1عدد / كتاب شكر  1

2    

3    

4    

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادى عشر  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

. اللغــات :ثانً عشر  

    اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  

         اٌٍغخ اٌؼجو٠خ  

  اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔخ



 

 انغٛشِ انزارّٛ

 

 

 

 

            يذًذ ساػٙ صٔٚش أدًذ انًمذاد٘:  ـى ـــــــــاالعــ

  1/4/1968 : ربسٚخ انًٛـالد 

  يزضٔط :انذبنخ انضٔجٛخ 

  3   :عـــــذد األٔالد  

 يغهى  :   انذٚـــــــــــبَخ

        انهغبد انغبيّٛ:      صــانزـخـض

  رذسٚغٙ:      ِ ــــــانٕظٛف

     اعزبر يغبعذ  :انذسجخ انعهًٛخ 

            كهٛخ انهغبد/جبيعخ ثغذاد  :    عُٕاٌ انعًم

:          انعًم   ْبرف

      07901331042:    انٓبرف انُمبل

  mo_ra_68@yahoo.com :انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1998 اللغات        بغداد

 2004 اللعات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 

 

mailto:mo_ra_68@yahoo.com
mailto:mo_ra_68@yahoo.com
mailto:mo_ra_68@yahoo.com


 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2008-2007 بغداد كلٌة اللغات 1

 2009-2008 بغداد كلٌة اللغات 2

 

 

 2010-2009 بغداد كلٌة اللغات             3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2008-2007 قواعد اللغة السرٌانٌه اللغة السرٌانٌه 1

 2009-2008 قواعد اللغة السرٌانٌه اللغة السرٌانٌه 2

 2010-2009 قواعد اللغة السرٌانٌه اللغة السرٌانٌه 3

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

: انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 .انزٙ شبسن فٛٓبانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : عبدعبً  



نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 باحث أربٌل 2010 ؽٍمٗ كها١ٍٗ  1

 باحث أربٌل 2009 مؤتمر االدب السرٌانً 2

 باحث كلٌة اللغات 2010 المؤتمر العلمً السادس 3

 باحث كلٌة اللغات 2010 حلقه دراسٌه سمنر 4

 باحث كلٌة اللغات 2008 المؤتمر العلمً الرابع 5

 باحث السلٌمانٌه 2008 مؤتمر االدب السرٌانً 6

 باحث  تركٌا 2008 المؤتمر السرٌانً الرابع 7

 
 حضور  النجف االشرف 2008 ٔلٚح إٌغف ٍٚف١ٕخ ٔٛػ 8

 باحث  دهوك 2007 ِؤرّو اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ اٌضبٌش 9

 حضور أربٌل 2006 ِؤرّواٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ اٌضبٟٔ 10

 

 

  . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  ػضٛ ٌغٕخ ضّبْ اٌغٛكح ٚاالػزّبك٠ٗ

  ػضٛ ٌغٕخ االِزؾبٔبد اٌّووي٠ٗ

ػضٌٛغٕخ االهشبك اٌزوثٛٞ لَُ اٌٍغخ -

 اٌَو٠ب١ٔٗ

 

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2009 مجلة االداب الحروف والحركات فً اللغا ت السامٌه  1

االٌفبظ اٌّشزووٗ ث١ٓ اٌٍغخ إٌّلائ١ٗ ٚاٌٍغخ اٌفبه 2

  

 2010 مجلة مؤتمر اللغات

 2010 مجلة المثقف السرٌانً فظبئض اٌفؼً اٌالىَ اٌَو٠بٟٔ 3

إٌْٛ اٌَبوٕٗ فٟ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ ث١ٓ اٌضجٛد  4

 ٚاالكغبَ

 2010 مجلة كلٌة اللغات 

 



 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 بغداد  -  عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 

 عضو االتحاد الدولً للمترجمٌن 

 عضو اتحاد الكتاب السرٌان 

 عضو جمعٌة الصٌد العراقٌة 

    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2010 كلٌة اللغات  شكر وتقدٌر 1

 2010 كلٌة اللغات  شكر وتقدٌر 2

 2009 أتحاد االدباء السرٌان شكر وتقدٌر 3

  2008 رئٌس جامعة بغداد شكر وتقدٌر  4

 

 

 2009 اتحاد االدباء والكتاب السرٌان درع تقدٌر 5

 2009 عمادة كلٌة اللغات شهادة تقدٌرٌة 6

 2010 عمادة كلٌة اللغات شهادة تقدٌرٌة 7

 2009 اتحاد االدباء والكتاب السرٌان شهادة تقدٌرٌة 8

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2008 كتاب االحاجً السرٌانٌه  لمار ٌوحنا ازرق 1

 2010 (منهجً)كتاب قواعد اللغة السرٌانٌه المرحله االولى  2

 2010 (منهجً)كتاب قواعد اللغة السرٌانٌه المرحله الثانٌه  3

4   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

 ٗاٌَو٠ب١ٔ 



 ٗاٌؼجو٠ 

             ٗاالٔى١ٍي٠ 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

           ادًذ عبيٙ جبعى يٓذ٘ أنغذٚش٘ :  ـى ـــــــــاالعــ

   1975 \ 6 \ 25 : ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔط :انذبنخ انضٔجٛخ 

 2    :عـــــذد األٔالد  

 يغهى   :   انذٚـــــــــــبَخ

        فمّ نغخ يمبسٌ \ نغبد عبيٛخ :      صــانزـخـض

   رذسٚغٙ :     ِ ــــــانٕظٛف

   اعزبر يغبعذ    :انذسجخ انعهًٛخ 

            كهٛخ انهغبد \ جبيعخ ثغذاد  :    عُٕاٌ انعًم

:          انعًم   ْبرف

      07901700571:     انٓبرف انُمبل

  ال ٕٚجذ :انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1998 \ 7\ 1 اللغات بغداد

 \ 10 \27 اللغات بغداد الماجستٌر
2001 

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 

 



 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 

 د

  اٌٝ–ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ

 \ 6 \ 30 – 2009 \ 9 \ 1   بغداد  قسم اللغة السرٌانٌة \  اللغات  1

2010 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

  اٌٝ–اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 \ 6 \ 30 – 2009 \ 9 \ 1  القراءة اللغة السرٌانٌة  1

2010 
2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

: انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 



 .انزٙ شبسن فٛٓبانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

  بحث السلٌمانٌة   2008 مؤتمر األدب السرٌانً الخامس  1

 بحث  اربٌل   2009 مؤتمر األدب السرٌانً السادس 2

  بحث  بغداد   2010 مؤتمر كلٌة اللغات العلمً السادس 3

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  

  

  

  

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 



   العراق   \ عضو اتحاد األدباء و الكتاب السرٌان 

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2009 كلٌة اللغات   2  1

 2010  كلٌة اللغات 1  2

3    

4    

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌٍغخ اٌؼجو٠خ 

              اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

 

 



 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

          أشٕاق َظشد جبعى:  ـى ـــــــــاالعــ

  1968 / 10 / 19 : ربسٚخ انًٛـالد 

  آَغخ: انذبنخ انضٔجٛخ 

    / :عـــــذد األٔالد  

   طبثئٛخ:    انذٚـــــــــــبَخ

         يُذائٛخ/ انهغبد انغبيٛخ :     صــانزـخـض

     رذسٚغٛخ:    ِ ــــــانٕظٛف

      اعزبر يغبعذ: انذسجخ انعهًٛخ 

               كهٛخ انهغبد :  عُٕاٌ انعًم

          /: انعًم   ْبرف

     07702580729:     انٓبرف انُمبل

  ashwaq1968@yahoo.com :انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 

 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

mailto:ashwaq1968@yahoo.com
mailto:ashwaq1968@yahoo.com
mailto:ashwaq1968@yahoo.com


 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة
 

 بكالورٌوس
 

 2002 / 6 / 30 اللغات بغداد

 2006 / 5/ 2 اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 

 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 

 

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1 / / / 

2 / / / 

3 / / / 

4 / / / 

5 / / / 

6 / / / 



 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 بغداد كلٌة اللغات 1
 

 2007 / 6 / 30ـ 2006 / 10 / 8
 

 بغداد كلٌة اللغات 2

 
 2008 / 6/ 30 ـ   2007 / 10 / 1

 
 

 بغداد كلٌة اللغات 3

 
 2009 / 6 / 30 ـ 2008 / 10 / 1

 
 

 2010 / 6 / 30 ـ 2009 / 10 / 1 بغداد كلٌة اللغات 4

 

 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2007 ـ 2006 اللغة المندائٌة السرٌانً 1

 2008 ـ 2007 اللغة المنداٌة والنصوص المندائٌة السرٌانً 2
 

 2009 ـ 2008 اللغة المنداٌة والنصوص المندائٌة السرٌانً 3

 2010 ـ 2009 اللغة المنداٌة والنصوص المندائٌة السرٌانً 4

 

 

 

 

: انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  



 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد 1

2    

 

 .انزٙ شبسن فٛٓبانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

    ال ٌوجد 1

2     

 

 . االخرى لعلمٌة  األنشطة ا: سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 
القاء محاضرات عن اللغة المندائٌة فً معبد الصابئة 

 .  فً العطلة الصٌفٌة (المندا  )ن المندائًٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم



 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2009 كلٌة اآلداب المعادن الفلزٌة فً النصوص المندائٌة 1

 2010 كلٌة اللغات االحجار الكرٌمة فً النصوص المندائٌة 2

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    ال ٌوجد  

     

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدٌر ت

 2007 مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر كناب شكر 1

 2008 كلٌة اللغات كناب شكر 2

 2009 كلٌة اللغات كناب شكر 3

 2010 كلٌة اللغات كناب شكر 4

 

 

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



1   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

           ال ٠ٛعل   

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انغٛشحانعهًٛخ
 

 

 

 

   ثزٕل ادًذ عهٛى : االعــــــــــــى 

  1975  /2/6:    ربسٚخ انًٛـالد 

 انعظش انعجبعٙ/ االدة انعشثٙ /انهغخ انعشثٛخ :  انزـخـظــض

 رذسٚغٛخ:  انٕظٛفــــــّ 

 يذسط دكزٕس:انذسجخ انعهًٛخ 

  جبيعخ ثغذاد/كهٛخ انهغبد : عُٕاٌ انعًم 

 07801930932:   ْبرف انعًم   

 07801930932:  انٓبرف انُمبل

 batolahmad@yahoo.com :(ٚفؼم انغًبسد يٛم)انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 1999 التربٌة للبنات بغداد البكالورٌوس

 2003 التربٌة للبنات بغداد الماجستٌر

 2015 التربٌة للبنات بغداد الدكتوراه

 / / / أخرى

 

 

 

 
 

 

 اٌظٛهح 



 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- اٌفزوح  ِٓ  اٌغبِؼخ (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )اٌغٙخ  د

 2017 - 18/1/2006 بغداد كلٌة اللغات 1

2 / / / 

 

 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006 – 2005 اللغة العربٌة الكردي 1

 2007 – 2006 اللغة العربٌة الكردي 2

 2008 - 2007 اللغة العربٌة الكردي 3

 2009 – 2008 اللغة العربٌة الفرنسً 4

 2010 – 2009 اللغة العربٌة االسبانً 5

 2011 – 2010  اللغة العربٌة العبري 6

 2012 – 2011 اللغة العربٌة السرٌانً 7

 2013 – 2012 اللغة العربٌة االسبانً 8

 اللغة العربٌة السرٌانً 9

 

2013 – 2014 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2017 - 18/1/2006  جبيعخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد رله١َ٠خ 1

2 / / / 



 اللغة العربٌة التركً 10

 

2014 – 2015 

 اللغة العربٌة التركً 11

 

2015 – 2016 

 

 :انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم ):  بيغبً  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

 / / ال ٌوجد  1

 

 .انًؤرًشاد ٔانُذٔاد انعهًٛخ انزٙ شبسن فٛٓب: عبدعبً  

نوع المشاركة   مكان أنعقادها السنــة العنوان ت

بوستر / بحث  )

 (حضور

 باحث  جامعة بغداد/كلٌة اللغات 2008 المؤتمر العلمً الرابع لكلٌة اللغات 1

 باحث  جامعة بغداد/كلٌة اللغات 2009 المؤتمر العلمً الخامس لكلٌة اللغات 2

 باحث  جامعة بغداد/كلٌة اللغات 2010 المؤتمر العلمً السادس لكلٌة اللغات 3

 باحث كلٌة التربٌة ابن رشد 2013 المؤتمر العلمً االول لكلٌة التربٌة ابن رشد 4

ندوه عن عالقة التقابل بٌن العربٌة واللغات  5
 االخرى

 

 

 االخرى

 باحث  جامعة بغداد/كلٌة اللغات 2013

 باحث  جامعة بغداد/كلٌة اللغات 2015 ندوة ٌوم الضاد 6

 باحث  جامعة بغداد/كلٌة اللغات 2016 (ظواهر لغوٌة وادبٌة مقارنة)ندوة  7

 باحث  جامعة بغداد/كلٌة اللغات 2017 ندوة ٌوم الضاد 

 

 . األنشطة العلمٌة االخرى : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

: المشاركة فً المؤتمرات العلمٌة منها  المشاركة فً مؤتمرات الكلٌة وندواتها
ابن – المؤتمر العلمً االول لكلٌة التربٌة 

 2013جامعة بغداد - رشد

 (االستالل فً البحوث العلمٌة )حضور ندوة  تقوٌم بحوث علمٌة للتدرٌسٌٌن
 2017جامعة بغداد 



االشراف على بحوث الطلبة ونشاطاتهم 
 االدبٌة

 

 

 

المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع أو : ثامنا 

 .تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2008 مجلة كلٌة اللغات شاعرٌة الشرٌف المرتضى 1

 2009 مجلة كلٌة اللغات الحكمة فً شعر الفرزدق 2

 2010 مجلٌة كلٌة اللغات الذات فً شعر ابً فارس الحمدانً 3

مقبول للنشر فً مجلة  الزهد فً شعر الشرٌف المرتضى 4
  ثغذاد/كلٌة االداب

2014 

 

 .عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة : تاسعا 

  2011 - 2005عضو فً مجلة كلٌة اللغات 

  2011فً الموقع االلكترونً للكلٌة  (مصحح لغوي )عضو 

  عضو فً لجنة الحفاظ على سالمة اللغة العربٌة واعداد المناهج   

 .وادارة مكتبة الشعبة, وتطوٌرها 

 .كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2008 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2009 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2009 عمادة كلٌة اللغات كتاب شكر 3

 2009 عمادة كلٌة اللغات كتاب شكر 4

 2010 عمادة كلٌة اللغات كتاب شكر 5

 2013 ابن رشد- عمادة كلٌة التربٌة كتاب شكر 6



 2014 عمادة كلٌة اللغات كتاب شكر 7

 2016 رئاسة الوزراء كتاب شكر 8

 2017  ثغذاد/كلٌة التمرٌض  كتاب شكر 9

 2008  ثغذاد/كلٌة اللغات شهادة تقدٌرٌة 10

مركز التطوٌر والتعلٌم  شهادة تقدٌرٌة 11
  ثغذاد/المستمر

2008 

 /مركز الحاسبة االلكترونٌة  شهادة تقدٌرٌة 12

 ثغذاد
2008 

مركز التطوٌر والتعلٌم  شهادة تقدٌرٌة 13
  ثغذاد/المستمر

2009 

 /مركز الحاسبة االلكترونٌة  شهادة تقدٌرٌة 14

  ٔانزٕفم IC3انًغزُظشٚخ ا زجبس 
2010 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادى عشر  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد 1

2   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

 انهغخ انعشثٛخ. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

 ثالل  بشع عجذ انفزبح َبٚف انعبَٙ     :       ـى ـــــــــاالعــ

 15/10/1971ثغلاك           : ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔجخ :          انذبنخ انضٔجٛخ 

 4        :عـــــذد األٔالد  

    يغهى     :   انذٚـــــــــــبَخ

 (فمّ نغخ يمبسٌ  )نغبد عبيٛخ    :       صــانزـخـض

 رذسٚغٙ      :     ِ ــــــانٕظٛف

  انذسجخ انعهًٛخ اعزبر يغبعذ

 كهٛخ انهغبد    :     عُٕاٌ انعًم

:          انعًم   ْبرف

:          انٓبرف انُمبل

 :انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 

              
 
 

 

 :انجشٚذ االنكزشَٔٙ 

 

E-mail:   Blial aiad2007@yahoo.com 

 

 

 

 

 



 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 8/7/1993 اللغات بغداد 

 بغداد الماجستٌر
 

 29/12/2000 اللغات

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 30/6/2006- 1/10 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد 1

 30/6/2007- 1/10 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد 2

 30/6/2008- 1/10 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد 3

 30/6/2009- 1/10 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد 4

 2014-10/6/2010 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد 5

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1 \\\\   

2    



 

 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

  2007- 2006 ثالث/ اللغة االعبرٌة سرٌانً 1

   2008- 2007 ثالث/ اللغة االعبرٌة سرٌانً 2

 2009- 2008 ثالث/ اللغة االعبرٌة سرٌانً 3

  2010- 2009 ثالث/ اللغة االعبرٌة سرٌانً 4

  2014- 2010 ثالث/ اللغة االعبرٌة سرٌانً 

 

 

 

: انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

1 /   

                                                                                                                                                                  

 

 .انزٙ شبسن فٛٓبانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

  نغشٚبَٙ انخبيظ ا يؤرًش االدة/ -1 1

 

عُخ 

2008. 

 بحث (عهًٛبَٛخ)

 2009 يؤرًش االدة انغشٚبَٙ انغبدط   2
 بحث اربٌل 



يبسكٕٚكٕسٕٚط اعذك  )يؤرًش انهغخ انغشٚبَٙ انخبيظ  

  (عبكب 

 بحث انمٕػ .2012

 )دهمخ دساعٛخ دٕل دٔس انغشٚبٌ فٙ انضمبفخ انعشالٛخ  

 .(انًطشاٌ عهًٛبٌ انظبئغ 

 بحث اسثٛم .2012

دهمخ دساعٛخ فٙ كهٛخ انهغبد عٍ انًٕاصَخ انعبيخ  

 فٙ كهٛخ انهغبد عُخ 

 

 

 بحث بغداد .2011

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  األشراف على بحوث التخرج

  

  

  

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

  

 السنة محل النشر أسم البحث ت

ىِٓ اٌفؼً اٌّضبهع ِٓ اٌفؼً اٌضالصٟ اٌّغوك  1

 (كهاٍخ ِمبهٔخ  )ط١بغخ ٚرؾ١ًٍ 

/ 2010 

االثذال انظٕرٙ ثٍٛ انذشٔف انذهمٛخ فٙ انهغبد  2

 .انغبيٛخ 

/ 2011 

 2012 / .اثٍ انعجش٘ 3

انمبص ٕٚعف انظبئغ  )االدة انغشٚبَٙ ٔرطٕسِ  

 (إًَرجب 

/ 2012 

َظشح يمبسَخ عهٗ ثعغ ادٔاد انًعبَٙ فٙ انهغخ  

 (دشٔف انُذاء إًَرجب  )انغشٚبَٛخ 

/ 2012 

. انًجُٙ نهًجٕٓل نالفعبل انًعزهّ فٙ انهغبد انغبيٛخ  

 فٙ (25)يجهخ كهٛخ انهغبد انعذد 

يجهخ دساعبد انزشجًخ 

 (16)انعذد 

6 -1/10/2012 

 



 

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 1 .     اللجنة العلمٌة 

    2 .لجنة المكتبات 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2009 كلٌة اللغات  كتاب شكر  1

2    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  الٌوجد 1

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

 1 .           اٌٍغخ   اٌؼجو٠خ 

 انهغخ االَكهٛشٚخ. 2

 

 

 

 



 ح انزارٙحانغٛش
 

 

 

 

         ثٓبء عبيش عجٕد:    ـى ـــــــــاالعــ

  1971/ 9/ 20 : ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔط :انذبنخ انضٔجٛخ 

 صالصخ  :عـــــذد األٔالد  

 يغهى  :   انذٚـــــــــــبَخ

        اٜسايٛخ/ نغبد عبيٛخ:      صــانزـخـض

 رذسٚغٙ:        ــــــخانٕظٛف

 أعزبر   :انذسجخ انعهًٛخ 

            كهٛخ انهغبد/ جبيعخ ثغذاد :    عُٕاٌ انعًم

         ال ٕٚجذ:  انعًم   ْبرف

      07901546544:    انٓبرف انُمبل

 baha_amer@yahoo.com :انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة الجامعة الدرجة العلمٌة

 1993/ 7/ 8 اللغات بغداد بكالورٌوس

 1997/ 2/ 2 اللغات بغداد الماجستٌر

 / / / الدكتوراه

 / / / أخرى

 



 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2000- 1999 بغداد قسم اللغة العبرٌة/ كلٌة اللغات 1

 2001- 2000 بغداد قسم اللغة العبرٌة/ كلٌة اللغات 2

 2002- 2001 بغداد قسم اللغة العبرٌة/ كلٌة اللغات 3

 2003- 2002 بغداد قسم اللغة العبرٌة/ كلٌة اللغات 4

 2004- 2003 بغداد قسم اللغة العبرٌة/ كلٌة اللغات 5

 2005- 2004 بغداد قسم اللغة العبرٌة/ كلٌة اللغات 6

 2006- 2005 بغداد قسم اللغة العبرٌة/ كلٌة اللغات 7

 2007- 2006 بغداد قسم اللغة العبرٌة/ كلٌة اللغات 8

 2008- 2007 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 9

 2009- 2008 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 10

 2010- 2009 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 11

 2011- 2010 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 12

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1 / / / 

2 / / / 

3 / / / 

4 / / / 

5 / / / 

6 / / / 



 2012- 2011 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 13

 2013- 2012 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 14

 2014- 2013 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 15

 2015- 2014 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 16

 2016- 2015 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 17

 2017- 2016 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 18

 2018- 2017 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 19

 2019- 2018 بغداد قسم اللغة السرٌانٌة/ كلٌة اللغات 20

 

 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2000- 1999 إنصات اللغة العبرٌة 1

 2001- 2000 قواعد- إنصات اللغة العبرٌة 2

 2002- 2001 قواعد- إنصات اللغة العبرٌة 3

 2003- 2002 قواعد اللغة العبرٌة 4

 2004- 2003 قواعد اللغة العبرٌة 5

 2005- 2004 آرامٌة العهد القدٌم اللغة العبرٌة 6

 2006- 2005 قراءة- قواعد اللغة العبرٌة 7

 2007- 2006 نصوص- ترجمة- قواعد اللغة العبرٌة 8

 2008- 2007 نصوص اللغة السرٌانٌة 9

 2009- 2008 نصوص اللغة السرٌانٌة 10

 2010- 2009 قواعد اللغة السرٌانٌة 11

 2011- 2010 نصوص اللغة السرٌانٌة 12



 2012- 2011 اللغة العبرٌة اللغة السرٌانٌة 13

 2013- 2012 نصوص اللغة السرٌانٌة 14

 2014- 2013 نقوش ومخطوطات - نصوص اللغة السرٌانٌة 15

 2015- 2014 مدخل إلى األدب اللغة السرٌانٌة 16

 2016- 2015 علم الصوت اللغة السرٌانٌة 17

 2017- 2016 مقالة ومراسالت- النحو اللغة السرٌانٌة 18

 2018- 2017 النثر- مقالة ومراسالت اللغة السرٌانٌة 19

 

: انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

 2009 قسم الدراسات المسمارية دراسة مقارنة مع المغة العبرية- اإلسموب الطمبي في المغة األكدية 1

دراسة  - الجزيرة العربيةهجات شبھصوت السين العربية في ضوء ل 2
  لغوية موازنة

 2016 قسم المغة العربية

 

 .التً شارك فٌهاالعلمٌة والندوات المؤتمرات : سادساًا  

مكان أنعقادها السنة العنوان ت 
/ بحث)نوع المشاركة 

 (بوستر حضور

 بحث بيت الحكمة 2001 الصالت المشتركة بٌن أبجدٌات الوطن العربً القدٌمة 1
 بحث بيت الحكمة 2002 الواقع اللغوي العربً القدٌم وموقع العربٌة فٌه 2
 بحث كمية المغات 2008 اللغات ملتقى الحضارات 3
 بحث تركيا- ماردين 2008 اللغة السرٌانٌة الرابع 4
 بحث كمية المغات 2009 اللغات ملتقى الحضارات 5
 حضور كمية المغات 2010 التنوع الثقافً وصعوبة الترجمة 6
 حضور فندق المنصور ميميا 2010 مؤتمر بغداد الدولً األول للترجمة 7
نٌنوى من مهدها )المؤتمر العلمً األول لكلٌة اآلثار  8

  (إلى حاضرها
 بحث جامعة الموصل 2011

مار كرٌكورٌوس )مؤتمر اللغة السرٌانٌة الخامس  9
 (إسحق ساكا

 بحث الموصل/ القوش 2012



10 
الحلقة الدراسٌة الثالثة دور السرٌان فً الثقافة 

 (سلٌمان الصائغ)العراقٌة دورة 
 بحث اربيل/ عنكاوة 2012

مؤتمر األدب السرٌانً السابع دورة العالمة اللغوي  11
 (أوجٌن منا)

 بحث اربيل/ عنكاوة 2013
 بحث مصر/ جامعة القاىرة 2013 مؤتمر التراث فً اآلداب الشرقٌة 12
 بحث فندق المنصور 2013 المؤتمر الدولً الثالث للترجمة 13
 بحث مصر/ جامعة القاىرة 2015 ( 3)المؤتمر الدولً القٌم فً األدٌان  14

 

 . االخرىاألنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

وزارة التعلٌم العالً / لجنة تطوٌر وتحدٌث مناهج اللغة السرٌانٌة عضو لجنة الترقٌات العلمٌة
 والبحث العلمً

  عضو اللجنة العلمٌة المركزٌة

عضو الهٌأة اإلدارٌة للمكتب 
 اإلستشاري

 

عضو لجنة هٌأة تحرٌر مجلة كلٌة 
 اللغات

 

  سكرتٌر تحرٌر مجلة كلٌة اللغات

  رئٌس لجنة الترقٌات العلمٌة

 

أو  مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع فًالمشروعات البحثٌة : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 1999 الييأة السريانية- مجمة المجمع العممي العراقي (الحضر)كتابات آرامية غير منشورة من الحظر  1

 2001 الييأة السريانية- مجمة المجمع العممي العراقي جوانب صرفية في الكتابات النقشية الحضرية 2

 2002 بيت الحكمة (الحضري)الخط الحظري  3

 2002 الييأة السريانية- مجمة المجمع العممي العراقي بنية الجممة الفعمية في الكتابات النقشية الحظرية  4

 2004- 2003 مجمة سومر بناء الجممة االسمية في كتابات الحضر 5

 2006 بيت الحكمة (406- 342) (الحضر)أسماء األعالم في كتابات الحظر  6

 2008 مجمة كمية اآلداب دراسة مقارنة- قصة أحيقار الحكيم والنبي دانيال 7

 2009 مؤتمر المغة السريانية الرابع األسماء ذات الجمع المزدوج في المغة السريانية 8

 2009 مجمة سومر (416- 406)أسماء األعالم في كتابات الحضر  9

 Journal of Semitic Studies 2010 كتابات آرامية جديدة من معبد نناي في الحضر 10



 Mesopotamia 2010 كتابات جديدة من الحضر 11

 2010 مجمة سومر األلقاب في كتابات الحضر 12

 2011 مجمة سومر إناء تعويذة آرامية في المتحف العراقي 13

دور السريان في الثقافة العراقية أبحاث  (1978- 1911)فؤاد سفر ودوره في مجال اآلثار  14
 ودراسات الحمقة الدراسية الثالثة

2013 

 Journal of Semitic Studies 2013 نص تعويذة آرامية 15

األعمال المحكمة لمؤتمر التراث في اآلداب  .ع. م (44107)إناء تعويذة سريانية في المتحف العراقي  16
 الشرقية

2013 

17 
ترجمة آيات من القرآن الكريم إلى المغة السريانية في 

ٌُبمخطوطة ًِ ّ٘ اٍيِّٛشا ٍديىٍٛ ِٕح ٍيىذ مناظرة مع الميدي  " دِسِشب ن
 "أمير المؤمنين

، مؤتمر بغداد "بالترجمة تتواصل الثقافات"
 الدولي الثالث لمترجمة

2013 

 2013 مجمة سيمثا (السورث)المغة السريانية بين الفصيح والعامية  18

19 
مناظرة الخميفة الميدي مع طيموثاوس األول نموذج لمحوار 

 الديني اإلسالمي المسيحي
 2015 مجمة رسالة المشرق

 Semitica 2015 إناء حرز آرامي جديد 20

 2016 مجمة كمية اآلداب أوجو الشبو بين قصة أحيقار وسفر طوبيا 21

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 

 عضو اتحاد األدباء السرٌان 

 

 . الكتب المؤلفة أو المترجمة:شراًا اع 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد 1

 

 .اللغــات :حادي عشر  

             اٌٍغخ اٌفو١َٔخ 

             اٌٍغخ ا٦ٔى١ٍي٠خ 

 اٌٍغخ اٌؼجو٠خ 

 



 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

         دٛذس دغٍ عجٛذ يذًٕد انعبيش٘  :   ـى ـــــــــاالعــ

  2/4/1974   : ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔط   :انذبنخ انضٔجٛخ 

  انهغبد انغبيٛخ:       صــانزـخـض

  رذسٚغٙ  :     ِ ــــــانٕظٛف

 دكتورأعزبر يغبعذ  :  انذسجخ انعهًٛخ 

             جبيعخ ثغذاد–كهٛخ انهغبد    :   عُٕاٌ انعًم

     /:     انعًم   ْبرف

      /:    انٓبرف انُمبل

 haydar_ubaid @yahoo.com  :انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

  1996- 1995 كلٌة اللغات بغداد

 1999 كلٌة اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 كلٌة اللغات وآدابها –جامعة فلورنس  إٌطالٌا 
 والدراسات التثاقفٌة

2018 

 2007 - 2006 كلٌة اللغات بكالورٌوس لغة انكلٌزٌة أخرى

 
 

 

 اٌظٛهح 



 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2003 - 2001 جامعة بغداد   قسم اللغة العبرٌة– كلٌة اللغات 1

 إلى اآلن- 15/10/2006 جامعة بغداد   قسم اللغة السرٌانٌة–كلٌة اللغات  2

 

 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2008 - 2007 المرحلة الرابعة/ فقه اللغة  قسم اللغة السرٌانٌة 1

 2008 - 2007 المرحلة االولى والثانٌة/ اللغة االنكلٌزٌة  قسم اللغة السرٌانٌة 2

 2009 - 2008 المرحلة الرابعة/ فقه اللغة  قسم اللغة السرٌانٌة 3

 2009 - 2008 المرحلة االولى والثانٌة/ اللغة االنكلٌزٌة  قسم اللغة السرٌانٌة 4

 2010 - 2009 المرحلة الرابعة/ فقه اللغة  قسم اللغة السرٌانٌة 5

 2010 - 2009 المرحلة االولى والثانٌة/ اللغة االنكلٌزٌة  قسم اللغة السرٌانٌة 6

 2011 - 2010 المرحلة االولى والثانٌة/ اللغة االنكلٌزٌة  قسم اللغة السرٌانٌة 7

 2012 - 2011 المرحلة الرابعة/ فقه اللغة  قسم اللغة السرٌانٌة 8

9 

 

 المرحلة االولى/ اللغة االنكلٌزٌة  قسم اللغة السرٌانٌة

 

2011 – 2012 

 

 

 

 

10 

 

 المرحلة االولى/ قواعد اللغة السرٌانٌة  قسم اللغة السرٌانٌة

 

2011 – 2012 

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 13/5/2013 كلٌة اللغات أٍزبم َِبػل  1

2    



 .انزٙ شبسن فٛٓبانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : عبً  بو 

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 بحث كلٌة اللغات  2008 مؤتمر كلٌة اللغات الثالث 1

 بحث السلٌمانٌة 2008 مؤتمر االدب السرٌانً الخامس 2

 بحث كلٌة اللغات  2009 مؤتمر كلٌة اللغات الرابع  3

 بحث اربٌل 2009 مؤتمر االدب السرٌانً السادس 4

 بحث كلٌة اللغات  2010 مؤتمر كلٌة اللغات الخامس  5

نحو / مؤتمر كلٌة اللغات السابع 6

 رؤى مستقبلٌة فً تعلٌم اللغات  

 حضور كلٌة اللغات 2011

مؤتمر معلمً ومدرسً اللغة  7

 السرٌانٌة فً وزارة التربٌة

 

 حضور فندق الشٌراتون/ بغداد 2011

 

اٌؾٍمخ إٌمبش١خ ػٓ كٚه اٌَو٠بْ  8 

 2012اهث١ً / فٟ اٌضمبفخ اٌؼوال١خ 

 بحث اربٌل 2012

 بحث اهث١ً 2013 ِؤرّو االكة اٌَو٠بٟٔ اٌَبثغ  9 

 بحث ثغلاك 2013 ِؤرّو ثغلاك اٌلٌٟٚ اٌضبٌش  10

اٌّؤرّو اٌزوثٛٞ االٚي ٌّٕب٘ظ  11

اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔخ ٚاٌزوث١خ اٌل١ٕ٠خ 

 . فٟ ٚىاهح اٌزوث١خا١ٌَّؾ١خ

 

 

 بحث  بغداد 2013

 

اٌّؤرّو اٌؼٍّٟ إٌَٛٞ ٌمَُ  12

  فٟ ث١ذ اٌؾىّخ كهاٍبد اٌزوعّخ

 بحث بغداد 2013

ِؤرّو أهثبئ١ٍٛ اٌلٌٟٚ ا٤ٚي ٌٍغخ  13

 اٌَو٠ب١ٔخ 

 بحث أربٌل 2017

 

 

 

 

 



 . االخرى األنشطة العلمٌة  : دساًا سا 

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

ػضٛ ِٚموه اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌٍلهاٍخ اٌىوك٠خ ٚاٌم١ِٛبد االفوٜ، ٌغٕخ اٌزؼ١ٍُ 

 .2004اٌَو٠بٟٔ اٌزبثؼخ ٌٛىاهح اٌزوث١خ 
 

 وزارة التربٌة

ػضٛ ِٚموه ٌغٕخ ٚضغ اٌقطخ اٌلها١ٍخ ٌٍّٕب٘ظ اٌقبطخ ثزله٠ٌ اٌم١ِٛبد 

  .2005ٚثضّٕٙب اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔخ فٟ ِل٠و٠خ إٌّب٘ظ اٌزبثؼخ ٌٛىاهح اٌزوث١خ 
 

 وزارة التربٌة

  ػضٛ ٌغٕخ االهشبك اٌزوثٛٞ اٌّووي٠خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد

  رئٌس لجنة الٌوم الثقافً فً القسم 

  عضو لجنة الغٌابات 

  عضو لجنة موقع الكلٌة االلكترونً 

  عضو لجنة وضع المناهج فً القسم

   يششذ انًشدهخ االٔنٗ–عؼٕ نجُخ االسشبد انزشثٕ٘ 

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :سابعاًا  

  عضو جمعٌة المترجمٌٌن العراقٌٌن الدولٌة   . 

  عضو اتحاد االدباء السرٌان . 

  

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: ثامناًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 1/11/2007 وزارة التربٌة كتاب شكر  1

/ 15/11 عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  2

2007 
 2008/ 20/6 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  3

 15/10/2008 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  4

 16/12/2008 اتحاد االدباء والكتاب السرٌان شهادة تقدٌرٌة 5

 14/5/2009 عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  6

 3/10/2009 اتحاد االدباء والكتاب السرٌان شهادة تقدٌرٌة 7

 2009 اتحاد االدباء والكتاب السرٌان درع مؤتمر األدب الرٌانً السادس 8

 19/10/2009 عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  9



 24/4/2011 عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  10

 14/5/2011 االستاذ ٌونادم كنا/ مجلس النواب كتاب شكر  11

 19/10/2009 عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  12

 24/4/2011 عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  13

 14/5/2011 االستاذ ٌونادم كنا/ مجلس النواب كتاب شكر  14

 2013 عمٌد كلٌة اللغات شهادة تقدٌرٌة  15

 2013 وزارة التربٌة  شهادة تقدٌرٌة  16

 2013 بٌت الحكمة شهادة تقدٌرٌة 17

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 السنة  أسم الكتاب ت

 2014 كتاب فقه اللغات السامٌة للمرحلة الرابعة 1

2   

3   

4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا١ٌَوٖ اٌنار١ٗ
 

 

 

 

 ػٍٟ ػجل اٌوىاق ػجل اٌي٘وح ػٍٟ    اٌز١ّّٟ:   االٍــــــــــــُ   

  1971 /11  /10:  ربه٠ـ ا١ٌّـالك  

 ِزيٚط:  اٌؾبٌخ اٌيٚع١خ 

   صالصخ: ػـــــلك ا٤ٚالك  

 ٍَُِ:   اٌل٠ـــــــــــبٔخ   

 فمّ انهغبد انغبيٛخ       :  انزـخـظــض    

 رذسٚغٙ :   انٕظٛفــــــّ     

 يذسط   :   انذسجخ انعهًٛخ 

 لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔخ         –و١ٍخ اٌٍغبد –عبِؼخ ثغلاك :    ػٕٛاْ اٌؼًّ   

 :        ٘برف اٌؼًّ   

    07702796588:    انٓبرف انُمبل  

 Alirazzaq186@yahoo.com: اٌجو٠ل إالٌىزوٟٚٔ 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  ●

 

 اٌزبه٠ـ اٌى١ٍـــخ  اٌغبِؼخ اٌلهعخ اٌؼ١ٍّخ

 ثىبٌٛه٠ًٛ

 

 1999 اٌٍغبد             ثغلاك

 2005 اٌٍغبد ثغلاك اٌّبعَز١و

 اٌلوزٛهاٖ

 

   

    أفوٜ



 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 .اٌزلهط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  ●

 

 .اٌزله٠ٌ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  ●

 اٌٝ- اٌفزوح  ِٓ  اٌغبِؼخ (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )اٌغٙخ   د

 2008-2007 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد  1

 2009-2008 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد  2

 2010-2009 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد  3

4    

5    

6    

7    

8    



 

 

 

 .اٌّموهاد اٌلها١ٍخ اٌزٝ لّذ ثزله٠َٙب: هاثؼبً  ●

 إٌَـــــخ اٌّـــــبكح اٌمَـــُ د

 2007 ِؾبكصٗ لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ 1

 2008 ِؾبكصٗ لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ 2

 2009 ِؾبكصٗ لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ 3

 2010 اِالء+لٛاػل لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ 4

 2011 اِالء+لٛاػل لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ 5

 2012 اِالء+لٛاػل لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ 6

 2013 اِالء+لٛاػل لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ 7

 2014 اِالء+لٛاػل لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ 8

 لواءح صبٟٔ+اِالء+لٛاػل لَُ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ 9

 

 

2015_2017 

 

 

 :اٌزٟ أشوف ػ١ٍٙب (االطبه٠ؼ ، اٌوٍبئً  ): فبَِبً  ●

 إٌَــخ اٌمَـــُ اٍُ ا٤طوٚؽخ  أٚ  اٌوٍبٌخ د



1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 .اٌّؤرّواد ٚإٌلٚاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ شبهن ف١ٙب: ٍبكٍبً  ●

ٔٛع اٌّشبهوخ   ِىبْ أٔؼمبك٘ب إٌَــخ  اٌؼٕٛاْ  د

ثٍٛزو / ثؾش  )

 (ؽضٛه

ِؤرّو اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔٗ  1

 اٌَبكً

 ثبؽش أهث١ً 2009

 ثبؽش و١ٍخ اٌٍغبد  2010 ِؤرّو اٌؼٍّٟ اٌَبكً 2

 ٚهلخ ػًّ إٌغف االشوف 2008 ٔلٚح إٌغف ٍٚف١ٕخ ٔٛػ 3

 ٚهلخ ػًّ ثغلاك/ِمو اٌغّؼ١خ 2008 ٔلٚح عّؼ١خ اشٛه ثب١ٔجبي  4

5     



6     

7     

 

 . ا٤ٔشطخ اٌؼ١ٍّخ االفوٜ : ٍبثؼب  ●

 فبهط اٌى١ٍخ كافً اٌى١ٍخ

  ػضٛ ٌغٕخ عّب١ٌخ اٌمَُ اٌَو٠بٟٔ

-٢٠١٣-٢٠١٢ػضٛ ٌغٕخ اِزؾب١ٔخ ِووي٠خ 

٢٠١٤- 

 

-٢٠١٧-٢٠١٦ػضٛ ٌغٕخ اِزؾب١ٔخ فوػ١خ

٢٠١٨ 

 

  ٢٠١٧-٢٠١٦ػضٛ ٌغٕخ االٍزالي 

 

اٌّشوٚػبد اٌجؾض١خ فٝ ِغبي اٌزقظض ٌقلِخ اٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ أٚ : صبِٕب ●

 .رط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ 

 إٌَخ ِؾً إٌشو أٍُ اٌجؾش د

  2010 ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد اٌٍغخ االٚغبه٠ز١ٗ الوة ٌغٗ ٍب١ِٗ ٌٍؼوث١ٗ 1

رؾٛالد اٌفؼً االعٛف فٟ اٌَو٠ب١ٔٗ ٚثؼض  2

 اٌٍغبد اٌَب١ِٗ

ِغٍخ ارؾبك االكثبء 

 اٌَو٠بْ 

2009 

3    

4    



 

 .ػض٠ٛخ ا١ٌٙئبد اٌؼ١ٍّخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ : ربٍؼب ●

  ػضٛ ارؾبك االكثبء ٚ اٌىزبة اٌَو٠بْ    ✔

✔     

 .وزت اٌشىو ، اٌغٛائي  ٚ شٙبكاد اٌزمل٠و: ػبشواً  ●

وزبة اٌشىو أٚ اٌغبئيح أٚ شٙبكح  د

 اٌزمل٠و

 إٌَخ اٌغٙخ اٌّبٔؾخ

 2008 هئ١ٌ عبِؼخ ثغلاك شىو ٚرمل٠و 1

 2009 ػّبكح و١ٍخ اٌٍغبد  شىو ٚرمل٠و  2

 2009 ػّبكح و١ٍخ اٌٍغبد  شىو ٚرمل٠و  3

 2008 ػّبكح و١ٍخ اٌٍغبد  شىو ٚرمل٠و 4

 2010 ػّبكح و١ٍخ اٌٍغبد شٙبكح رمل٠و٠خ 5

 2010 ػّبكح  و١ٍخ اٌٍغبد شٙبكح رمل٠و٠خ 6

 2009 أرؾبك االكثبء ٚاٌىزبة اٌَو٠بْ كهع رمل٠و 7

  2008 هئ١ٌ عبِؼخ ثغلاك ِٕؼ للَ  8

 2009 ارؾبك االكثبء ٚاٌىزبة اٌَو٠بْ  شٙبكح رمل٠و٠ٗ  9

 2008 ِووياٌزط٠ٛوٚاٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو شٙبكح رمل٠و٠ٗ 10

 

 .اٌىزت اٌّؤٌفخ أٚ اٌّزوعّخ:ؽبكٜ ػشو  ●



 ٍٕخ إٌشو أٍُ اٌىزبة د

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 .اٌٍغــبد :صبٟٔ ػشو  ●

 اٌؼجو٠ٗ             ✔

 االٔى١ٍي٠ٗ             ✔

 اٌَو٠ب١ٔٗ ✔

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

   عًبس عجذ انشصاق  هٛفخ:   ـى ـــــــــاالعــ

   15/1/1974 : ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔط     :انذبنخ انضٔجٛخ 

   اصُبٌ  :عـــــذد األٔالد  

 يغهى  :   انذٚـــــــــــبَخ

        انهغبد انغبيٛخ:     صــانزـخـض

 رذسٚغٙ:      ِ ــــــانٕظٛف

    يذسط   :انذسجخ انعهًٛخ 

             لغى انهغخ انغشٚبَٛخ–كهٛخ انهغبد –جبيعخ ثغذاد  :    عُٕاٌ انعًم

:          انعًم   ْبرف

        07705024309 :  انٓبرف انُمبل

  am_74_kh@yahoo.com:انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 13/6/1998 كلٌة اللغات بغداد

 1/12/2000 كلٌة اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 
 

 

 اٌظٛهح 



 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 ٌؾل –6/2/2006 بغداد كلٌة اللغات 1

 االْ
2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 ٌؾل –6/2/2006 و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغلاك  رله٠َٟ 1

 االْ
2    

3    

4    

5    

6    



 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 لحد االن- 2007 محادثة  قسم اللغة السرٌانٌة  1

  لحد االن– 2007 ترجمة  قسم اللغة السرٌانٌة 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 ال ٕٚجذ:انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 



 .انزٙ شبسن فٛٓبانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 حضور اربٌل 2006 مؤتمر اللغة السرٌانٌة الثانً 1

 بحث دهوك 2007 مؤتمر اللغة السرٌانٌة الثالث 2

 بحث السلٌمانٌة 2008 مؤتمر االدب السرٌانً الرابع 3

 بحث تركٌا 2008 مؤتمر اللغة السرٌانٌة الرابع 4

مؤتمر االدب السرٌانً  5

 الخامس

 بحث اربٌل 2009

 حضور النجف االشرف 2008 ندوة عن سفٌنة نوح 6

 حضور اربٌل 2010 ندوة عن االدب السرٌانً 7

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  

  

  

  

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2009 مجلة كلٌة االداب الحركات فً اللغات السامٌة 1

 2008 مجلة تراث النجف فعل االمر فً اللغات السامٌة 2

مجلة مؤتمر االدب  االوزان االسمٌة فً اللغة السرٌانٌة 3

 السرٌانً االلخامس

2009 

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 



 جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن     

 اتحاد االدباء والكتاب السرٌان 

    جمعٌة الصٌادٌن العراقٌة 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2010 معهد تاري االمرٌكً جائزة بحثٌة 1

 2007 مؤتمر اللغة السرٌانٌة الثالث شهادة تقدٌرٌة 2

 2008 مؤتمر اللغة السرٌانٌة الرابع شهادة تقدٌرٌة 3

 2008 مؤتمر االدب السرٌانٌة الرابع شهادة تقدٌرٌة 4

مؤتمر االدب السرٌانٌة  شهادة تقدٌرٌة 5

 الخامس

2009 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

 اٌؼوث١خ 

           اٌؼجو٠خ 

             االٔى١ٍي٠خ 

 اٌَو٠ب١ٔخ 



 

 انغٛشِ انزارّٛ

 

 

 

 

        انكُبَٙ ِؾّل ػٍٟ ػجل اال١ِو ؽَٓ  .د:   ـى ـــــــــاالعــ

  4/10/1964 ربسٚخ انًٛـالد 

 ِزيٚط :انذبنخ انضٔجٛخ 

 2    :عـــــذد األٔالد  

 يغهى  :   انذٚـــــــــــبَخ

   ربسٚخ لذٚى/   ٌغبد ٍب١ِخ:         صــانزـخـض

 رله٠َٟ:       ِ ــــــانٕظٛف

  أعزبر يغبعذ: انذسجخ انعهًٛخ 

           عبِؼخ ثغلاك/و١ٍخ اٌٍغبد  :     عُٕاٌ انعًم

:          انعًم   ْبرف

    07704521973:      انٓبرف انُمبل

 ma2000_95@yaho.com:انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1988 اللغات بغداد

 

 



 2005 اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 2013 االداب بغداد

    أخرى

 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2008 _2007 بغداد القسم السرٌانً/ كلٌة اللغات 1

 2009 _2008 بغداد القسم السرٌانً/ كلٌة اللغات 2

 2010 _2009 بغداد القسم السرٌانً/ كلٌة اللغات 3

 2014-2010 بغداد القسم السرٌانً/ كلٌة اللغات  4

 2019-2010 بغداد القسم السرٌانً/ كلٌة اللغات  5

6    

7    

8    

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2019 - 2006 و١ٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغلاك      رله٠َٟ 1

- 

- 

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2007 القراءه اللغة السرٌانٌة 1

 2007 المحادثة اللغة السرٌانٌة 2

 2008 القراءه اللغة السرٌانٌة 3

 2008 المحادثة اللغة السرٌانٌة 4

 2009 القراءة اللغة السرٌانٌة 5

 2009 المحادثة اللغة السرٌانٌة 6

 2010            االنشاء-  القراءة     اللغة السرٌانٌة 7

 2011            االنشاء-                      القراءة  اللغة السرٌانٌة 8

 االنشاء-                     القراءة   اللغة السرٌانٌة 9

 

           2012 

  االنشاء   –                    المحادثة   اللغة السرٌانٌة 9

 

           2013 

 االنشاء-                     المحادثة   اللغة السرٌانٌة 9

 

 2014-2019         

20120192019 
: انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد 1

2    

3    

4    

5    



6    

 

 .انزٙ شبسن فٛٓبانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 بحث دهوك/ العراق 2007 مؤتمر اللغة السرٌانً الثالث 1

 بحث ماردٌن/ تركٌا 2008 مؤتمر اللغة السرٌانً الرابع 2

 بحث بغداد/ كلٌة اللغات 2008 مؤتمر اللغات العلمً الرابع 3

 بحث سلٌمانٌة/ العراق 2008 االدب السرٌانً الخامس=  4

 بحث أربٌل/ العراق 2009 السادس =  =      =      5

 بحث بغداد/كلٌة اللغات 2009 اللغات العلمً الخامس=  6

 بحث  =    = / =   2010 اللغات العلمً السادس=  7

 بحث اربٌل   2012 اللغة السرٌانٌة =  8

الحلقة الدراسٌة للثقافة  9

 السرٌانٌة 

 بحث  اربٌل   2013

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  رئٌس لجنة جمالٌة القسم 

  عضو لجنة ٌوم القسم 

  رئٌس لجنة الغٌابات

  عضو لجنة االستالل

  عضو لجنة المناهج

  عضو اللجنة العلمٌة

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم



 السنة محل النشر أسم البحث ت

الذال بٌن االشارٌة والموصولٌة فً اللغات  1

 السامٌة

 2008  اللغاتمجلة كلٌة

الداللة الزمانٌة السماء االشاره فً اللغات   2

 السامٌة

 2009 مجلة بٌت الحكمة

 2009 مجلة سمثا السرٌانٌة ا سم الفاعل والمفعول فً اللغات السامٌة 3

مجلة مؤتمر كلٌة  التقسٌة والتلٌٌن فً اللغة السرٌانٌة 4

 6/اللغات 

2010 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

   جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن    

    أتحاد االدباء والكتاب السرٌان  

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2008 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2009 كلٌة اللغات جامعة بغداد كتاب شكر  2

 2009 كلٌة اللغات جامعة بغداد  كتاب شكر  3

 2008 أتحاد االدباء السرٌان شهادة تقدٌرٌة 4

 2009 أتحاد االدباء السرٌان شهادة تقدٌرٌة  5

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2008 (دراسة سامٌة مقارنة )القدٌسة شمونً  1

 2008 مادة القراءه السرٌانٌة  للمرحلة االولى 2

 2018 تارٌخ حضارة مصر القدٌمة 3



4   

5   

6   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

    انهغخ انعجشٚخ           

  انهغخ انغشٚبَٛخ             

 انهغخ االَكهٛضٚخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انعهًٛخ حانغٛش
 

 

 

 

       ادًذ ثبثبٌ َذٖ عجذ انعضٚض يظطفٗ:   ـى ـــــــــاالعــ

  1/9/1966 : ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔجخ :انذبنخ انضٔجٛخ 

 اصُبٌ    :عـــــذد األٔالد  

 ٍَِّخ  :   اٌل٠ـــــــــــبٔخ

      عهٕو دبعجبد:     صــنزـخـضا 

 رذسٚغٙ:     ِ ــــــانٕظٛف

 يذسط :انذسجخ انعهًٛخ 

 كهٛخ انهغبد  :  عُٕاٌ انعًم

 

        /:  انعًم   ْبرف

:         انٓبرف انُمبل

 alilayan@yahoo.com /  :(ٚفؼم انغًبسد يٛم) انجشٚذ إالنكزشَٔٙ

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 2000 التربٌة ابن الهٌثم بغداد

 2010 كلٌة التربٌة االساسٌة السلٌمانٌة الماجستٌر

    

 

 
 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

  أخرى
 
 
 
 

 

  

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

6    



 

 

 

 

 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

: انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

1    

2    

3    



4    

5    

6    

7    

 

 .انزٙ شبسن فٛٓبانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  

  

  

  

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت



1    

2    

3    

4    

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

   

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

1    

2    

3    

4    

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   



6   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انغٛشِ انزارّٛ
 

 

 

 

 ٚغشٖ عجبط عجذ     :       ـى ـــــــــاالعــ

 20/4/1971          : ربسٚخ انًٛـالد 

 يزضٔجخ :          انذبنخ انضٔجٛخ 

     ؽفهخ ٔادذح    :عـــــذد األٔالد  

    يغهًخ      :   انذٚـــــــــــبَخ

 (فمّ نغخ يمبسٌ  )نغبد عبيٛخ    :       صــانزـخـض

 رذسٚغٛخ      :     ِ ــــــانٕظٛف

 اعزبر يغبعذ       :انذسجخ انعهًٛخ 

 كهٛخ انهغبد    :     عُٕاٌ انعًم

:          انعًم   ْبرف

     07711101503:     انٓبرف انُمبل

 yusra_aljaberi@yahoo.com:انجشٚذ إالنكزشَٔٙ 

 .انًؤْالد انعهًٛخ : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 8/7/1993 اللغات بغداد 

 بغداد الماجستٌر
 

 29/12/2000 اللغات

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 

 



 .انزذسط انٕظٛفٙ : صبَٛبً  

 

 .انزذسٚظ انجبيعٙ : صبنضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 30/6/2006- 1/10 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد 1

 30/6/2007- 1/10 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد 2

 30/6/2008- 1/10 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد 3

 30/6/2009- 1/10 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد 4

 30/6/2010- 1/10 ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد 5

 

 .انًمشساد انذساعٛخ انزٗ لًذ ثزذسٚغٓب: ساثعبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

  2007- 2006 ثالث/ اللغة األكدٌة سرٌانً 1

   2008- 2007 اللغة األكدٌة  سرٌانً 2

 2009- 2008 اللغة األكدٌة  سرٌانً 3

4 

 

 

  2010- 2009 اللغة األكدٌة  سرٌانً

 

 

 2011-2010 اول/امالء سرٌانً 5

 2013-2012 اول/ قراءة سرٌانً 6

 2014 - 2013 ثالث/شعر سرٌانً 7

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1 \\\\   

2    



 

: انزٙ أششف عهٛٓب (االؽبسٚخ ، انشعبئم  ):  بيغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

1    

 

 .انزٙ شبسن فٛٓبانعهًٛخ ٔانُذٔاد انًؤرًشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 مشاركة  وزارة الصحة  2005 اوقفوا العنف ضد النساء 1

مؤتمرالعالمة جبرائٌل  2

 القرداحً 

 للدراسات السرٌانٌة

 

 

 

 

 

 

 للدرا للدراسات

 باحثة بٌروت - لبنان 2018

 باحثة القاهرة-مصر  2019  3

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  األشراف على بحوث التخرج

  

  

  

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت



 2003 مجلة كلٌة اللغات  اسم الفاعل فً آرامٌة الحضر  1

 2004 المجلة العراقٌة للغات  العطف فً اللغات السامٌة  2

 2013 مجلة بٌت الحكمة النداء فً آرامٌة الحضر 3

دراسة سامٌة )التمٌٌز فً ارامٌة الحضر  4

 (مقارنة

 2019 مجلة بٌت الحكمة

 

 

 

 

 

 

 

 

االستثناءوادواته بين  5

دراسة سامية )العربيةوالسريانية

 (مقارنة 

دراسة سامية )

 (مقارنة
 

 2019 القاهرة/ مصر

حرف -االدوات النحوٌة فً اللغات السامٌة 6

 الالم واستخداماته

 دراسة سامٌة مقارنة-انموذجا

 

 2018 القاهرة/لبنان

  عضوٌة:تاسعا 

 .العلمٌة المحلٌة والدولٌة  

 1 .     اللجنة العلمٌة 

    2 .لجنة المكتبات 

 3.اللجنة العلمٌة المركزٌة لكلٌة اللغات 

 4لجنة الغٌابات  

 5.لجنة ٌوم القسم 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2009 كلٌة اللغات  كتاب شكر  1

 2018 جامعة بٌروت الدولٌة شهادة تقدٌرٌة 2

 2018 بغداد/الكلٌة التقنٌةاالدارٌة  شهادة تقدٌرٌة 3

 2018 وزارة التربٌة شهادة تقدٌرٌة 4

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



  الٌوجد 1

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

 1 .           اٌٍغخ   اٌؼجو٠خ 

 انهغخ االَكهٛشٚخ. 2

 انهغخ انغشٚبَٛخ. 3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  عٕعٍ ثٓجذ َٕٚظ: االعى انضالصٙ

.  يذسط: انهمت انعهًٙ

.  رذسٚغٛخ فٙ جبيعخ ثغذاد، كهٛخ ثغذاد، ٔدذح دمٕق اإلَغبٌ: انعُٕاٌ انٕظٛفٙ

.  و1960ثغذاد، : يذم ٔربسٚخ انًٛالد

.  عشالٛخ: انجُغٛخ

 . أَضٗ: انجُظ -

 . يغهًخ: انذٚبَخ -

  07902628927 ٔ 07717668604: سلى انٓبرف -

- Emil. Smr yns@yahoo.com 

 : اٌلفٛي إٌٝ اٌّىزجبد ا٤كث١خ -

- Emil. susonbahget@ gmail.com 

- Susan2015: password 

 . 579404: هِي اٌزؾم١ك -

 : االَجبصاد انعهًٛخ -

.  1983َ- 1982و١ٍخ ا٢كاة، / ؽظٍذ ػٍٝ شٙبكح اٌجىبٌٛه٠ًٛ ِٓ اٌغبِؼخ اٌَّزٕظو٠خ: أٚالً 

اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍلهاٍبد ا١ٌَب١ٍخ / ؽظٍذ ػٍٝ شٙبكح اٌّبعَز١و ِٓ اٌغبِؼخ اٌَّزٕظو٠خ: صب١ٔبً 

عٙٛك اٌؼوة ا١ٌٍَّّٓ ))، ثبٌوٍبٌخ اٌٍِّٛٛخ ثـ86ثلهعخ ع١ل علاً / لَُ اٌزبه٠ق١خ/ ٚاٌل١ٌٚخ

إٌٝ ػٙل  ()فٟ فزؼ لفمب١ٍب ٚاٌَٙٛة اٌو١ٍٚخ ا٤ٚهث١خ ِٓ ػٙل اٌق١ٍفخ ػّو ثٓ اٌقطبة 

.  2002َ- 2001، ٚمٌه فٟ ((٘بهْٚ اٌوش١ل

 . ربه٠ـ: اٌزقظض اٌؼبَ -

 . (ِشوق إٍالِٟ)ربه٠ـ إٍالِٟ : اٌزقظض اٌلل١ك -

 . ؽمٛق ا٦َٔبْ ٚاٌل٠ّمواط١خ: صب١ٔبً . أٚالً ِٕٙظ ثؾش: اٌّٛاك اٌزٟ لّذ ثزله٠َٙب -

.  2016- 2015اٌىزت إٌّشٛهح ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ : صبٌضبً 

عٙٛك اٌؼوة ا١ٌٍَّّٓ فٟ فزؼ لفمب١ٍب ٚاٌَٙٛة اٌو١ٍٚخ ا٤ٚهث١خ ))اٌىزبة اٌٍَّٛٛ ثـ -١

، هلُ ا٠٦لاع فٟ كاه ((إٌٝ ػٙل ٘بهْٚ اٌوش١ل ()ِٓ ػٙل اٌق١ٍفخ ػّو ثٓ اٌقطبة 

 . 2015 ٌَٕخ 2454اٌىزت ٚاٌٛصبئك فٟ ثغلاك، 

 11/151/أٌٍ روث٠ٛخ فٟ اٌغبِؼخ اٌؼوال١خ ثٕبء إٌٝ وزبة ػلَ اٌّّبٔؼخ مٞ اٌولُ س ة : هاثؼبً 

.  26/1/2015اٌّؤهؿ 

 . ، اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ، اٌٍغخ اٌفو١َٔخ(اٌٍغخ ا٤َ)اٌٍغخ اٌؼوث١خ : اٌٍغبد اٌزٟ رزمٕٙب -

 . انجذٕس انًمذيخ نهزشلٛخ انغبثمخ إنٗ دسجخ يذسط

اٌقواط ٚرطٛه٘ب فٟ اٌؼظٛه ا٦ٍال١ِخ ا٤ٌٚٝ ِٕن ػٙل اٌوٍٛي )) اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ -١

() اٌغبِؼخ / ، ٔشو فٟ ِغٍخ و١ٍخ اٌزوث١خ ا٤ٍب١ٍخ((ٚؽزٝ ٔٙب٠خ اٌقالفخ ا٠ِٛ٤خ

 . 66، اٌؼلك 16َ، اٌّغٍل 2010اٌَّزٕظو٠خ ٌَٕخ 

. ((كٚه ١ٍٍّبْ ثٓ ٘شبَ ثٓ ػجل اٌٍّه فٟ ٍمٛط اٌقالفخ ا٠ِٛ٤خ)) اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ -٢

. 2006َ- ٘ـ1437عبِؼخ ثغلاك، ٌَٕخ / و١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ هشل/ ٔشو فٟ ِغٍخ ا٤ٍزبم

 . 59اٌؼلك 

 :انجذٕس انًُشٕسح ثعذ انزشلٛخ إنٗ يذسط

- 749/ )(٘ـ232- 132)ٔشبط اٌزوعّخ فٟ ث١ذ اٌؾىّخ ثجغلاك ِٓ )) اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ -١

، ٔشو فٟ و١ٍخ اٌٍغبد فٟ اٌؼلك اٌقبص ثّؤرّو ثغلاك، اٌلٌٟٚ اٌضبٌش ٌٍزوعّخ (((846َ

7 -8 -9 /5/2014َ . 

، ٔشو فٟ ِغٍخ و١ٍخ اٌزوث١خ ا٤ٍب١ٍخ إٌَخ ((اٌوق فٟ ا٦ٍالَ)) اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ -٢

 . 19، اٌّغٍل 80، اٌؼلك 1/9/2013



، اٌؼلك 1/11/2014ٔشو فٟ ِغٍخ اٌزوث١خ ا٤ٍب١ٍخ  ((فطظ ثغلاك)) اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ -٣

 . 20، اٌّغٍل 86

 : انجذٕس انًمجٕنخ نهُشش

ٚكٚه٘ب فٟ فزؼ آ١ٍب اٌظغوٜ  (1071َ- ٘ـ463)ِؼووخ ِالموود ))اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ -١

، ؽظً ػٍٝ رأ١٠ل طالؽ١خ إٌشو فٟ ِغٍخ ((ٚأصو٘ب ػٍٝ ا٦ِجواطٛه٠خ اٌج١ئط١خ

 . 2/3/2015 ٚاٌّؤهؿ فٟ 13و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد مٞ اٌولُ : اٌغبِؼخ اٌؼوال١خ

اٌؼواق، ثالك فبهً، ثالك ِب ٚهاء )ا٤ٍٛاق فٟ اٌّشوق ا٦ٍالِٟ )) اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ -٢

ؽظً ػٍٝ طالؽ١خ ((. إٌٝ ٔٙب٠خ اٌؼظو اٌج٠ٟٛٙ ()، ِٓ ػٙل اٌوٍٛي ِؾّل (إٌٙو

 . 8/3/2015، ٚاٌّؤهؿ فٟ 144ٔشو ثؾش فٟ ِغٍخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ا٦ٍال١ِخ مٞ اٌولُ 

 : انًشبسكبد فٙ  ذيخ انًجزًع

كائوح شؤْٚ اٌّؾبفظبد، ِىزت /  اشزووذ فٟ كٚهح رله٠ج١خ فٟ ٚىاهح ؽمٛق ا٦َٔبْ -١

 . ، ٚاٌّوفمخ ط١بً 27/6/2013- 26ثغلاك، ١ٌِٟٛ 

ِىزت / كائوح شؤْٚ اٌّؾبفظبد/  اشزووذ فٟ ٚهشخ ػًّ فٟ ٚىاهح ؽمٛق ا٦َٔبْ -٢

 . ، ٚاٌّوفك ط١بً 23/6/2013، ٚاٌّؤهؿ فٟ 339ثغلاك، مٞ اٌؼلك 

 : انُذٔاد

اٌزٟ ألبِٙب  ((اٌزبه٠ـ ػطبء كائُ ٚأثلاع ِزغلك))اشزووذ فٟ إٌلٚح اٌؼ١ٍّخ اٌٍِّٛٛخ ثـ -١

ف١ٍفخ ثٓ ف١بط )َ، ثجؾضٟ اٌٍَّٛٛ 15/4/2013و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد فٟ / لَُ اٌزبه٠ـ

 . ، ٚرُ ِٕؾٟ شٙبكح ِشبهوخ(ِٕٚٙغٗ فٟ وزبثخ اٌزبه٠ـ

رُ اٌّشبهوخ فٟ إٌلٚح اٌزوث٠ٛخ ػٓ ِقبطو اٌّزفغواد اٌزٟ ػملد ٠َٛ اٌضالصبء  -٢

ٚرُ اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبكح . ، فٟ لبػخ اٌش١ٙل فؤاك اٌج١بر١ٔ/2014َٟبْ/22اٌّظبكف 

 . رمل٠و٠خ ِٓ ا١ٌَلح اٌؼ١ّلح ػٍٝ اٌّشبهوخ ٚاٌّوفمخ ط١بً 

 : انًؤرًشاد -

ٔشبط ؽووخ )) اشزووذ فٟ ِؤرّو ثغلاك، اٌلٌٟٚ اٌضبٌش ٌٍزوعّخ ثجؾضٟ اٌٍَّٛٛ ثـ -١

َّٞ شٙبكح (( (846َ- 749/ ٘ـ232- 132اٌزوعّخ فٟ ث١ذ اٌؾىّخ ثجغلاك ِٓ  ٌٚل

ٚطله اٌجؾش ضّٓ أػّبي . 9/5/2014- 8- 7ِشبهوخ ثنٌه، اٌنٞ أل١ُ ثزبه٠ـ 

 . اٌّؤرّو اٌقبص فٟ ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد

 : انهجبٌ انعهًٛخ -

- 2013 ٌغٕخ رظؾ١ؼ اٌلفبرو اٌّشىٍخ فٟ ٚؽلح ؽمٛق ا٦َٔبْ مٞ اٌولُ ٚاٌّؤهؿ  -١

2014 . 

شفبء ِؾّل ؽَٓ ثزبه٠ـ . ك.  اشزووذ فٟ اٌٍغٕخ االٍزالي ٚاٌقبطخ ثزول١خ َ -٢

، 624، ٚمٌه إشبهح إٌٝ وزبة عبِؼخ ثغلاك، و١ٍخ اٌٍغبد مٞ اٌولُ 23/11/2014

 . 17/11/2014ٚاٌّؤهؿ فٟ 

 : كزت انشكش ٔانزمذٚش -

 رُ ِٕؼ وزبة شىو ٚرمل٠و ِٓ ا١ٌَل ِؼبٌٟ ٚى٠و اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّوفك  -١

 . 11ط١بً ٚثبٌزًٍََ 

 رُ ِٕؼ شٙبكح رمل٠و٠خ ِٓ ا١ٌَلح ػ١ّلح و١ٍخ اٌٍغبد إٌٝ ٚؽلح ؽمٛق ا٦َٔبْ ٌّشبهوزٕب  -٢

فٟ إٌلٚح اٌزوث٠ٛخ ػٓ ِقبطو اٌّزفغواد اٌزٟ ػملد ٠َٛ اٌضالصبء اٌّظبكف 

 . ، فٟ لبػخ اٌش١ٙل فؤاك اٌج١بر١ٔ/2014َٟبْ/22

 . ؽظٍذ ػٍٝ وزبة شىو ٚرمل٠و ٔظواً ٌؾظٌٟٛ ػٍٝ اٌٍمت اٌؼٍّٟ ثبٌّلح ا٤طغو٠خ: صبٌضبً 

 : انجذٕس انًمذيخ نهذظٕل عهٗ دسجخ أعزبر يغبعذ

- 749/ )(٘ـ232- 132)ٔشبط اٌزوعّخ فٟ ث١ذ اٌؾىّخ ثجغلاك ِٓ ))اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ -١

ٔشو فٟ و١ٍخ اٌٍغبد فٟ اٌؼلك اٌقبص ثّؤرّو ثغلاك، اٌلٌٟٚ اٌضبٌش ٌٍزوعّخ (( (846َ

7 -8 -9/5/2014َ . 



ٔشو فٟ ِغٍخ و١ٍخ اٌزوث١خ ا٤ٍب١ٍخ إٌَخ  ((اٌوق فٟ ا٦ٍالَ)) اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ -٢

 . 19، اٌّغٍل 80، اٌؼلك 1/9/2013

، ٚكٚه٘ب فٟ فزؼ آ١ٍب (1071َ- ٘ـ463)ِؼووخ ِالموود )) اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ -٣

، ؽظً ػٍٝ رأ١٠ل طالؽ١خ إٌشو فٟ (اٌظغوٜ ٚأصو٘ب ػٍٝ االِجواطٛه٠خ اٌج١ئط١خ

 . 2/3/2015 ٚاٌّؤهؿ فٟ 13و١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد مٞ اٌولُ / ِغٍخ اٌغبِؼخ اٌؼوال١خ

اٌؼواق، ثالك فبهً، ثالك ِب ٚهاء )ا٤ٍٛاق فٟ اٌّشوق ا٦ٍالِٟ )) اٌجؾش اٌٍَّٛٛ ثـ -٤

، ؽظً ػٍٝ طالؽ١خ ((إٌٝ ٔٙب٠خ اٌؼظو اٌج٠ٟٛٙ ()ِٓ ػٙل اٌوٍٛي ِؾّل  (إٌٙو

 . 8/3/2015، ٚاٌّؤهؿ فٟ 144ٔشو ثؾش فٟ ِغٍخ و١ٍخ اٌؼٍَٛ ا٦ٍال١ِخ، مٞ اٌولُ 

 في 3165حصمت عمى درجة استاذ مساعد بناًء عمى األمر الجامعي المرقم  -1
30/1/2017 . 

جيود العرب المسممين في فتح قفقاسيا " الموسوم بـ2015 لدي كتاب منشور في  -2
 في 2454رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ". والسيوب الروسية األوربية

12/10/2015 . 

دراسات في تاريخ المشرق اإلسالمي رقم " الموسوم بـ2016 لدي كتاب منشور في  -3
 . 2014 في 164االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 

 .  لدي ثالثة بحوث تحت الطبع -4

 . الميام والمسؤوليات المالية واالدارية لموزير - أ

 . حركة الزنج أسبابيا أىدافيا وطرق القضاء عمييا - ب

 . ىـ656- 132الصناعة في المشرق اإلسالمي خالل الدولة العباسية  - ت
 

 

 

 

 

 

 

 
 


