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 .اٌّإ٘الد اٌؼ١ٍّخ : 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالورٌوس
 

 1990-89 اللغات بغداد

 2006 اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 .اٌزله٠ٌ اٌغبِؼٟ : 

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

 ولحد 17/1/2007 بغداد كلٌة اللغات 1
 اآلن

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 .اٌّموهاد اٌلها١ٍخ اٌزٝ لّذ ثزله٠َٙب: 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

قواعد اللغة الفارسٌة المرحلة الثالثة  اللغة الكردٌة 1

 والرابعة

 ولغاٌة االن2007

قواعد اللغة الفارسٌة المرحلة الثالثة  اللغة الكردٌة 2
مشارك فً تدرٌس مادة نظرٌات + والرابعة

 -علم الداللة - علم اللغة االجتماعً- اللغة

2008-2009-2010 

قواعد اللغة الفارسٌة المرحلة الثالثة  اللغة الكردٌة 3

 والرابعة

2013-2014 

 2014-2013 النحو المقارن المرحلة الرابعة اللغة الكردٌة 4

 2015- 2014 قواعد واالدب الفارسً  اللغة الكردٌة 5

 2015-2014 النحو المقارن المرحلة الرابعة اللغة الكردٌة 6

 2015- 2014 قواعد واالدب الفارسً المرحلة الرابعة اللغة الكردٌة 7

 2015-2014 النحو التقابلً المرحلة الرابعة اللغة الكردٌة 8

 2016-2015 النحو التقابلً المرحلة الرابعة اللغة الكردٌة 9

 2016-2015 قواعد واالدب الفارسً المرحلة الرابعة اللغة الكردٌة 10

 

 

 



 

 

 

 

 .اٌّإرّواد ٚإٌلٚاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ شبهن ف١ٙب: 

نوع المشاركة   مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

بوستر / بحث  )

 (حضور

بحث علمً بعنوان  كلٌة اللغات 2008 مؤتمر كلٌة اللغات الرابع 1
اروع شعراء اٌران 

 الناطقٌن بالضاد
المؤتمر العلمً الخامس للغات  2

 والترجمة

 حضور فندق المنصور 2013

ندوة دور الصحافة فً تطوٌر اللغة  3

 الكردٌة

 مشاركة كلٌة اللغات 2014

 حضور كلٌة اللغات 2014 وسائل االعالم وثقافة العنف 4

 مؤتمر بغداد الدولً الثالث 5

 للترجمة

 عضو اللجنة العلمٌة  2013

 

  

 .األنشطة العلمٌة االخرى : 

عضو فً اللجان الثقافٌة واقامة . عضو فً اغلب اللجان العلمٌة لقسم اللغة الكردٌة
رئٌس اللجنة / عضو فً اللجان االمتحانٌة. المهرجانات والندورات والسمنارات 

 2014 لغاٌة 2010-2009االمتحانٌة للعام الدراسً 
 

 2014-2013عضو لجنة الغٌابات   

 2014-2013عضو اللجنة العلمٌة وتطوٌر المناهج    

 2014-2013مقرر قسم اللغة الكردٌة للدراسة الصباحٌة   

 2014-2013لجنة  قبول واستقبال الطلبة الجدد  

 2014-2013اللجنة االنضباطٌة  



 

 

 2014-2013لجنة مناقشة بحوث التخرج  

 2014-2013مشارك فً دورة مختبرات فً كلٌة اللغات

 ولحد 1990بغداد من تارٌخ - عضو فً جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن

 االن

 

 

 2015/2016عضو لجنة التقٌٌم الذاتً فً كلٌة اللغات 

 وعضو فً العدٌد من اللجان داخل كلٌة اللغات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 .المشروعات البحثٌة

  ت

 

 أسم البحث

 السنة محل النشر

مجلة دراسات  شعراء اٌران به ضاد زبان كفتارى 1

 الترجمة 

 8 العدد 2008

تشبٌه واستعاره در شعر شاعر فضولى  2

 بغدادى

مجلة دراسات 

 الترجمة

 9 العدد 2009

مجلة دراسات  وازه هاى قافٌه ونقشهاى در ساخت شعر 3

 الترجمة

 13 العدد 2011

ردٌف در شعر فارسى ووازه هاى ردٌف در  4

 شعر حافظ شٌرازي

 95 العدد2011 مجلة اآلداب

مجلة دراسات  الدالالت الصوتٌه واللفظٌة فً الشعر الفارسً 5

 الترجمة

-21العدد 2014

22 



 

 

بزوهش در صفت ونقش آن را در دستور  6

 زبان

مجلة دراسات 

 الترجمة

 16 العدد 2012

وازه هاى فارسى در دٌوان وسٌلة النجاة بر  7 17-

 رسً اشتقاق

مجلة دراسات 

 الترجمة

 قبول نشر

    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2014  العلمًالسٌد معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث كتاب شكر 1

 2014 السيد رئيس جامعة بغداد كتاب شكر 2

 2014 السيد عميد كلية اللغات كتاب شكر 3

 23/8/2016 مركز التطوير المستمر شهادة تقديرية  4

مركز التنميةللدراسات /المؤتمر االول  شهادة تقديرية وشكر وتقدير 5

 والتدريب

 

2016 

 7/5/2016 الجامعة المستنصرية/ كلية الصيدلة شهادة تقديرية 6

 24/3/2016 السيد عميد كلية اللغات كتاب شكر 7

 17/4/2016 مجلس محافظة بغداد كتاب شكر 8

  ولحد االن2007والعديد من كتب الشكر للسنوات من 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

:  اٌجطبلخ اٌشقظ١خ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٍُئٍّبػ١ً ئثوا١ُ٘ ٍؼ١ل ػٍٟ .ك.أ: اال .

 ِزيٚط : اٌؾبٌخ االعزّبػ١خ .

 1952وووٛن ، : ِؾً ٚربه٠ـ اٌٛالكح .

هئ١ٌ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد عبِؼخ ثغلاك .

 ٓثغلاك: اٌَى .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :اٌشٙبكاد ٚاٌزول١بد اٌؼ١ٍّخ 

 اثٓ -فٟ لَُ اٌٍغـــخ اٌىوك٠خ و١ٍخ اٌزوث١خ  1978 _ 1977ثىــبٌٛه٠ًٛ آكاة ٌغخ ووك٠خ

. عبِؼخ ثــغلاك - هشل

 اثٓ - و١ٍخ اٌزوث١خ. فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ  (ثلهعخ اِز١بى )أكة / ِبعَز١و آكاة ٌغخ ووك٠خ

ػٍّبً ثبْ إٌّبلشخ  . 6/10/2001فٟ  16941عبِؼخ ثغلاك ؽَت االِو اٌغبِؼٟ - هشل 

 . 20/9/2005عود فٟ ا١ٌَٛ اٌق١ٌّ 

 و١ٍخ اٌزوث١خ.فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ   (ثلهعخ اِز١بى )أكة /كوزٛهاٖ فٍَفخ فٟ اٌٍغخ اٌىوك٠خ -

، ِٕٚؼ ٌمت  8/6/2005فٟ  1171/ع .عبِؼخ ثغلاك ؽَت االِو اٌغبِؼٟ ك-  اثٓ هشل

ٚاالِو االكاهٞ اٌَّزٕل ػ١ٍٗ .9/10/2005فٟ  17849ِلهً ؽَت االِو اٌغبِؼٟ  

. ٚػ١ٓ ِلهٍبً  17/10/2005فٟ  12202

            ػٍّبً ثبْ االٍزبم اٌلوزٛه وّبي ِظٙو اؽّل هئ١ٌ ٌغٕخ إٌّبلشخ اٚطٝ ثؼوٚهح ؽجغ 

ا٘زّبَ  19/5/2005االؽوٚؽخ وىزبة، ٚٔبٌذ عٍَخ إٌّبلشخ  اٌزٟ ػملد ٠َٛ اٌق١ٌّ 

:  اٌظؾبفخ وّب عبءد فٟ

  7/6/2005 /4492اٌؼلك " عو٠لح اٌزبفٟ - "1

  24/5/2005 .192ذمارة  (مٌدٌا)رؤذنامةى  -  2

 .2005 ، حزٌران  3  طؤظارى طةرمٌان ،ذمارة ، -3

 . 2005\11\26فٟ  453ٔشود ٍِقض األؽوٚؽخ فٟ اٌؼلك " اٌّلٜ "عو٠لح -  4

 

ؽَت االِو اٌغبِؼٟ ثبٌزول١خ اٌؼ١ٍّخ مٞ اٌؼلك  15/12/2008اٍزبم َِبػل ِٓ ربه٠ـ - 

 29/6/2009فٟ  2337ٚاٌّجٍغ ثبالِو االكاهٞ مٞ اٌؼلك  6/2009/ 16ٞف 16009



 

 

  ٚاالِو 27/6/2016 فٟ 4576/ أ1االِو اٌغبِؼٟ )ٌمت االٍزبم٠خ ؽَت اِو اٌزول١خ - 

 .15/12/2013 اػزجبها ِٓ 11/7/2016 فٟ 173االكاهٞ ٌى١ٍخ اٌٍغبد اٌؼلك 

 

 :اقامة دورات

أغبى كٚهح ٌزؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ فٟ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ فٟ ٚىاهح اٌضمبفخ فٟ ثغلاك ٍٕخ .1

.  ػٍٝ شىً ِؾبػواد  ٚاٌؾظٛي ػٍٝ وزبة شىو ٚاٌزمل٠وػ١ٍٙب2005

كلٌة التربٌة ابن /التكلٌف للدورة التنشٌطٌة االولى لمدرسً اللغة الكردٌة فً قسم اللغة الكردٌة .2

 .21/4/2011 فً 2032جامعة بغداد حسب االمر االداري المرقم /رشد

التكلٌف اللقاء المحاضرات فً دورة اللغة الكردٌة للمستوى المتقدم فً وحدة التعلٌم المستمر .3

 حٌث تمت 20/5/2014 فً 2665جامعة بغداد حسب االمر االداري المرقم /فً كلٌة اللغات

 .مراجعة المنهاج االولً لتعلٌم اللغة الكردٌة وتصحٌحه ووضع منهاج الدورة

- 1/4/2014كٚهح فٟ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٌٍَّزٜٛ اٌّزملَ فٟ ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو ِٓ -. 4

 .20/5/2014 فٟ 2665 ؽَت االِو االكاهٞ ثبٌزى١ٍف اٌؼلك 1/7/2014

 ؽَت 16/9/2014كٚهح فٟ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٌٍَّزٜٛ اٌّزملَ فٟ ٚؽلح اٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو ِٓ   -5

 .26/8/2014االِو االكاهٞ اٌّولُ ثال فٟ 

: اٌلٚهاد اٌّشبهوخ فٟ 

ٌٚغب٠خ  5/3/2002اٌلٚهح اٌزأ١ٍ٘خ ٌزؼ١ٍُ اٌؾبٍٛة ٌطٍجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٌٍفزوح - 

. عبِؼخ ثغلاك.فٟ لَُ ػٍَٛ اٌؾبٍجبد ثى١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ ١٘ضُ  30/3/2002

ٌٚغب٠خ  2/7/2006اٌّمبِزبْ ٌٍفزوح ِٓ (53)ٚاٌٍغخ اٌؼوث١خ (79)كٚهرب اٌزأ١ً٘ اٌزوثٛٞ - 

فٟ ِووي اٌزط٠ٛو ٚاٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو فٟ هئبٍخ عبِؼخ ثغلاك ؽَت اٌىزبة  6/8/2006

  6/8/2006فٟ  1397اٌّولُ 

فٟ ِووي اٌؾبٍجخ  10/10/2007ٌٚغب٠خ  7/10/2007كٚهح اٌزول١بد اٌؼ١ٍّخ ٌٍفزوح ِٓ - 

 .االوزوٟٚٔ فٟ عبِؼخ ثغلاك

 

: اٌّإرّواد ٚإٌلٚاد األكث١خ ٚاٌضمبف١خ



 

 

. (22/4/1898)اٌّشبهوخ اٌفؼ١ٍخ ٚاٌلائّخ إلؽ١بء مووٜ ١ِالك اٌظؾبفخ اٌىوك٠خ - 

اٌّمبِخ فٟ ٚىاهح " طؤران"ػؼٛ ا١ٌٙئخ إٌّظّخ ٌّٙوعبْ مووٜ اٌشبػو اٌىوكٞ اٌىج١و - 

  2005اٌضمبفخ فٟ ثغلاك ٍٕخ 

فٟ " اص١وٞ"ِشبهوٗ ثجؾش فٟ اٌّٙوعبْ االكثٝ ٚاٌضمبفٟ ؽٛي اٌشبػو اٌىوكٞ اٌّؼوٚف - 

 . 2006وووٛن ٍٕخ 

اٌّشبهوخ فٟ اٌّإرّو اٌؼٍّٟ اٌقبص ثٛػغ ِٕب٘ظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب فٟ الَبَ اٌٍغخ اٌىوك٠خ - 

 .  2006فٟ عبِؼبد ال١ٍُ ووكٍزبْ اٌّمبَ فٟ ك٘ٛن 

فٟ وووٛن " ف١ًٍ ِٕٛه"ِشبهوخ ثجؾش فٟ اٌّٙوعبْ االكثٟ ٚاٌضمبفٟ ؽٛي اٌشبػو اٌىوكٞ - 

. ٚاػزجو اٌجؾش افؼً اٌجؾٛس ٌٍّشبهو١ٓ  2008

  (ضٌمة ن )فٟ ِٕطمخ  اٌّشبهوخ ثجؾش فٟ اٌٍّزمٝ االكثٟ ػٓ اٌىبرت اٌش١ٙل ِؼوٚف ثوىٔغٟ-

 .  25/4/2009ثىووٛن فٟ 

، وووٛن ، لبػخ (طبثوٞ  )اٌّشبهوخ ثجؾش فٟ اٌّٙوعبْ األكثٟ ؽٛي اٌشبػو اٌىوكٞ اٌىج١و - 

  ( 2009 / 11 / 9 – 8 )ٔٛهٚى ٌٍفزوح 

اٌمبء ِؾبػوح ؽٛي اٌؾووبد اٌىوك٠خ فٟ ٔٙب٠خ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ٚإٌظف االٚي ِٓ لوْ - 

اٌؼشو٠ٓ فٟ لبػخ اثٓ فٍلْٚ فٟ ِل٠ٕخ فٛهِبرٛٚ فٟ ِؾبفظخ طالػ اٌل٠ٓ ثزبه٠ـ 

9/12/2009 .

ذ)اٌّشبهوخ فٟ ِٕزلٜ -  ٌَ -9 (ثؾش- لظخ– شؼو )االكثٟ اٌضمبفٟ ِٙوعبٔٗ اٌضبٟٔ ًٌ (كةالو

. وووٛن لبػخ ٍبها– 10/4/2010

١ِالك اٌظؾبفخ اٌىوك٠خ أؼطبفخ – اٌمبء ِؾبػوح  ثّٕبٍجخ مووٜ اٌظؾبفخ اٌىوك٠خ ثؼٕٛاْ - 

عبِؼخ ثغلاك، /ربه٠ق١خ ٔؾٛ اٌزغل٠ل ػٍٝ لبػخ فطبة اٌؼبٟٔ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ هشل 

. 2010/ 4/ 27ثزبه٠ـ 

– شبهع اٌّزٕجٟ - اٌشبػو، لبػخ اٌّلٜ  (طوران)اٌّشبهوخ ثّؾبػوح فٟ اؽزفب١ٌخ مووٜ - 

. 15/6/2010ثغلاك 

اٌّفىو، كاه اٌضمبفخٚإٌشو اٌىوك٠خ، ثغلاك، (َِؼٛك ِؾّل)اٌّشبهوخ ثجؾش فٟ اؽزفب١ٌخ مووٜ - 

20/9/2010 .



 

 

اثٓ - اٌؾؼٛه ِغ ِلافالد ع١لح فٟ ٔلٚح ػٓ إٌيا٘خ ٚاٌفَبك االكاهٞ ٚاٌّبٌٟ فٟ لبػخ - 

. 2/11/2010عبِؼخ ثغلاك ثزبه٠ـ اٌضالصبء - هشل

- اثٓ هشل–ثى١ٍخ اٌزوث١خ  (رط٠ٛو ٚالغ اٌزوث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ فٟ اٌؼواق )اٌؾؼٛه فٟ ٔلٚح ثؼٕٛاْ - 

. 4/4/2011فٟ لبػخ اثٓ هشل . عبِؼخ ثغلاك

رمل٠ُ االٍزبم  (اػلاك اٌّزوعُ ٚفك هؤٜ اثٓ فٍلْٚ) اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ اٌلها١ٍخ اٌٍِّٛٛخ -

اٌّىزجخ اٌّووي٠خ و١ٍخ  4/6/2011اٌلوزٛه ؽبٌت ػجلاٌغجبه اٌمو٠شٟ ػ١ّل و١ٍخ اٌٍغبد ثزبه٠ـ 

عبِؼخ ثغلاك /اٌٍغبد

فٟ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ فٟ ٚىاهح اٌضمبفخ  ثغلاك  (ؽٛاه اٌضمبفبد)اٌؾؼٛه فٟ ٔلٚح - 

. 28/7/2011ثزبه٠ـ 

ِٓ أػلاك ٚىاهح اٌضمبفخ فٟ  (اٌٍغخ ٠ٛ٘خ األِخ )اٌؾؼٛه فٟ ِإرّو اٌٍغخ اٌىوك٠خ رؾذ شؼبه - 

.  ػٍٝ لبػخ اٌّوؽَٛ ِؾّٛك ىاِلاه فٟ أهث١ً 22/9/2011-19ؽىِٛخ ال١ٍُ ووكٍزبْ ٌٍفزوح 
رمل٠ُ اٌلوزٛه  (االٔى١ٍي٠خ ٌغخ اٌؼٌّٛٗ ٚاالٔزؤذ)اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ - 

. عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ لبػخ ِىزجخ و١ٍخ اٌٍغبد 11/10/2011فٛىٞ ٘بكٞ إٌٙلاٚٞ ثزبه٠ـ 

 رمل٠ُ اٌّلهً  (اٍزقلاَ اٌؾبٍٛة فٟ اػلاك اٌّؾبػوح إٌّٙغ١خ)اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ ا

فٟ اٌّىزجخ اٌّووي٠خ و١ٍخ اٌٍغبد  12/10/2011اٌلوزٛه ٍبِو اووَ ؽ١َٓ ثزبه٠ـ 

 عبِؼخ ثغلاك/

 
ٌّؾخ ػٓ ٚالغ اٌزؼ١ٍُ االثزلائٟ فٟ اٌؼواق ثؼل )اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ - 

 عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ لبػخ ِىزجخ و١ٍخ اٌٍغبد 13/10/2011ثزبه٠ـ  (2003اؽلاس 
 

ػالء .ك.رملثُ َ (اٍزقلاَ اٌظٛهح فٟ االػالْ)اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ - 

 عبِؼخ ثغلاك/لبػخ ِىزجخ و١ٍخ اٌٍغبد 20/10/2011ؽ١َٓ عبٍُ ثزبه٠ـ 
 

ثزبه٠ـ  (اٌىَٕله ٍوو١ف١ش ثٛشى١ٓ)ؽؼٛه اؽزفبي افززبػ ٔظت اٌشبػو اٌوٍٟٚ اٌىج١و - 

. عبِؼخ ثغلاك/فٟ و١ٍخ اٌٍغبد 25/10/2011
ػٍٝ لبػخ اٌّىزجخ اٌّووي٠خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد  (اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٚاكاثٙب)اٌمبء ِؾبػوح ثؼٕٛاْ - 

. 22/11/2011عبِؼخ ثغلاك ثزبه٠ـ /
 

رمل٠ُ اٌّلهً  (اٌظفبد اٌزٟ رطٍك ػٍٝ االَٔبْ)ؽؼٛه فٟ اٌؾٍمخ اٌلها١ٍخ اٌٍِّٛٛخ - 

عبِؼخ /فٟ اٌّىزجخ اٌّووي٠خ و١ٍخ اٌٍغبد  23/11/2011اٌلوزٛه ٍبِو اووَ ؽ١َٓ ثزبه٠ـ 

 ثغلاك
 



 

 

رمل٠ُ االٍزبم اٌلوزٛه  (ربه٠ـ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ)ؽؼٛه فٟ اٌؾٍفخ إٌمبش١خ  اٌٍِّٛٛخ ثؼٕٛاْ - 

عبِؼخ /ػٍٝ لبػخ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ و١ٍخ اٌٍغبد 29/11/2011ِٕنه ًِٕٙ ِؾّل ثزبه٠ـ 

 ثغلاك
 

رمل٠ُ  (ؽمبئك ٚطٛه ػٓ اٌشوق فٟ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو)ؽؼٛه اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ - 

عبِؼخ /ػٍٝ لبػخ ِىزجخ و١ٍخ اٌٍغبد 30/11/2011اٌلوزٛه ؽَٓ ػجلاٌىبظُ ِي٘و ثزبه٠ـ 

 ثغلاك
ِوٚه اؽلٜ  ؽؼٛه فٟ ٍِزمٝ اٌؾٛاه االٌّبٟٔ اٌؼوثٟ فٟ لَُ اٌٍغخ االٌّب١ٔخ ثّٕبٍجخ-        

عبِؼخ ثغلاك /و١ٍخ اٌٍغبد30/11/2011اٌٛؽلح االٌّب١ٔخ ثزبه٠ـ  ٚػشوْٚ ٍٕخ ػٍٝ

 اٌمبء ِؾبػوح فٟ اؽزفب١ٌخ االؽزفبء ثبٌؼالِخ االٍزبم اٌلوزٛه وّبي ِظٙو اؽّل ٚؽؼو٘ب

ٔشود فٟ ٍِؾك  2/12/2011ِغّٛػخ ِٓ االكثبء ٚاٌىزبة ٚاالٍبرنح ٚاٌظؾف١١ٓ ثزبه٠ـ 

ثؼٕٛاْ االٍزبم اٌلوزٛه وّبي ِظٙو اؽّل موو٠بد ٚر١ّٕبد  1/12/2011عو٠لح اٌّلٜ فٟ 

 ثغلاك/لبػخ اٌّلٜ شبهع اٌّزٕجٟ,

 
ٌَوةندى )اٌّشبهوخ ثجؾش ثؼٕٛاْ -  كؤضً ثِرنالَةي مامؤستا خةزنةدارو ثةٌامً لة ن

ٚهٍبٌخ اٌٛفب ِٓ اٌٍٛؾ  لألستاذ خزنةدار الرحٌل المدوى– ئةكادٌٌمةوة لة بةغدا

فٟ اٌؾفً اٌزأث١ٕٟ ٌالٍزبم اٌلوزٛه ِؼوٚف فئلاه أؽل أثوىِإٍَٟ  (االوبك٠ّٟ فٟ ثغلاك 

ٌَشةوا ))ثغبِؼخ ثغلاك، فٟ لبػخ - أثٓ هشل- لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خفٟ و١ٍخ اٌزوث١خ  ثزبه٠ـ ( (ث

فٟ أهث١ً ٚٔظُ اٌجؾش ِغ ِغّٛػخ ِٓ اٌجؾٛس ٚاٌّمبالد ٚ اٌٛصبئك االفوٜ  5/12/2011

ٌَك لةوشةوِبهف ))ػٍٝ ١٘ئخ وزبة ثؼٕٛاْ  ٌَب ...خزنةدار دناٌ ٌَك لة كت  – 1930مةملةكةت

( . (2010 – 1930ِؼوٚف فئلاه ػبٌُ ِٓ اٌىٍّبد ٍِّٚىخ ِٓ اٌىزت  2010

 

 اٌمبء ِؾبػوح فٟ اٌّإرّو االٚي ٌّلهاء الَبَ اٌلهاٍخ اٌىوك٠خ فٟ اٌؼواق ػٍٝ لبػخ

ِغ ِٕؼ شٙبكح /14/12/2011وٍىبِش فٟ فٕلق ػشزبه ش١وارْٛ فٟ ثغلاك ثزبه٠ـ 

 ٠خرمل٠و

 
رمل٠ُ  (اٌّؼبٟٔ اٌلال١ٌخ ٌفؼً االِو فٟ اٌٍغخ اٌو١ٍٚخ)اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ اٌلها١ٍخ اٌٍِّٛٛخ -  

فٟ اٌّىزجخ اٌّووي٠خ و١ٍخ  15/12/2011اٌّلهً اٌلوزٛه ػٍٟ ػجل إٌّؼُ االػوعٟ ثزبه٠ـ 

 عبِؼخ ثغلاك/اٌٍغبد 
 



 

 

ؽ١له ٔبعؼ اثٛ .ك.َ.رمل٠ُ وً ِٓ ا (اٌق١بَ فٟ روعّبد اٌشوق)اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ -     

و١ٍخ  20/12/2011ٔج١ً ِؾّل اٍّبػ١ً شج١ت ثزبه٠ـ .ك.اووَ ؽ١َٓ َٚ  ِوٍب.ك.َ.شٕخ ٚ ا

 اٌٍغبد 
 (ِؾّلٜ ِال وو٠ُ)اٌمبء ِؾبػوح فٟ اؽزفب١ٌخ االؽزفبء ثبٌجبؽش ٚاٌىبرت اٌىوكٞ اٌىج١و –     
 ثغلاك / ػٍٝ لبػخ اٌّلٜ شبهع اٌّزٕجٝ 30/12/2011ه٠ـثزب

 
 (اصو االكة اٌؼوثٟ ٚاالٍالِٟ فٟ االكة االٌّبٟٔ)اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ - 

ػٍٝ لبػخ اٌش١ٙل اٌلوزٛه فإاك اٌج١برٟ و١ٍخ  3/1/2012رمل٠ُ اٌلوزٛه ٍبِٟ االؽّلٞ ثزبه٠ـ 

 عبِؼخ ثغلاك/اٌٍغبد 
 

رغ١َل االؽب١ٌٍ اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌم١ِٛخ فٟ االكة )اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ  - 

اٌزووّبٟٔ ِٓ فالي اشؼبه ٚٔضو ٌٍشبػو فؼو ٌطفٟ ٌٍّلهً ٠ٍلى ٍؼلاٌل٠ٓ ثزبه٠ـ 

 عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ ِىزجخ و١ٍخ اٌٍغبد 4/1/2012
 (رواس ؽبػو ِٓ اؽزفبالد ٚاػ١بك ا٠واْ اٌمل٠ّخ)اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ - 

 عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ ِىزجخ و١ٍخ اٌٍغبد 8/1/2012رمل٠ُ اٌّلهً أٛه ػجبً ِغ١ل ثزبه٠ـ 
 

ثأشزوان اٍبرنح فٟ ِقزٍف اٌّغبالد  (اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ٚاكاثٙب)اٌؾؼٛه فٟ ٔلٚح ثؼٕٛاْ - 

 عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ لبػخ اٌش١ٙل فإاك اٌج١برٟ و١ٍخ اٌٍغبد 31/1/2012ثزبه٠ـ 
 

 (االٍّبء ماد اٌغّغ اٌّيكٚط فٟ اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔخ)اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ  - 
 عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ ِىزجخ و١ٍخ اٌٍغبد 13/2/2012رمل٠ُ االٍزبم ثٙبء ػبِو ػجٛك  ثزبه٠ـ

 
 19/2/2012ثزبه٠ـ  (افىبهٖ ٚاصبهٖ:ٍٕبئٟ اٌغئٛٞ)اٌؾؼٛه فٟ إٌلٚح االكث١خ اٌٍِّٛٛخ - 

 عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ لبػخ اٌلوزٛه اٌش١ٙل فإاك اٌج١برٟ و١ٍخ اٌٍغبد
 

 (رواع١ل٠ب ٍغٍٙب اٌزبه٠ـ:اٌّٛه٠َى١ْٛ فٟ اٍجب١ٔب )اٌؾؼٛه فٟ إٌلٚح اٌضمبف١خ اٌٍِّٛٛخ - 
ػٍٝ لبػخ اٌلوزٛه  ٠23/2/2012َُٙ ف١ٙب اٌوٚائٟ اٌؼوالٟ االٍزبم عبثو ف١ٍفخ عبثو ثزبه٠ـ 

 عبِؼخ ثغلاك/اٌش١ٙل فإاك اٌج١برٟ و١ٍخ اٌٍغبد 
 

ػٍٝ لبػخ  28/2/2012اٌؾؼٛه فٟ إٌلٚح اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ٚاكاثٙب  ثزبه٠ـ - 

عبِؼخ ثغلاك /اٌش١ٙل فإاك اٌج١برٟ و١ٍخ اٌٍغبد 

 ْ(ٔٛهٚى اٌوث١غ ٚاٌؾو٠ـــــــــخ)اٌمبء ِؾبػوٖ فٟ ِإٍَخ اٌشفك ٌٍضمبفخ ٚاالػالَ ثؼٕٛا 

            ,(2012_ِبهد_112)اٌؼلك(ف١ٍٟ)ٔظٙب فٟ ِغٍخ  ٚٔشو 2012 /10/3ثزبه٠ـ

.  ثغلاك_ اٌزبثؼخ ٌّإٍَخ اٌشفك ٌٍضمبفخ ٚاالػالَ ٌٍىوك اٌف١١ٍ١ٓ.14ص 

 



 

 

اؽّل شؼالْ ٚ .َ.رمل٠ُ وً ِٓ َ (روعّخ اٌشؼو)اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ - 

 عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ ِىزجخ و١ٍخ اٌٍغبد 12/3/2012غ١لاء ف١ظً ثزبه٠ـ .َ.َ
اٌّؼب١ِٓ اٌل١ٕ٠خ ٚاالفالل١خ فٟ اٌشؼو ِؾّل رمٟ )اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ  - 

 عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ ِىزجخ و١ٍخ اٌٍغبد 13/3/2012ثزبه٠ـ  (ثٙبه

 ثزبه٠ـ  (رغبهة عل٠لح فٟ أّبؽ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ)اٌؾؼٛه فٟ إٌلٚح ٔمبش١خ  اٌٍِّٛٛخ

 عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ لبػخ  ِىزجخ و١ٍخ اٌٍغبد 14/3/2012

َػٍٝ 14/3/2012ثزبه٠ـ  2012-2011اٌؾؼٛه فٟ اٌّٙوعبْ اٌشؼوٞ إٌَٛٞ ٌٍؼب

 عبِؼخ ثغلاك/لبػخ اٌش١ٙل اٌلوزٛه فإاك اٌج١برٟ و١ٍخ اٌٍغبد 

 ثزبه٠ـ  (رجبكي ربص١و اٌٍغخ ث١ٓ اٌؼوث١خ ٚاٌفبه١ٍخ)اٌؾؼٛه فٟ إٌلٚح اٌضمبف١خ اٌٍِّٛٛخ

 عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ لبػخ ِىزجخ و١ٍخ اٌٍغبد 8/4/2012

 اٌّشزووبد اٌٍغ٠ٛخ ث١ٓ اٌٍغخ إٌّلائ١خ ٚاٌٍغبد )اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ

ػٍٝ و١ٍخ  13/3/2012رمل٠ُ اٌّلهً اشٛاق ٔظود عبٍُ ثزبه٠ـ  (اٌَب١ِخ

. عبِؼخ ثغلاك/اٌٍغبد

 ِْواؽً رط٠ٛو اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ فٟ اٌؼواق )اٌؾؼٛه فٟ اٌؾٍمخ إٌمبش١خ اٌٍِّٛٛخ ثؼٕٛا–

ػٍٍٝ لبػخ اٌش١ٙل  10/4/2012رمل٠ُ االٍزبم اٌلوزٛه ِؾّل عبثو ثزبه٠ـ  (ٔجنح ربه٠ق١خ

 عبِؼخ ثغلاك/فإاك اٌج١برٟ و١ٍخ اٌٍغبد

 

 فٟ 2003ؽمٛق االَٔبْ اٌؼوالٟ ثؼل اؽلاس )اٌؾؼٛه فٟ إٌلٚح اٌؼ١ٍّخ اٌٍِّٛٛخ

 عبِؼخ ثغلاك/ػٍٝ لبػخ اٌّىزجخ اٌّووي٠خ و١ٍخ اٌٍغبد 12/4/2012ثزبه٠ـ  (ِغبالد ػلح

 

 (اٌٍغخ اٌَو٠ب١ٔخ ِبع ػو٠ك ٚؽبػو ِيك٘و)اٌؾؼٛه فٟ إٌلٚح اٌؼ١ٍّخ اٌٍِّٛٛخ 

 عبِؼخ ثغلاك /ػٍٝ لبػخ اٌش١ٙل اٌلوزٛه فإاك اٌج١برٟ و١ٍخ اٌٍغبد  15/4/2012 ثزبه٠ـ

 

 اٌمبء ِؾبػوٖ فٟ ِإٍَخ اٌشفك ٌٍضمبفخ ٚاالػالَ فٟ ثغلاك ؽٛي ١ِالك اٌظؾبفخ اٌىوك٠خ

. 2012/ 21/4ثزبه٠ـ 

 

 رمل٠ُ االٍزبم اٌلوزٛه ا١ِو اٌقبٌلٞ اٍزبم فٟ لَُ  (ا١ٌَبٍخ ٚاٌٍغخ )اٌؾؼٛه فٟ إٌَّبه

عبِؼخ /لبػخ اٌش١ٙل اٌلوزٛه فإاك اٌج١برٟ و١ٍخ اٌٍغبد 22/4/2012اٌٍغخ اٌزوو١خ ثزبه٠ـ 

 ثغلاك



 

 

 

 ثزبه٠ـ  (22/4/1898)اٌمبء ِؾبػوح ؽٛي مووٜ ١ِالك اٌظؾبفخ اٌىوك٠خ

. عبِؼخ ثغلاك/و١ٍخ اٌٍغبد 28/4/2012

 

 اٌضمبفٟ فٟ ا١ٌٍَّب١ٔخ ذالويةطاٌّشبهوخ فٟ ِٙوعبْ اٌضمبفخ اٌؼوث١خ ٚاٌىوك٠خ رٕظ١ُ ِووي 

ػٍٝ لبػخ فٕلق لظو  6/2012 /8_7ٚاالرؾبك اٌؼبَ ٌالكثبء ٚاٌىزبة فٟ اٌؼواق ٌال٠بَ 

. اٌَل٠و فٟ ثغلاك

 

 ٗاٌؾؼٛه فٟ إٌلٚح اٌؼ١ٍّخ اٌٍِّٛٛخ اشىب١ٌبد روعّخ إٌض اٌفٌٛٛوٍٛهٞ ث١ٓ رشبث

ػٍٝ لبػخ ِووي اؽ١بء اٌزواس اٌؼٍّٟ اٌؼوثٟ  20/6/2012اٌزواس اٌؼبٌّٟ ٚرجب٠ٕٗ ثزبه٠ـ 

عبِؼخ /ثوئبٍخ االٍزبم ؽبىَ ِبٌه اٌوث١ؼٟ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد _ اٌغبكه٠خ/عبِؼخ ثغلاك / 

 .ثغلاك ِٚشبهوخ ِغّٛػخ ِٓ االٍبرنح االفزظبص

- الحضور الى ندوة  قسم اللغة العربٌة بعنوان الدراسات التقابلٌة بٌن العربٌة واللغات

 .5/1/2014االخرى على قاعة قسم اللغة االلمانٌة فً 

-مضامٌن البند السابع والجهود )الحضور الى ندوة وحدة حقوق االنسان  بعنوان

 .8/1/2014فً  (المبذولة لخروج العراق من طائلته

- الوسائل الحدٌثة فً تدرٌس اللغة )الحضورالى ندوة قسم اللغة الروسٌة بعنوان

 .16/1/2014فً (الروسٌة لغٌر الناطقٌن بها

ًجامعة بغداد بتارٌخ /كلٌة اللغات/الحضور فً الندوة الثقافٌة للقسم الفارس

المقامة فً مكتبة القسم (أثر االدب العربً فً االدب الفارسً) تحت عنوان 19/2/2013

رحٌم مزهر .د.م,محمد قاسم خلف.د.م.أ,ناهً عبد الكرٌم .د.بمشاركة االساتذة أ

 . جاسم ردام محمود.د.م,جبر

- فً (انواعها...تعرٌفها..المخدرات) الحضور الى ندوة وحدة االرشاد التربوي بعنوان

 . على قاعة الشهٌد البٌاتً 25/2/2014

جامعة بغداد /كلٌة اللغات /الحضور فً الندوة العلمٌة الموسومة لقسم لوحدة اللغة العربٌة

 .25/2/2013بتارٌخ (مفردات اللغة العربٌة وسبل تطوٌرها)بعنوان



 

 

 االدب )جامعة بغداد بعنوان /كلٌة اللغات /الحضور فً الندوة الخاصة بقسم اللغة الفرنسٌة

 26/2/2013المقامة على قاعة مكتبة القسم بتارٌخ (النسوي العراقً فً القرن العشرٌن

 .بمشاركة عدد من اساتذة القسم

 االدب الروسً من الحرب العالمٌة )الحضور فً الندوة الخاصة بقسم اللغة الروسٌة بعنوان

 بمشاركة عدد من 5/3/2013المقامة على قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً بتارٌخ  (الثانٌة والى االن

 .اساتذة القسم

 اساسٌات التفوق )كلٌة اللغات جامعة بغداد بعنوان / الحضور فً ندوة قسم اللغة العبرٌة

الجامعة المستنصرٌة التً اقٌمت /كلٌة التربٌة االساسٌة  (بشار اسماعٌل خلٌل ) للدكتور(الدراسً

 .13/3/2013على قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً فً كلٌة اللغات بتارٌخ 

 حقوق االنسان فً المجتمع )الحضور فً ندوة وحدة حقوق االنسان والدٌمقراطٌة بعنوان

 13/3/2013التً اقٌمت على قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً بتارٌخ (العراقً بٌن النظرٌة والتطبٌق

 .بمشاركة عدد من االساتذة

 وزارة الثقافة بتارٌخ / الحضور فً الندوة التً اقٌمت فً دار المأمون للترجمة والنشر

 .14/3/2013بتارٌخ  (االدب العبري الحدٌث بٌن االصالح والصراع)

اللغة )جامعة بغداد تحت شعار /كلٌة اللغات /الحضور فً الٌوم الثقافً لقسم اللغةالسرٌانٌة

المقام فً قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً بتارٌخ (حضارة االوطان ومنبع الفكر لدى االنسان

 . بمشاركة مجموعة من اساتذة القسم18/3/2013

 المقامة على قاعة  (الفرانكوفونٌة فً العراق)الحضور فً ندوة قسم اللغة الفرنسٌة بعنوان

 . بمشاركة مجموعة من اساتذة القسم20/3/2013الشهٌد فؤاد البٌاتً بتارٌخ 

 قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً فً /االبعاد التحررٌة واالجتماعٌة لعٌد نوروز "اقامة ندوة بعنوان

شعبان .م.م,اسماعٌل ابراهٌم سعٌد.د.م.شارك فٌها أ ,24/3/2013كلٌة اللغات ٌوم 

 .ندى عبد العزٌز.م.م,عبدهللا

 اللغة السرٌانٌة وادابها بٌن )الحضور فً الندوة العلمٌة الخاصة بقسم اللغة السرٌانٌة بعنوان

 بمشاركة عدد 27/3/2013التً اقٌمت على قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً بتارٌخ  (االصالة والحداثة 

 .من اساتذة القسم

ظهور الصحافة ودورها فً تطوٌر اللغة  )المشاركة ببحث فً ندوة قسم اللغة الكردٌة بعنوان-

 1/4/2014على قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً فً (واالدب الكردي



 

 

 عالقة تقابل ومقارنة بٌن اللغة )الحضورفً الندوة العلمٌة لوحدة االلغة العربٌة بعنوان

 بمشاركة عدد 3/4/2013المقامة على قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً بتارٌخ (العربٌة واللغات االخرى 

 .من االساتذة

 مراحل تطور اللغة العبرٌة )كلٌة اللغات بعنوان /الحضور فً ندوة قسم اللغة العبرٌة

 بمشاركة عدد من اساتذة 10/4/2013التً اقٌمت على قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً بتارٌخ (وادابها

 .القسم

 التً اقٌمت (صعوبات ترجمة النص االدبً )الحضور الى ندوة قسم اللغة الفرنسٌة بعنوان

فاضل ثامر رئٌس االتحاد العام . شارك فٌها أ16/4/2013على قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً بتارٌخ 

سهٌل نجم من .أ,جامعة االمام الصادق/صادق رحمة عمٌد كلٌة االداب .د,لالدباء والكتاب العراقٌٌن

 .كلٌة اللغات /قسم اللغة الفرنسٌة /حسن سرحان .د,وزارة الخارجٌة 

 االدب التركً فً فترة )كلٌة اللغات بعنوان /الحضور فً ندوة قسم اللغة التركٌة

علً .د. بمشاركة م22/4/2013التً اقٌمت على قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً بتارٌخ (الجمهورٌة

 .زٌاد طارق عبد الجبار .د.م.أ,نجدت ٌاشرالبٌاتً .د.م,شاكر حمٌد الساعدي

 الحضور الى ندوة الكلٌة بالتعاون مع قٌادة عملٌات بغداد عن اسالٌب اكتشاف المتفجرات -

 .23/4/2014والتعامل معها على قااعة الشهٌد البٌاتً فً 

ترجمة القران الكرٌم الى )قسم دراسات الترجمة بعنوان/الحضور الى ندوة بٌت الحكمة -

الجامعة /كلٌة االداب / على قاعة السمعٌة والمرئٌة 24/4/2014فً  (اللغات االوربٌة 

 .  المستنصرٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة

فً قاعة اتحاد االدباء والكتاب (شٌركو بٌكه س)مشاركة ببحث فً الحفل التأبٌنً للشاعر *

ٌَكة س " بعنوان 17/8/2013العراقٌٌن  بغداد ٌَركو ب  ".شاعر االمة الخالدش
  

 اللغة الكردٌة )المنعقد تحت شعار  (ِراثة رٌن) مشاركة فً المؤتمر السنوي الثانً لجامعة

 الثقافٌة بٌن الوظٌفة 

مروان فً جامعة بغداد القاعة .عن الجودة واالعتمادٌة تقدٌم د (ورشة عمل )الحضور الى  * 

 .3/9/2014الكبرى بتارٌخ 

ٌَكةس)القاء محاضرة بعنوان .2 ٌَركو ب بغداد /على قاعة االتحاد ( وابداعاته المتمٌزةش

قلعة ) على قاعة المناسبات فً مدٌنة 26/9/2013-24خالل االٌام (والوظٌفة العلمٌة .7/9/2013

 – 1975أدب الشباب فً االعالم الكردي المسموع "فً محافظة اربٌل ببحث بعنوان  (دز

 .  الذي سٌنشر فً المجلة العلمٌة للجامعة الحقا"1990

 



 

 

 20/11/2014فً  (كٌفٌة التعامل مع الطلبة )الحضور الى ندوة وحدة االرشاد التربوي بعنوان * 

 .كلٌة اللغات/فً قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً 
فً  (االناقة النفسٌة للتدرٌسً الجامعً)حضور ندوة االرشاد التربوي بعنوان -

 . على قاعة الشهٌد البٌاتً 25/11/2013

الحضور الى المؤتمر التربوي العام الرابع لمعلمً ومدرسً اللغة الكردٌة على قاعة -

 .26/11/2013االقواس فً فندق بغداد فً 

 (علٌه السالم)الحضور الى المجلس التأبٌنً بمناسبة اربعٌنٌة سٌد الشهداء االمام الحسٌن * 

 .29/11/2014الذي اقٌم فً نادي االخاء التركماانً بتارٌخ 

جودة اداء الكلٌات فً خدمة )الحضور الى ندوة قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً بعنوان-

 .على قاعة مكتبة اللغة االلمانٌة فً كلٌة اللغات10/12/2013فً  (المجتمع

فً دار الثقافة والنشر الكردٌة " نبذة عن تارٌخ اللغة الكردٌة وادابها"القاء محاضرة بعنوان *

 . بغداد/، وزارة الثقافة 17/12/2014بتارٌخ 

فً دار الثقافة والنشر الكردٌة بتارٌخ  (اعتزاز الكرد بلغة الضاد )القاء محاضرة بعنوان *

 . ،وزارة الثقافة فً بغداد2013/ 18/12
 فٟ ِٛرّو لَُ كهاٍبد (دةفتةري كوردةواري)فن الترجمة فً مجلة )ببحث بعنوان المشاركة * 

اٌزأ١ٌٍ ٌّلهٍخ ػوال١خ فٟ  ) ثؼٕٛا18/12/2014ْاٌزوعّخ اٌّمبَ فٟ ث١ذ اٌؾىّخ فٟ 

 .(اٌزوعّخ

وزارة الثقافة  /فً دار الثقافة والنشرالكردٌة (اعتزاز الكرد بلغة الضاد)القاء محاضرة بعنوان -

 .19/12/2013فً 

ثّشبهوخ ػلك  (ٌغخ اٌؼبك ٠ٛ٘زٕب اٌم١ِٛخ ٚاٌٛؽ١ٕخ )اٌؾؼٛه اٌٝ ٔلٚح ٠َٛ اٌؼبك رؾذ شؼبه *  

 .21/12/2014ِٓ اٍبرنح اٌٍغخ اٌؼوث١خ  فٟ 

 ػٍٝ لبػخ اٌجبؽخ االٍجب١ٔخ 28/12/2014اٌؾؼٛه اٌٝ اٌٍّزمٝ اٌضمبفٟ ٌى١ٍخ اٌٍغبد فٟ * 

١ٌٍٝ .فٛىٞ ٘بكٞ إٌٙلاٚٞ ٚ َ.ٍؼل لبٍُ االٍلٞ ٚ ك.ك.ٚثّشبهوخ االػّبي االثلاػ١خ ٌىً ِٓ أ

 .فبػً ؽَٓ 

 .30/12/2014اٌؾؼٛه اٌٝ ٔلٚح ػٓ اٌزقط١ؾ ٚاٌغٛكح فٟ لبػخ فإاك اٌج١برٟ ثزبه٠ـ * 

 
 
 
 



 

 

 
 : ا١ٌَوح اٌضمبف١خ

 

 ٟفٟ  68ؽَت االِو اٌّغّؼٟ  – كائوح اٌٍغخ اٌىوك٠خ – ػؼٛ فٟ ِغّغ اٌؼٍّٟ اٌؼوال

اٌظبكهح اٍزٕبكاَ اٌٝ ِؾؼو اٌغٍَخ األٌٚٝ ١ٌٍٙئخ اٌؼبِخ ٌٍَٕخ اٌّغّؼ١خ  26/1/2006

. 24/1/2006إٌّؼملح فٟ  2006-2007

 1138ػؼٛ ارؾبك االكثبء ٚاٌىزبة فٟ اٌؼواق هلُ ٚربه٠ـ ا٠ٌٛٙخ اٌؾب١ٌخ  1985ِٕن ٍٕخ 

 . 1/5/2005فٟ 

 ٚونٌه فٟ  4937ػؼٛ ػبًِ فٟ ٔمبثخ اٌظؾف١١ٓ اٌؼوال١١ٓ هلُ ٚا٠ٌٛٙخ  1991ِٕن ٍٕخ

. ٔمب٠خ اٌظؾف١١ٓ اٌؼوة 

 14795ػؼٛ فٟ عّؼ١خ اٌّزوع١ّٓ اٌؼوال١١ٓ هلُ ا٠ٌٛٙخ .

اٌظبكهح فٟ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ  ؽَت " هٖ ٔى١ٓ"ػؼٛ فٟ ١٘ئخ رؾو٠و ِغٍخ      

 .564فٟ اٌؼلك  7/8/2002وزبة اٌزب١٠ل 

2004-2005  اٌظبكهح فٟ كاهاٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ ثٛىاهح "طرمٌان"ِل٠و رؾو٠و ِغٍخ

 .  6/9/2004فٟ  414ؽَت اٌىزبة اٌّولُ .اٌضمبفخ فٟ ثغلاك 

 ِغٍخ اٌّغّغ اٌؼٍّٟ ((دةستةى كورد– طؤظاري كَؤِري زانٌاري ))ػؼٛ ٌغٕخ ِغٍخ ،

. 2006–ا١ٌٙئخ اٌىوك٠خ– اٌؼوالٟ

ثغلاك/فج١و ِٚم١ُ ٌٍىزت اٌّوشؾخ ٌٍطجغ فٟ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ فٟ ٚىاهح اٌضمبفخ  .

 ُفج١و ِٚم١ُ ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد اٌؼ١ٍّخ اٌٛاهكح ِٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ٚال١ٍ

. (ِٓ ػّٓ االؽزظبص)ووكٍزبْ 

 كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو / ػؼٛ فٟ ا١ٌٙئخ االٍزشبه٠خ اٌزٟ رشىٍذ فٟ ٚىاهح اٌضمبفخ

  .7/12/2014 ثزبه٠ـ 4044اٌىوك٠خ ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ 

 ثغلاك/ث١ذ اٌؾىّخ / ػؼٛ ا١ٌٙئخ االٍزشبه٠خ فٟ ِغٍخ كهاٍبد اٌزوعّخ. 

 

  :اٌّإٌفبد



 

 

  :اٌّطجٛػخ

ٌَكى نوىَ  (1974-1970)ئة دة بى ِرؤذئامة نوورسٌى كوردٌى بةغدا - 1 األكة ).قؤنا غ

ِوؽٍخ عل٠لح ، أؽوٚؽخ كوزٛهاٖ ؽجغ ثىزبة  (1974-1970)اٌظؾفٟ اٌىوكٞ فٟ ثغلاك 

ػٍٝ ٔفمخ كاه اٌضمبفخ  ٚإٌشو اٌىوك٠خ فٟ ٚىاهح (11)رؾذ  رًٍََ  (طفؾخ  845)

 .2005لسنة 262رقم االٌداع فً مؤسسة دار الكتب والوثائق/ 2005اٌضمبفخ ثغلاك ٍٕخ 

هٍبٌخ ِبعَز١و ثؼٕٛاْ أص١وٜ ؽ١برخ ٚاشؼبهح  )  شاعٌرى نةتة وة خوازاي كوردئه ثٌري- 2

ػٍٝ ٔفمخ ارؾبك أكثبء األوواك فوع وووٛن رؾذ  (طفؾخ 350 )، ؽجغ ثىزبة(إٌّشٛهح

 .  2006ٍٕخ ( 59)رًٍََ 

عّغ –االشؼبه إٌّشٛهح ك٠ٛاْ ٌٍشبػو اٌىوكٞ اص١وٜ ( بالَوكراوةكانى ئةسٌرىةشٌعر) .3     

ؽجغ  ػٍٝ ٔفمخ  اٌّل٠و٠خ اٌؼبِخ ٌٍضمبفخ فٟ ا١ٌٍَّب١ٔخ اٌزبثؼخ اٌٝ ٚىاهح اٌضمبفخ  –   ٚرؾم١ك     

 رقم االٌداع لدى وزارة الثقافة فً االقلٌم  2008،  ( ثةٌوةند)ال١ٍُ ووكٍزبْ فٟ ِطجؼخ  فٟ     

 .2008سنة 2059

،ؽجغ كاه اٌضمبفخٚإٌشو اٌىوك٠خ،ٚىهاح اٌضمبفخ، ثغلاك ،   (ِٛاػ١غ أكث١خ) بًة دةبابةتً ئ.4

 .2008 لسنة 937 رقم االٌداع فً مؤسسة دار الكتب والوثائق فً بغداد   2010    

نةي ئةدةبدِهٚٚكاٚحوبٟٔ وٛهكٍزبْ  ( االكةاح ِو فٟأؽلاس وٛهكٍزبْ).5 ٌَ      ؽجغ– ا لة ئاو

            .938رقم االٌداع لدى وزارة الثقافة فً االقلٌم  2010ِٛوو٠بٟٔ فٟ أهث١ً  ِإٍَخ

 طبع من قبل دار الثقافة والنشر(1990-1975)أدب الشباب فً االعالم الكردي المسموع .6

     2166رقم االٌداع فً دار الكتب والوثائق فً بغداد  .2013بغدادسنة/وزارة الثقافة /الكردٌة 

 .(253عدد الصفحات )2013لسنة 

: اٌزوعّخ 

. روعّخ اٌؼشواد ِٓ اٌلهاٍبد ٚاٌجؾٛس ٚاٌّمبالد ٚٔشو٘ب فٟ اٌظؾف ٚاٌّغالد اٌىوك٠خ - 

ٌٍىبرت ػي٠ي ١َٔٓ إٌّشٛهح دٌموكراتٌةت قةدةغةٌة روعّخ لظخ ـبٌل٠ّمواؽ١خ ِّٕٛػخ ـ - 

. 1998رشو٠ٓ اٌضبٟٔ 18،14، اٌؼلك"  بةٌان"فٟ فٟ ِغٍخ 

كــؤمــــــــــــة – روعّـخ وزـــــــــــبة اٌّغزّــــــــغ اٌىــــــوكٞ فٟ ِٕظـٛه االٍــزشــواق - 

ثلهفبْ إٌَلٞ .رأ١ٌف  ك- لَـطـــــــــاى كـــــــــوردةوارى لة دٌدى  رؤذهة الَت ناتسٌدا



 

 

طفؾخ رؾذ   620اٍّبػ١ً اثوا١ُ٘ ٍؼ١ل  ؽجغ ِإٍَخ ِٛوو٠بٔٝ فٟ اهث١ً ة . روعّخ  ك

 . 2008ٍٕخ  242اٌزًٍََ 

 .ترجمة كل ماترد من المكتب االستشاري فً كلٌة اللغات- 

 . ترجمة كل ماترد من جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن-

 : اٌجؾٛس األوبك١ّ٠خ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ظٙٛه اٌشؼٛه اٌمِٟٛ فٟ اٌشؼو ) ةتة واٌةتى لة شٌعرى كوردٌداندةركةوتنى هةستى .1

من ضمن بحوث الترقٌة للحصول على لقب ) 2006،ٍٕخ  56اٌؼلك " االٍزبم "ِغٍخ  ( اٌىوكٞ

 .(االستاذ المساعد

هةندَى دٌاردةى هاوبةش وجٌاواز لة ناوةرؤكى بةرهة مى هة دور شاعٌرى  .2

ثؼغ اٌظٛا٘و اٌّزشبثٙخ ٚاٌّقزٍفخ ) ئخ ص١وٜطةرمٌان خةلٌل منةووةروعة بدو لخالق

اٌؼلك 61"-االٍزبم "ِغٍخ –(فٟ ِؼبِٓ ٔزبعبد اٌشبػو٠ٓ ف١ًٍ ِٕٛه ٚػجل اٌقبٌك اص١وٜ 

 .(من ضمن بحوث الترقٌة للحصول على لقب االستاذ المساعد)2007،ٍٕخ 

نة ى ئةدةبدا.3 ٌَ –  (اؽلاس ووكٍزبْ فٟ ِواح االكة ) روودادة كانى كوردستان لة ئاو

ؽٛي أؼىبً اؽلاس اٌزبه٠ـ اٌؾل٠ش ٚاٌّؼبطو ٌىوكٍزبْ فٟ - كهاٍخ ربه٠ق١خ رؾ١ٍ١ٍخ

ؽظٍذ اٌّٛافمخ ػٍٝ ٔشو٘ب فٟ ِغٍخ و١ٍخ االكة ؽَت وزبة رأ١٠ل إٌشو .االكة اٌىوكٞ 

، ؽجغ ػٍٝ ١٘ئخ وزبة  2009ٌَٕخ  ( 89)ٚٔشو فٟ اٌؼلك  2008/ 9/ 16فٟ  603اٌؼلك  

ِٓ لجً ِإٍَخ ِٛوو٠بٟٔ فٟ أهث١ً ٚأؽزً اٌزًٍََ اٌقبٌِ ِٓ ؽمً اٌّإٌفبد اٌّضجذ 

 .(اشٌر الٌه فً حقل المؤلفات)فٟ ٘نٖ ا١ٌَوح

ٌَى كوردٌدا.4 نةي هونةري ضٌرؤكً نو ٌَ ِرانةوة لة و ٌَ وٛهكٍزبْ ثبشٛٚه ) تةكنٌكً ط

رى١ٕه اٌَوك فٟ اٌظٛهح اٌف١ٕخ ٌٍمظخ اٌىوك٠خ اٌؾل٠ضخ فٟ اٌىوكٍزبْ  (2003 – 1991/

– فٟ ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد  2009، ا٠ٍٛي (19) اٌؼلك  فٟٔشو  2003 – 1 991اٌغٕٛث١خ

 .عبِؼخ ثغلاك 



 

 

ٌَح مارف بةرزنجً ذٌانً و ناوةرؤكً هونةرة ئةدةبٌٌةكانً .5 ، اٌش١َـ ِؼوٚف ش

ٍٕخ  (19 )اٌجوىٔغٟ ِٚؼب١ِٓ فٕٛٔٗ االكث١خ ، ِغٍخ االوبك١ّ٠خ اٌىوك٠خ فٟ أهث١ً اٌؼلك

2011 . 

ٌَكة ري طروث وٌزووتنة وة ئةدة بٌٌة كوردٌٌة كان لة سة ر كؤمة لَطاي  .6 كارت

تأثٌر الجمعٌات والحركات االدبٌة الكردٌة " 2003-1991/كوردستان باشوور/كوردي

مقبول للنشر فً مجلة ) 2003 – 1991/كردستان الجنوبٌة /على المجتمع الكردي 

 .( بٌت الحكمة –دراسات الترجمة 

اكة اٌشجبة  – 1990 -  1975ئةدةبً طةنجان لة ِراطةٌاندنً بٌستراوي كوردي دا .7

شبهن ثٗ اٌجبؽش فٟ اٌّإرّو اٌضبٟٔ  (1990- 1975)فٟ االػالَ اٌىوكٞ اٌَّّٛع 

 ٚؽجغ ػٍٝ ١٘ئخ وزبة ِٓ لجً كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو 26/9/2013-24 ِراثةِرٌنثغبِؼخ 

 . 2013-ثغلاك –ٚىاهح اٌضمبفخ / اٌىوك٠خ 

---  سةرهةلَدانً ِرؤذنامة نووسً كوردي و  ِرؤلًَ لة ثةرةسةندنً زمان و  ئةدةبدا .8

 30 ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد ، اٌؼلك –ظٙٛه اٌظؾبفخ اٌىوك٠خ ٚكٚه٘ب فٟ رط٠ٛو اٌٍغخ ٚاالكة 

 .2014ٌَٕخ 

ِران لة طؤظاري دةفتةري كوردةوارٌدا  .9 ٌَ  فٓ اٌزوعّخ فٟ ِغٍخ  –هونةري وةرط

شبهن ثٗ اٌجبؽش فٟ اٌّإرّو إٌَٛٞ ٌج١ذ اٌؾىّخ إٌّؼمل ِغ دةفتةري كوردةواري ، 

 . فٟ ثغلاك18/12/2014و١ٍخ اٌٍغبد  فٟ  

           

 

: وزت ِٕٙغ١خ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزبثب ِٕٙغ١ب فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ  (اٌّؾبكصخ ٌٍّوؽٍخ اٌضب١ٔخ )   رُ اػزجبه َِٛكح وزبة 

ٚرُ  11/12/2007 عبِؼخ ثغلاك  ثغٍَخ اٌى١ٍخ اٌضب١ٔخ إٌّؼملح فٟ– اثٓ هشل –ثى١ٍخ اٌزوث١خ 

فٟ  1014/اػزّبك اال١ٌخ اٌّزجؼخ ػّٓ وزبة ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ اٌّولُ ط د 

 615ٚؽَت اٌىزبة اٌّٛلغ ِٓ لجً ِؼبْٚ اٌؼ١ّل ٌٍشإْٚ اٌؼ١ٍّخ مٞ اٌؼلك  13/4/2006

ٚرُ  25/5/2009فٟ  13659ٚٚفك االِو اٌغبِؼٟ  ثطجؼٗ مٞ اٌؼلك   28/5/2008فٟ 



 

 

 – 2009ٚاكفً إٌّٙظ ٌٍَٕخ اٌلها١ٍخ  17/8/2009فٟ  726أغبىٖ ؽَت وزبة اٌّطجؼخ 

2010 .  

 

 

 

 

  :ا١ٌَوح االوبك١ِخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌاٌزله٠  :

- رله٠ٌ ِبكح االكة اٌىوكٞ اٌؾل٠ش ٌٍّوؽٍخ اٌواثؼخ فٟ اٌمَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ و١ٍخ اٌزوث١خ-  

. عبِؼخ ثغلاك   ثشىً كائُ - اثٓ هشل

- اثٓ هشل- رله٠ٌ ِبكح االكة اٌّمبهْ ٌٍّوؽٍخ اٌضبٌضخ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ و١ٍخ اٌزوث١خ-  

. عبِؼخ ثغلاك  ثشىً كائُ

.  رله٠ٌ ِٛاك اٌزوعّخ ٚاٌّؾبكصخ  ٚإٌمل االكثٝ ؽَت ؽبعخ اٌمَُ -  

رله٠ٌ ِبكح االكة اٌىوكٞ اٌؾل٠ش ٚاالٚىاْ اٌشؼو٠خ ٌٍّوؽٍخ اٌضب١ٔخ فٟ و١ٍخ االكاة            -.

  فبٔم١ٓ ثغبِؼخ/          

 . 2006-2005ا١ٌٍَّب١ٔخ ٌٍَٕخ اٌلها١ٍخ             

رله٠ٌ ِبكح االكة اٌىوكٞ اٌؾل٠ش ٚاٌزوعّخ ٌٍّوؽٍخ اٌضبٌضخ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ             -

 ثى١ٍخ اٌٍغبد عبِؼخ ثغلاك           

  .2006/2007 ٌٍَٕخ اٌلها١ٍخ             

رله٠ٌ ِبكرٟ إٌظٛص االكث١خ ٚاالٔشبء فٟ اٌلٚهح اٌقبطخ اٌّمبِخ فٟ ٚىاهح              -

ٌزـأ١ً٘ رله١َ٠ٟ افزظبص اٌٍغخ   (ٚاٌٍغبد االفوٜ ِل٠و٠خ اٌلهاٍخ اٌىوك٠خ)اٌزوث١خ               

  2005اٌىوك٠خ فٟ اٌّلاهً االػلاك٠خ ٍٕخ             

عبِؼخ ثغلاك ٌٍَٕخ  _ رله٠ٌ اٌّٛاك اٌزب١ٌخ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ثى١ٍخ اٌٍغبد             -

 2012_2011اٌلها١ٍخ              



 

 

، اٌزٍفع، االٍز١ؼبة ، اٌّلفً االِالء ٚاٌّؾبكصخ_ ٔظو٠خ االكة : اٌّوؽٍخ االٌٚٝ.1

 .اٌٝ االكة

، إٌضو اٌمل٠ُ ، اٌٛىْ ٚاٌمبف١خ_اٌّنا٘ت االكث١خ_ االكة اٌمل٠ُ : اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ .2

 .اٌشؼو اٌمل٠ُ

ػٍُ اٌٍغخ _االٍب١ٌت االكث١خ_االكة اٌؾل٠ش _اٌمظخ ٚاٌوٚا٠خ : اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ .3

 االعزّبػٟ

 . ػٍُ اٌلالٌخ– ػٍُ اٌٍغخ_ االكة اٌّؼبطو : اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ .4

 :االشواف - ط     

االشواف ػٍٝ هٍبئً  اٌّبعَز١و ٌٍطالة اٌّلهعخ اٍّبؤُ٘ اكٔبٖ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ - 

 7/10/2007فٟ  1273عبِؼخ ثغلاك ؽَت االِو االكاهٞ – اثٓ هشل - ثى١ٍخ اٌزوث١خ

 : 25/7/2007ٚمٌه اػزجبه ِٓ ربه٠ـ أؼمبك ِغٌٍ اٌى١ٍخ اٌضبِٓ فٟ 

ربص١و اٌغّؼ١بد ٚاٌؾووبد )اؽّل ِؾّل هش١ل ١ِوح لبكه ػٓ هٍبٌزٗ اٌٍِّٛٛخ-  1

  (2003- 1970ووكٍزبْ اٌغٕٛث١خ / اٌضمبف١خ ٚاالكث١خ اٌىوك٠خ ػٍٝ اٌّغزّغ اٌىوك٠خ 

ثٕبء اٌٛطف فٟ هٚا٠خ اٌطو٠ك ٌٍواٚٞ  )ك٠به فبئك ِغ١ل اؽّل ػٓ هٍبٌزٗ اٌٍِّٛٛخ -  2

 (ِؾّل ٌِٛٛك ِٗ َ 

اٌزؾل٠ش فٟ اٌمظخ اٌف١ٕخ اٌىوك٠خ )ٍبِبْ ِؾّل ػٍٟ ػٓ هٍبٌزٗ اٌٍِّٛٛخ -  3

 (2003-1991ووكٍزبْ اٌغٕٛث١خ 

 كلٌة –االشراف على بحوث التخرج لطالب المرحلة الرابعة فً قسم اللغة الكردٌة .4

 .2011-2005للسنوات  (ابن رشد)التربٌة 

 كلٌة –االشراف على بحوث التخرج لطالب المرحلة الرابعة فً قسم اللغة الكردٌة .5

 .2011-الللغات 

: إٌّبلشبد 

فٟ لَُ اٌٍغخ  ( سة نطة ر على مامة)ػؼٛ فٟ ٌغٕخ ِٕبلشخ ؽبٌت اٌّبعَز١و .1

اطٛاد اٌٍغز١ٓ )اٌؼوث١خ ثى١ٍخ اٌزوث١خ ٌٍجٕبد ثغبِؼخ ثغلاك ػٓ هٍبٌزٗ اٌٍِّٛٛخ 

اٌؼوث١خ 



 

 

ػٍٝ لبػخ اٌّظطفٝ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب  5/3/2007ثزبه٠ـ  (-كهاٍخ رمبث١ٍخ – ٚاٌىوك٠خ 

ك ؽبهق ػجل ػْٛ اٌغٕبثٟ اٌزله٠َٟ  فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ عبِؼخ اٌَّزٕظو٠خ .ثوئبٍخ أ

 . 1/2/2007فٟ  9ٚفك األِو اإلكاهٞ اٌّولُ 

فٟ لَُ اٌٍغخ (طجٛه ػجل اٌىو٠ُ ؽّٗ وو٠ُ )ػؼٛ فٟ ٌغٕخ ِٕبلشخ ؽبٌت اٌّبعَز١و .2

شقظ١خ ٚأفىبه )عبِؼخ ثغلاك ػٓ هٍبٌزٗ اٌٍِّٛٛخ - اثٓ هشل–اٌىوك٠خ ثى١ٍخ اٌزوث١خ 

ػٍٝ لبػخ فطبة  7/1/2008ثزبه٠ـ (اٌؾالط فٟ  أشؼبه ِؾٛٞ ٚؽبفع ش١واىٞ 

  4/12/2007فٟ  1668ك ٚه٠ب ػّو أ١ِٓ ٚفك األِو اإلكاهٞ .اٌؼبٟٔ ثوئبٍخ أ

ػؼٛ فٟ ٌغٕخ ِٕبلشخ ؽبٌت اٌلوزٛهاٖ فبهٚق ِؾّل هػب ػٓ أؽوٚؽزٗ اٌٍِّٛٛخ .3

- اثٓ هشل–فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ  ثى١ٍخ اٌزوث١خ  (ػالء اٌل٠ٓ ٍغبكٞ ٚأصبهٖ األكث١خ )

ك َٔو٠ٓ ِؾّل .ػٍٝ لبػخ فطبة اٌؼبٟٔ ثوئبٍخ أ 27/2/2007عبِؼخ ثغلاك  ٠َٛ 

 . 21/1/2008فٟ  78فقوٞ ؽَت ا٢ِو اإلكاهٞ اٌّولُ 

ػؼٛ فٟ ٌغٕخ ِٕبلشخ ؽبٌت اٌّبعَز١و هٚوبْ ػجل هللا ِؾّل ػٓ هٍبٌزٗ اٌٍِّٛٛخ .4

ػٍٝ لبػخ فطبة اٌؼبٟٔ فٟ و١ٍخ  ٠6/3/2008َٛ  (ػالِبد اٌغّغ فٟ اٌٍغخ اٌىوك٠خ  )

ك ٚه٠ب ػّو أ١ِٓ ٚؽَت ا٢ِو االكاهٞ    .عبِؼخ ثغلاك ثوئبٍخ أ- اثٓ هشل –اٌزوث١خ 

 . 30/1/2008فٟ  153

ػؼٛ ِٚشوف فٟ ٌغٕخ ِٕبلشخ ؽبٌت اٌّبعَز١و ٍبِبْ ِؾّل ػٍٟ ػٓ هٍبٌزٗ .5

٠َٛ  (2003-1991ووكٍزبْ اٌغٕٛث١خ- اٌزؾل٠ش فٟ اٌمظخ اٌف١ٕخ اٌىوك٠خ )اٌٍِّٛٛخ 

عبِؼخ ثغلاك - اثٓ هشل–ػٍٝ لبػخ فطبة اٌؼبٟٔ  فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ  26/3/2008

 . 18/4/2008فٟ  214ك ٚه٠ب ػّو أ١ِٓ ٚؽَت األِو اإلكاهٞ  .ثوئبٍخ أ

ػؼٛ ِٚشوف فٟ ٌغٕخ ِٕبلشخ ؽبٌت اٌّبعَز١و ك٠به فبئك ِغ١ل اؽّل ػٓ هٍبٌخ .6

٠َٛ  (ثٕبء اٌٛطف فٟ هٚا٠خ اٌطو٠ك ٌٍوٚائٟ ِؾّل ٌِٛٛك ِٗ َ)اٌٍِّٛٛخ

عبِؼخ ثغلاك - اثٓ هشل –ػٍٝ لبػخ فطبة اٌؼبٟٔ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ  28/5/2008

 .  7/4/2008فٟ  377ك ٚه٠ب ػّو ا١ِٓ ٚؽَت ا٢ِو اإلكاهٞ .ثوئبٍخ أ

ػؼٛ ِٚشوف فٟ ٌغٕخ ِٕبلشخ ؽبٌت اٌّبعَز١و اؽّل ِؾّل هش١ل ١ِوح لبكه ػٓ .7

رأص١واٌغّؼ١بد ٚاٌؾووبد اٌضمبف١خ ٚاألكث١خ اٌىٛهك٠خ ػٍٝ اٌّغّغ )هٍبٌزٗ اٌٍِّٛٛخ 



 

 

 ٠29/5/2007َٛ (كهاٍخ ٔظو٠خ ربه٠ق١خ 2003-1970اٌىٛهكٞ ووكٍزبْ اٌغٕٛث١خ 

ك ٚه٠ب ػّو .عبِؼخ ثغلاك ثوئبٍخ أ- اثٓ هشل –ػٍٝ لبػخ فطبة اٌؼبٟٔ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ 

 . 7/4/2008فٟ  376ا١ِٓ ٚؽَت ا٢ِو االكاهٞ 

ػؼٛ فٟ ٌغٕخ ِٕبلشخ ؽبٌجخ اٌّبعَز١و ثٕبى هف١ك رٛف١ك ػٓ هٍبٌزٙب اٌٍِّٛٛخ .8

 19/5/2008فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٠َٛ   (ؽوائك اٍب١ٍخ ٌز١ٍٛغ اٌمبًِٛ اٌىوكٞ )

ك َٔو٠ٓ .عبِؼخ ثغلاك ثوئبٍخ أ- اثٓ هشل –ػٍٝ لبػخ فطبة اٌؼبٟٔ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ 

 .  8/4/2008فٟ  381ِؾّل فقوٞ ؽَت االِو اكاهٞ 

ػؼٛ فٟ ٌغٕخ ِٕبلشخ ؽبٌجخ اٌّبعَز١و ش١الْ ػضّبْ ػجل اٌوؽّٓ ػٓ هٍبٌزٙب .9

فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ  ٠َٛ  (رفؼ١ً اٌٍغخ فٟ اٌؼاللبد االعزّبػ١خ )اٌٍِّٛٛخ 

عبِؼخ ثغلاك - اثٓ هشل –ػٍٝ لبػخ فطبة اٌؼبٟٔ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ  20/5/2008

 .  8/4/2008فٟ  382ك َٔو٠ٓ ِؾّل فقوٞ ؽَت االِواالكاهٞ  .ثوئبٍخ أ

 
ػؼٛ فٟ ٌغٕخ ِٕبلشخ ؽبٌت اٌلوزٛهاٖ شبكِبْ ٍباله ٔو٠ّبْ ػٓ اؽوٚؽزٗ اٌٍِّٛٛخ -10

ػٍٝ لبػخ فطبة اٌؼبٟٔ  ٠27/5/2008َٛ  (اٌىٍّبد اٌغل٠لح اٌشبئؼخ فٟ اٌٍغخ اٌىوك٠خ )

ك .عبِؼخ ثغلاك ثوئبٍخ أ- اثٓ هشل –فٟ ػٍٝ لبػخ فطبة اٌؼبٟٔ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ 

 . 17/4/2008فٟ  423َٔو٠ٓ ِؾّل فقوٞ ؽَت االِو االكاهٞ 

 

 :إٌّبطت 

 ـــــــــــــــــــــــ 

اثٓ –فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ثى١ٍخ اٌزوث١خ (األ١ٌٚخ )ِموه اٌلهاٍبد اٌظجبؽ١خ ٚاٌَّبئ١خ -  1

فٟ  199ؽَت األِو اإلكاهٞ اٌّولُ  6/10/2005عبِؼخ ثغلاك  اػزجبهاً ِٓ - هشل

 21/6/2006فٟ  1506ٚئػفبئٟ ثطٍت ِملَ ِٓ لجٍٟ ؽَت األِو  6/1/2005

 .جهود المتمٌزةلومنح كتاب شكر تقدٌرا لً ل,  1/7/2006ٚاػزجبهاً ِٓ 

عبِؼخ ثغلاك  – اثٓ هشل –ِموه اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ثى١ٍخ اٌزوث١خ -  2

 . 30/4/2008فٟ  939ؽَت األِو االكاهٞ اٌّولُ 28/4/2008اػزجبهاً ِٓ 



 

 

 880/ك/6/7هئ١ٌ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ثى١ٍخ اٌٍغبد عبِؼخ ثغلاك ؽَت االِو اٌغبِؼٟ - 3

 8/9/2011فٟ  42019ٚاالِو االكاهٞ اٌظبكه ِٓ و١ٍخ اٌٍغبد  5/9/2011فٟ 

 

 :اٌٍغبْ    

عبِؼخ - اثٓ هشل–ػؼٛ فٟ اٌٍغبْ االِزؾب١ٔخ فٟ لَُ  اٌٍغخ اٌىوك٠خ ثى١ٍخ اٌزوث١خ .1

 12ثغلاك  ٚفك األٚاِو اٌظبكهح ١ٌٍَٕٓ اٌَبثمخ ٚافو٘ب اٌظبكه ٚفك األِو مٞ اٌؼلك 

.  ٚونٌه فٟ ٌغبْ اٌّوالجخ فٟ االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ  4/11/2007فٟ 

. ِؾّل ؽّيح ِؼبْٚ اٌؼ١ّل ٌشإْٚ اٌطٍجخ . ػؼٛ فٟ ٌغٕخ رؾم١م١ٗ ثوئبٍخ ك.2

ػؼٛ فٟ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌمَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ؽَت األِو اٌّٛلغ ِٓ لجً ػ١ّل .3

 . 2007ك ػجل األ١ِو كوَٓ فٟ ١َٔبْ .اٌى١ٍخ أ

هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌقبطخ ٌّشب٘لح ؽٍجخ اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ فٟ كافً اٌى١ٍخ ٌؼلَ ئِىبْ .4

رطج١مُٙ فٟ اٌّلاهً اإلػلاك٠خ ِٚشب٘لرُٙ فبهط اٌى١ٍخ ثَجت اٌظوٚف األ١ِٕخ ؽَت 

 . 12/5/2008فٟ  25األِو اإلكاهٞ مٞ اٌؼلك 

 .  2008 - اثٓ هشل – فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ هئ١ٌ ٌغٕخ عوك ِىزجخ لَُ اٌٍؼخ اٌىوك٠خ.5              

هئ١ٌ ٌغٕخ رم٠ُٛ ثؾٛس اٌزقوط ٌطٍجخ اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ ٌمَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٌٍَٕخ .6

. عبِؼخ ثغلاك _ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ هشل  2009-2008اٌلها١ٍخ 

عبِؼخ ثغلاك /٠ُ غ١بة اٌطٍجخ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ثى١ٍخ اٌٍغبد ٞهئ١ٌ ٌغٕخ رك.7

 18/9/2011ثزبه٠ـ  252ثؾَت االِو االكاهٞ مٞ اٌؼلك 

عبِؼخ / هئ١ٌ ٌغٕخ ِٕبلشخ ثؾٛس اٌزقوط فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ و١ٍخ اٌٍغبد .8

 18/9/2011مٞ اٌؼلك ثزبه٠ـ 253ثغلاك ثؾَت االِو االكاهٞ  

عبِؼخ ثغلاك ثؾَت االِو /هئ١ٌ ٌغٕخ االٔؼجبؽ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ و١ٍخ اٌٍغبد .9

 18/9/2011مٞ اٌؼلك ثزبه٠ـ  254االكاهٞ 

٠َٛ اٌمَُ اٌضمبفٟ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ  و١ٍخ اٌٍغبد اؽزفبالد هئ١ٌ ٌغٕخ .10

 18/9/2011ثزبه٠ـ  257عبِؼخ ثغلاك ثؾَت االِو االكاهٞ مٞ /



 

 

هئ١ٌ ٌغٕخ البِخ إٌَّبهاد فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ثؾَت االِو االكاهٞ اٌؼلك .11

 18/9/2011ثزبه٠ـ  258

هئ١ٌ ٌغٕخ االهشبك اٌزوثٛٞ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ثؾَت االِو االكهٞ اٌؼلك .12

 18/9/2011ثزبه٠ـ  260

 259هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ثؾَت االِو االكاهٞ اٌؼلك .13

 18/9/2011ثزبه٠ـ مٞ 

ثزبه٠ـ   59ػؼٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌّووي٠خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد ؽَت االِو االكاهٞ .14                 

. عبِؼخ ثغلاك/ اٌظبكه ِٓ ػّبكح و١ٍخ اٌٍغبد .22/3/2012                  

ػؼٛ فٟ ِغٌٍ ا١ٌٙئٗ اٌّشوفٗ ػٍٝ اٌلهاٍبد اٌَّبئ١خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد ٌٍؼبَ .15

 .19/4/2012ثزبه٠ـ  69ؽَت االِو االكاهٞ  2012_2011اٌلهاٍٟ 

ثزبه٠ـ  490هئ١ٌ ٌغٕخ االٍزالي فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ؽَت االِو االكاهٞ .16

24/4 /2012. 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ اٌفوػ١خ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ثؾَت االِو االكاهٞ .17

 .عبِؼخ ثغلاك/اٌظبكه ِٓ ػّبكح و١ٍخ اٌٍغبد  5/2012 /30  80اٌؼلك

 بشأن تدقٌق 14/8/2012فً 162رئٌس اللجنة التدقٌقٌة حسب الكتاب المرقم .18

ملف الطالب احسان طارق عبد الجبار فً قسم اللغة التركٌة لعدم وجود امر قبول 

 .فً ملفه

رئٌس اللجنة العلمٌة فً قسم اللغة الكردٌة الخاصة بمؤتمر بغداد الدولً الثالث .19

 .13/3/2013 فً 157 حسب االمر االداري المرقم 2013للترجمة لعام 

رئٌس اللجنة التنسٌقٌة فً قسم اللغة الكردٌة الخاصة بمؤتمر بغداد الدولً .20

 .13/3/2013 فً 157الثالث للترجمة حسب االمر االداري المرقم 

رئٌس لجنة المراسالت فً قسم اللغة الكردٌة  الخاصة بمؤتمر بغداد الدولً .21

 .13/3/2013 فً 157الثالث للترجمة حسب االمر االداري المرقم 

رئٌس لجنة فحص قوائم مبالغ الخبراء الخارجٌٌن لبحوث الترقٌات العلمٌة .22

 .22/4/2013 فً 1706حسب االمر االداري بالرقم 



 

 

رئٌس لجنة اختبار القبول المباشر فً قسم اللغة الكردٌة حسب الكتاب المرقم .23

 .13/8/2013 ف90ً

 فً 4710رئٌس لجنة جرد قسم اللغة االسبانٌة حسب االمر االداري المرقم.24

30/10/2013 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ ٚرط٠ٛو إٌّب٘ظ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ؽَت االِو االكاهٞ .25

 .19/11/2013 فٟ 4981اٌّولُ 

 فٟ 4981هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌضمبف١خ فٟ اٌمَُ ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ .26

19/11/2013. 

 فٟ 4981هئ١ٌ ٌغٕخ اٌؼاللبد فٟ اٌمَُ ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ .27

19/11/2013. 

 فٟ 4981هئ١ٌ اٌٍغٕخ االٔؼجبؽ١خ فٟ اٌمَُ ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ .28

19/11/2013. 

 فٟ 4981هئ١ٌ ٌغٕخ ِٕبلشخ اٌجؾٛس فٟ اٌمَُ ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ .29

19/11/2013. 

 فٟ 6ػؼٛ فٟ ٌغٕخ رلل١ك اٌىزت إٌّٙغ١خ اٌَّبػلح ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ .30

8/1/2014 

فٟ 9ػؼٛ فٟ ِغٌٍ اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍخ اٌظجبؽ١خ ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ .31

14/1/2014. 

فٟ 10ػؼٛ فٟ ِغٌٍ اٌى١ٍخ ٌٍلهاٍخ اٌَّبئ١خ ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ . 32

14/1/2014. 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ ٌٍلهاٍخ اٌظجبؽ١خ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ .33

 .26/1/2014 فٟ 320 ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ 2013-2014

هئ١ٌ اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ ٌٍلهاٍخ اٌَّبئ١خ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ .34

 .26/1/2014 فٟ 9 ؽَت االِو االكاهٞ اٌّول2013-2014ُ



 

 

االٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ )ػؼٛ فٟ ٚهشخ ػًّ ٌّواعؼخ إٌّب٘ظ اٌلها١ٍخ ٌٍّواؽً .35

 .10/3/2014 فٟ 1497ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ (ٚاٌضبٌضخ 

 ؽَت االِو 2014- 2013هئ١ٌ ٌغٕخ رم١١ُ ثؾٛس رقوط اٌطٍجخ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ .36

 .11/5/2014 فٟ 2489االكاهٞ اٌّولُ 

هئ١ٌ اٌٍغٕخ اٌزؾم١م١خ ٌٍٕظو فٟ رشبثٗ ػٕب٠ٚٓ ِٚزٓ اٌجؾض١ٓ اٌقبط١ٓ ثبٌزول١خ .37

 (فوكًٚ وو٠ُ ثو٠ٟٙ)اٌؼ١ٍّخ اٌٝ هرجخ اٍزبم َِبػل اٌقبص ثبٌّلهً اٌلوزٛه 

 .12/5/2014 فٟ 2500ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ 

-2013ػؼٛ ٌغٕخ رظؾ١ؼ اٌلفبرو االِزؾب١ٔخ ٌمَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ .38

 ٌّبكح إٌمل االكثٟ ٌٍّوؽٍخ اٌضبٌضخ ٌٍلهاٍخ اٌظجبؽ١خ ِٚبكح إٌمل االكثٟ 2014

اٌزطج١مٟ ٌٍّوؽٍخ اٌواثؼخ ٌٍلهاٍز١ٓ اٌظجبؽ١خ ٚاٌَّبئ١خؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ 

 .19/6/2014 فٟ 3183

هئ١ٌ ٌغٕخ افزجبه ؽٍجخ اٌمجٛي اٌّجبشو ٌمَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ . 39

 .25/8/2014 فٟ 4507 ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ 2014-2015

اٌٍغٕخ )(ٌغٕخ االٍزالي)(اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ ٚرط٠ٛو إٌّب٘ظ )هئ١ٌ وً ِٓ اٌٍغبْ.40

فٟ لَُ (ٌغٕخ ِٕبلشخ ثؾٛس اٌزقوط()اٌٍغٕخ االٔؼجبؽ١خ()ٌغٕخ اٌؼاللبد)(اٌضمبف١خ

 .14/10/2014 فٟ 5857اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٚفك االِو االكاهٞ اٌّولُ 

 ؽَت 2015-2014ػؼٛ ٌغٕخ أؼجبؽ اٌطٍجخ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ .41

 .26/10/2014 ثزبه٠ـ 6246االِو االكاهٞ اٌّولُ 

 ثزبه٠ـ 7519هئ١ٌ ٌغٕخ عوك لَُ اٌٍغخ االٌّب١ٔخ ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ .42

2/12/2014   . 

 

 

 

 

 :وزت اٌشىو ٚاٌزمل٠و



 

 

:  عبِؼخ ثغلاك– اثٓ هشل –فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ - أ

شىو ٚرمل٠و ٌٍغٙٛك اٌّز١ّيح فٟ اٌّشبهوخ ثبٌّوالجخ فٟ اِزؾبٔبد كٚه األٚي ٚونٌه .1

فٟ  156ؽَت األِو اٌّولُ  ( ثبػزجبهٞ  وٕذ ِؾبػواً فٟ اٌمَُ أنان)اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ 

27/8/2003 . 

 شىــو ٚرمل٠ــو ٌٍم١ـــبَ ثٛاعجبد ِموه٠ــــٗ لَــــُ اٌٍغــــخ اٌىوك٠ــخ .2

 . 13/8/2006فٟ  1842ؽَت اٌىزبة اٌّولُ  (ٌٍفزوح اٌّىٍف ثٙب  )

 شىو ٚرمل٠و ٌجني عٙٛك ف١وح ٌجٕبء ِىزجخ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ فٟ اٌى١ٍخ ٚرط٠ٛو٘ب .3

فٟ  2332ٚاغزٕبئٙب ثبٌىزت ٚاٌّغالد ِٓ ِقزٍف اٌّظبكه ،ؽَت ا٢ِو اٌّولُ 

27/11/2007 . 

ٌجني عٙٛك ف١وح فٟ ١ٍو اٌؼ١ٍّخ - اثٓ هشل-شىو ٚرمل٠و ِٓ ػ١ّل و١ٍخ اٌزوث١خ .4

 .  15/6/2009فٟ  2140اٌزوث٠ٛخ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ؽَت اٌىزبة مٞ اٌؼلك 

رض١ّٕبً ٌٍٕشبؽ اٌوائغ فٟ فلِخ - اثٓ هشل    - شىو ٚرمل٠و ِٓ ػ١ّل و١ٍخ اٌزوث١خ .5

اٌؼ١ٍّخ اٌزوث٠ٛخ ف١ّب ث١ٓ اٌغبِؼخ ٚٚىاهاد اٌلٌٚخ االفوٜ فٟ ِغبي اٌزوعّخ ِٓ اٌٍغخ 

.   21/6/2009فٟ  2231اٌؼوث١خ اٌٝ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ٚثبٌؼىٌ ؽَت اٌىزبة مٞ اٌؼلك 

عبِؼخ ثغلاك ٌجني عٙٛك ِز١ّيح – اثٓ هشل – شىو ٚرمل٠و ِٓ ا١ٌَل ػ١ّل و١ٍخ اٌزوث١خ .6

فٟ  3097فٟ ١ٍو االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ فؼال ػٓ اٌّوالجخ ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ 

8/9/2009  

شىو ٚرمل٠و ِٓ ا١ٌَل ٚى٠و  اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٝ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ رمل٠واً ٌٍّٛالف اٌَّإٌٚخ .7

ٚاٌغٙٛك إٌف١َخ فٟ اٌزؼبْٚ ِغ اٌّؾىّخ فٟ روعّخ االٚهاق  اٌزؾم١م١خ اٌقبطخ ثجؼغ 

ٚػٍٝ اصوٖ اؽزَت للَ  31/8/2009فٟ  23142لؼب٠ب اٌّز١ّٙٓ ؽَت اٌىزبة اٌّولُ 

اٌظبكه ِٓ  8/9/2009فٟ  3091ٌّلح شٙو ٌٍؼالٚح اٌمبكِخ ؽَت االِو االكاهٞ اٌّولُ 

.  اٌى١ٍخ 

وزبة شىو ٚرمل٠و ِٓ ا١ٌَل هئ١ٌ عبِؼخ ثغلاك  ٌٍغٙٛك اٌّز١ّيح ٚاالرظبف ثبٌللخ .8

، ِٕٚؼ للَ  5/1/2010فٟ  592ٚاالِبٔخ ٚاٌؾوص فٟ اكاء اٌٛاعجبد ؽَت اٌىزبة ػلك 

  .14/1/2010فٟ  201ٌّلح شٙو ؽَت االِو االكاهٞ اٌؼلك 



 

 

وزبة شىو ٚرمل٠و ِٓ ا١ٌَل ػ١ّل و١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ هشل الؽ١بء مووٜ اٌظؾبفخ اٌىوك٠خ .9

فٟ اٌى١ٍخ ِٓ فالي اٌمبء ِؾبػوح ثؼٕٛاْ ١ِالك اٌظؾبفخ اٌىوك٠خ أؼطبفخ ربه٠ق١خ ٔؾٛ 

 . 2010/ 5 /5فٟ  2143ؽَت اٌىزبة  2010 / 4 / 27اٌزغل٠ل، ثزبه٠ـ 

ٌٍغٙٛك اٌظبكلخ – اثٓ هشل –   وزبة شىو ٚرمل٠و ِٓ ا١ٌَل ػ١ّل و١ٍخ اٌزوث١خ .10

 12فٟ  2250اٌّقٍظخ  اٌّإؽوح ثبٌزؼبْٚ فٟ مووٜ اٌظؾبفخ اٌىوك٠خ ؽَت اٌىزبة   

 /5 /2010  . 

ٌٍغٙٛك اٌّقٍظخ – اثٓ هشل –  وزبة شىو ٚرمل٠و ِٓ ا١ٌَل ػ١ّل و١ٍخ اٌزوث١خ .11

فٟ  5651ٚاٌّزٛاطٍخ ِغ ٚؽلح ػّبْ اٌغٛكح ٚاالػزّبك٠خ فٟ اٌى١ٍخ ، ؽَت اٌىزبة 

23/12 2010. 

اثٓ هشل ٌٍؾوص ػٍٝ رمل٠ُ ِب٘ٛ _ وزبة شىو ٚرمل٠و ِٓ ا١ٌَل ػ١ّل و١ٍخ اٌزوث١خ .12

  16/3/2011فٟ  1258االفؼً ألٔغبػ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ ؽَت اٌىزبة 

 9/8/2016 فٟ 19044َِبػل هئ١ٌ عبِؼخ ثغلاك ٌٍشإْٚ االكاه٠خ اٌؼلك /شىو ٚرمل٠و - 13 

 24/7/2016 فٟ 818/ػ. رٕٙئخ ِٓ هئ١ٌ عبِؼخ إٌٙو٠ٓ اٌؼلك َ- 14

 فٟ 183اٌؼلك/ اٌّل٠و اٌؼبَ ٌلاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ /شىو ٚرمل٠و ِٓ ٚو١ً ٚىاهح اٌضمبفخ - 15

18/1/2016  

 26/7/2016 فٟ 4067اٌؼلك / شىو ٚرمل٠و ػ١ّل و١ٍخ اٌٍغبد - 16

 

 

 

 عبِؼخ ثغلاك_ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد-ة

شىو ٚرمل٠و ٌٍغٙٛك اٌّجنٌٚخ فٟ أغبى روعّخ ِٛاك اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ ؽَت اٌىزبة .1

 .18/1/2012 ثزبه٠ـ 398

فٟ  13ؽَت اٌىزبة  2011شىو ٚرمل٠و ٌٍغٙٛك اٌّجنٌٚخ ؽ١ٍخ فزوح اٌؼبَ إٌّظوَ .2

2/1/2012. 



 

 

 114شىو ٚرمل٠و ٌٍغٙٛك اٌّجنٌٚخ فٟ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد ؽَت اٌىزبة .3

 .4/1/2012فٟ 

 فً 1158شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة بغداد حسب كتاب رئاسة جامعة بغداد .4

 ومنح قدم لمدة شهر واحد حسب االمر االداري الصادر من كلٌة اللغات 28/11/2012

 .6/12/2012 فً 6066بالعدد 

شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة اللغات للجهود المبذولة فً اللجنة االمتحانٌة لقسم .5

 . 18/9/2013 فً 3985 حسب الكتاب 2013-2012اللغة الكردٌة فً العام الدراسً  

شكر وتقدٌر من السٌد معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً حسب كتاب الوزارة .6

 .16/2/2014 فً 5/280المرقم م و 

شكر وتقدٌر من السٌد رئٌس جامعة بغداد الى اللجان االمتحانٌة المركزٌة والفرعٌة .7

  .23/3/2014 فً 7763 حسب كتاب جامعة بغداد المرقم 2012/2013للغام الدراسً 

 .2014شكر وتقدٌر من السٌد عمٌد كلٌة اللغات الى رؤساء االقسام فً نٌسان .8

 لمشاركتً ببحث بعنوان 2014كتاب شكر وتقدٌر ودرع المترجمٌن الرواد لسنة .10. 9

 فٟ ِٛرّو لَُ كهاٍبد اٌزوعّخ اٌّمبَ فٟ (دةفتةري كوردةواري)فن الترجمة فً مجلة )

 . (اٌزأ١ٌٍ ٌّلهٍخ ػوال١خ فٟ اٌزوعّخ ) ثؼٕٛا18/12/2014ْث١ذ اٌؾىّخ فٟ 

كتاب شكر وتقدٌر من السٌدة عمٌد كلٌة اللغات الى اللجنة االمتحانٌة للعام الدراسً .11

 .4/1/2015 فً 55 حٌث كنت رئٌس اللجنة ، حسب االمر االداري المرقم 2013-2014

 

: فٟ كٚائو اٌضمبفخ ٚاالػالَ - ط  

 شىو ٚرمل٠و ِٓ ا١ٌَل اٌٛى٠و ٌٍزؼبْٚ ِغ كائورٟ اصٕبء فزوح اعبىرٟ اٌلها١ٍخ .1

                                                                                                             8/10/2001فٟ  2874ؽَت اٌىزبة اٌظبكه  (ٍز١و طاٌّب)

                                  .21/8/2002فٟ  3319 شىو ٚرمل٠و ٌٍّضبثوح ػٍٝ اٌؼًّ ؽَت االِو اٌظبكه ِولُ .2

 شىو ٚرمل٠و ِٓ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ ٌغٙٛك ِز١ّيح فٟ ٌغٕخ اٌّشزو٠بد ؽَت .3

                                                                                                                                        .17/4/2005فٟ  316اٌىزبة 

 شىو ٚرمل٠و ِٓ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ ٌٍؾظٛي ػٍٝ كهعخ اٌلوزٛهاٖ ثبِز١بى .4



 

 

                                                                                                           .13/6/2005فٟ  547ٚثفزوح ل١ب١ٍخ ؽَت اٌىزبة 

شىو ٚرمل٠و ِٓ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ الٔغبى كٚهح رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ فٟ .5 .

 . 14/8/2005فٟ  813اٌلائوح ؽَت اٌىزبة 

 شىو ٚرمل٠و ِٓ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ ػٍٝ اٌلٚه اٌّز١ّي فٟ اإلشواف ػٍٝ .6

فٟ  1086ِشوٚع رأ١ً٘ اٌلاه ٚاٌّزبثؼخ اٌّزٛاطٍخ ٌّوؽٍخ رٕف١ن اٌؼًّ ؽَت اٌىزبة 

11/10/2005   .

شىو ٚرمل٠و ِٓ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ ٔظو ٌٍغٙٛك اٌّز١ّيح ٚرمل٠ُ اٌقجواد .7

  18/12/2011فٟ   2289ٚرؼبٚٔىُ ِغ ٘نٖ اٌلاه ٚالبِخ ِؼوػ١ٓ ٌٍىزبة ؽَت اٌىزبة 

وزارة الثقافة حسب كتاب الدار المرقم /شكر وتقدٌر من دار الثقافة والنشر الكردٌة .8

 .26/12/2013 فً 3195

نبذة عن اللغة )شكر وتقدٌر من دار الثقافة والنشر الكردٌة لتقدٌمً بحثا بعنوان . 9

  .23/12/2014 فً 4216حسب االمر المرقم (الكردٌة وادابها 

 

 :اٌشٙبكاد اٌزمل٠و٠خ

شٙبكح رمل٠و٠خ الطبٌخ اٌجؾش اٌّشبهن فٟ اٌٍّزمٝ االكثٟ ػٓ اٌىبرت اٌش١ٙل ِؼوٚف ثوىٔغٟ .1

 .25/4/2009ثىووٛن فٟ  (ضٌمةن)فٟ ِٕطمخ 

عبِؼخ ثغلاك ٠َٛ _اثٓ هشل_شٙبكح رمل٠و٠خ فٟ اؽزفب١ٌخ لَُ اٌغخ اٌىوك٠خ فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ  - .2

ػٍٝ رأ١ٌٍ اٚي لَُ ٌٍغخ اٌىوك٠خ فٟ عبِؼخ ثغلاك ٍٕخ " ا١ٌٛث١ً اٌفؼٟ"ثّٕبٍجخ  14/2/2010

. فٟ و١ٍخ االكاة 1959

الحصول على درع للمترجمٌن الرواد فً الحفل الخاص المقام من قبل جمعٌة المترجمٌن .3

 .17/12/2014بتارٌخ ( على قاعة نادي العلوٌة فً بغداد2014العراقٌٌن للمترجمٌن الرواد 

فن  )شهادة تقدٌرٌة من مؤتمر قسم دراسات الترجمة فً بٌت الحكمة للمشاركة ببحث بعنوان .4

 .18/12/2014فً  (دةفتةري كوردةواريالترجمة فً مجلة 

 .2014شهادة تقدٌرٌة من السٌدة عمٌد كلٌة اللغات فً سنة . 5

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :اٌغبٔت اٌٛظ١فٟ

                                                                             1/3/1971فٟ  (أٚي رؼ١١ٓ  )أ١ِٓ ِىزجخ فٟ ٚىاهح اٌضمبفخ ٚاإلػالَ . َ.1                

                                          1/10/1978فٟ            -       روث١خ وووٛن– ِلهً فٟ ٚىاهح اٌزوث١خ .2

                            12/3/1980فٟ -                    ثغلاك اٌىوؿ –ِلهً فٟ ٚىاهح اٌزوث١خ .3

          28/3/1990ِزوعُ أٚي فٟ ٚىاهح اٌضمبفخ ٚاإلػالَ                    فٟ .4

                                 1/9/2004ِل٠و أللَ فٟ ٚىاهح اٌضمبفخ                                فٟ .5

رى١ٍف اٌم١بَ ثّٙبَ ٚو١ً ِل٠و ػبَ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ فٟ ثغلاك ؽَت االِو .6

 االكاهٞ اٌّولُ

                                                                                                                                                                       3/4/2005فٟ  261            

لَُ اٌٍغخ - (اثٓ هشل)- عبِؼخ ثغلاك و١ٍخ اٌزوث١خ–ِلهً فٟ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ .7                

   21/9/2005فٟ   اٌىوك٠خ           

    .                                                      15/12/2008اٍزبم َِبػل فٟ .8            

  .8/9/2011عبِؼخ ثغلاك    فٟ / هئ١ٌ لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد.9            

 

 

 

 

 



 

 

 

 :اٌغبٔت اٌضمبفٟ ٚاإلػالِٟ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: اٌجواِظ اإلماػ١خ  - ا

:-   اػلاك ٚرمل٠ُ ٚرأ١ٌف  اٌىض١و ِٓ اٌجواِظ ٚاٌٍََّالد األكث١خ ٚاالعزّبػ١خ ِٕٚٙب 

ثغلاك / فٟ االماػخ اٌىوك٠خ (-اثٛاة اٌؾ١بح  – دةرطاىذٌان)رمل٠ُ ثؤبِظ اٍجٛػٟ ثؼٕٛاْ - 1

وبٔذ ِبكرٗ رؼزّل ػٍٝ ٔزبعبد اٌشجبة ٚرٕبٚي  1983ٌغب٠خ  1976ٌٍفزوح ِٓ ٍٕخ 

 1980ٔبي اٌجؤبِظ فٟ ٍٕخ . ِشبوٍُٙ  االعزّبػ١خ ٚؽّٛؽبرُٙ اٌّشوٚػخ فٟ اٌؾ١بح 

. عبئيح افؼً اٌجواِظ فٟ االماػخ اٌىوك٠خ 

 1992ٌٍفزوح ِٓ ٍٕخ  (-االًِ ٚاٌىفبػ  –  نجةئاوات ر)رمل٠ُ ثؤبِظ اٍجٛػٟ ثؼٕٛاْ -2

ثغلاك ٚوبْ ٠زٕبٚي اٌشإْٚ االكث١خ ٚإٌمل٠ٗ / فٟ االماػخ اٌىوك٠خ  1996ٌٚغب٠خ 

.  ٚٔزبعبد اٌشجبة 

 2000اٌفزوح ِٓ  (-االكة اٌّؼبطو – ئةدةبى هاوضةرخ)رمل٠ُ ثؤبِظ اٍجٛػٟ ثؼٕٛاْ - 3

ثغلاك  ٚوبٔذ ؽٍمبرٗ رزٕبٚي إٌظٛص االكث١خ /فٟ االماػخ اٌىوك٠خ  2002ٌٚغب٠خ 

. اٌّؼبطوح ٚرٙزُ ثبٌغبٔت إٌملٞ ٌىزبثبد اٌىزبة اٌىوك 

ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ ٚللِذ (االكث١خ ٚاالعزّبػ١خ)رب١ٌف اٌؼل٠ل ِٓ اٌٍََّالد االماػ١خ - 4

اٌزٟ ٌُ (شقظ١بد ووك٠خ )ثغلاك ِب ػلا اًٌٍََّ االماػٟ /ِؼظّٙب فٟ االماػخ اٌىوك٠خ 

. رؾظً ػٍٝ اٌّٛافمخ اٌو١ٍّخ ِٓ اٌغٙبد اٌولبث١خ 

. االشواف ػٍٝ الَبَ اٌز١َٕك ٚاٌزوعّخ ٚاٌضمبف١خ فٟ فزواد ِقزٍفخ - 5

. ػؼٛ فٟ ٌغٕخ افز١به اٌّن٠ؼ١ٓ ٚاٌّزوع١ّٓ- 6

 

: اٌظؾبفخ - ة        

 ـــــــــــــــــــــ          



 

 

       ٔشو أوضو ِٓ فَّّبئخ ِٓ اٌجؾٛس ٚاٌلهاٍبد ٚاٌّمبالد االكث١خ ٚاٌضمبف١خ فٟ 

:- اٌظؾف ٚاٌّغالد اٌىوك٠خ ِٕٚٙب 

" ٘بٚوبهٞ "عو٠لح

ٔشو فٟ  (-اٌٛصبئك اٌظٛر١خ  – بة لَطة دة نطٌٌة كان )ٍٍٍَخ ِمبالد ثؼٕٛاْ.1

ٟٚ٘ ػجبهح ػٓ رفو٠غ اٌٍمبءاد اٌظٛر١خ ِٓ  1992ٍٕخ " ٘بٚوبهٞ "عو٠لح

االشوؽخ االماػ١خ ٌٍفٕب١ٔٓ ٚاالكثبء اٌىوك ٚكهاٍزٙب ٚاٌزؼ١ٍك ػ١ٍٙب ٚرّذ ٔشو٘ب 

 .  1469ػٍٝ شىً ؽٍمبد ثلءا ِٓ اٌؼلك 

٘بٚوبهٞ "عو٠لح. ( اٌشؼواء اٌىوك مقام قةتارو)ِخلبِٝ لخربهٚ شبػ١وأٝ وٛهك .2

 . 1993، 15اٌؼلك" 

 (أؼىبً اٌوث١غ فٟ اٌغٕبء اٌىوٜ ) لةطؤرانى كوردٌدا" بةهار"رةنطدانةوةى .3

 .30/3/1994اٌؼلك اٌظبكه فٟ " ٘بٚوبهٞ "عو٠لح

اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  (ا١ٌٍّٛمب ٚاٌؾ١بح اٌغل٠لح ) موسٌقاو ذٌانى نوىَ .4

2235 ،8/7/1995 . 

ِٓ افبق االكة اٌّمبهْ ) وهاودةمى...مانط .. لةئاسؤى ئةدةبى بةراوردةوة.5

 . 17/12/1996، 2590اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ "عو٠لح (اٌمّوٚاالٌٔ 

اٌؼلك " ٘بٚوبهٜ "عو٠لح  (ِٓ فيائٓ اٌزواس ) لة طةنجٌنةى فؤلكلؤرةوة .6

2626  ،5/2/1997 . 

  2626اٌؼلك" ٘بٚوبهٞ "عو٠لح (ِٓ فيائٓ اٌزواس ) لة طةنجٌنة ى فؤلكلؤرةوة.7                    

                         ،5/2/1997 . 

٘بٚوبهٞ "ٔشود فٟ عو٠لح  (-ػٍُ اٌٍغخ  – زانستى زمان)ٍٍَخ ِمبالد ثؼٕٛاْ .8

فٟ  3203ٌٚغب٠خ اٌؼلك  19/10/1999فٟ  3186ثزَغ ؽٍمبد اػزجبه ِٓ اٌؼلك " 

1/12/1999  .

كهاٍخ ؽٛي  اٌشبػو اٌىوكٞ ) سة رةتاٌةك دةربارةى عةبد ولخالق ئة ثٌرى.9      

  1/12/1999فٟ  3212اٌؼلك "٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  (اص١وٜ   اٌىج١وػجل اٌقبٌك 

كؤلٌَنة وةى ئةدةبى .10                ٌَ فٟ  3219اٌؼلك" ٘بٚوبهٞ"، عو٠لح (إٌمل االكثٟ) ل



 

 

              14/12/1999  . 

ٌَى شٌعرى كوردى... طة ِرانة وةى ثٌرة َمٌرد بؤ سلٌمانً- 11 ٌَكى نو ػٛكح ) قؤناغ

ٌَرداٌشبػو  ( اٌٝ ا١ٌٍَّب١ٔخ ِٓ روو١ب ٚاٌجلء ثّوؽٍخ عل٠لح فٟ اٌشؼو اٌىوكٞثٌرةم

 . 29/12/1999فٟ  3228اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ"،عو٠لح 

  ٚرم١ّخ طورانؽٛي هؤٜ اٌشبػو اٌىج١و ) شعٌرى كؤن ونوَى لةزمانى طؤرانة وة-12

 . 28/12/1999فٟ  3227اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  (ٌٍشؼو اٌمل٠ُ ٚاٌؾل٠ش

ا١ٌَّوح االثلاػ١خ ٌٍشبػو   ِؾّل ) رةوتى داَهٌنانى باالَ .. طبٌؼ ك٠الْ محةمةد - 13

 . 15/12/1999فٟ  3220اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ"، عو٠لح (طبٌؼ ك٠الْ 

كؤلَنٌةوةى ئةدةبى كوردى- 14 ٌَ اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  (إٌمل االكثٝ اٌىوكٞ ) ل

 . 8/12/1999فٟ  3216

ٌَست و سةرنجة –مةولةوى - 15 ذٌان وبةسةرهاتى و بةرهةمةئاٌنىٌةكانى ، هة لَو

– ثؾش ٠زٕبٚي عٛأت ِّٙخ ِٓ ؽ١بح اٌشبػو ِٗ ٌٚٗ ٜٚ ٚٔزبعبرخ اٌل١ٕ٠ٗ) كانى

 3237،  16/12/1999فٟ  3234:االػلاك " ٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  (-اهثغ ؽٍمبد 

 . 15/2/2000فٟ  3251،  8/1/2000فٟ  3248،  19/1/2000فٟ 

ػوع ٚرؾ١ًٍ ٌىزبة إٌضو )- نماٌش و وردة سةرج–  كتٌَبى ثة  خشانى كوردى - 16

 . 19/1/2000فٟ  3237"  ٘بٚوبهٞ"،ٔشو ثؾٍمز١ٓ فٟ عو٠لح  (اٌىوكٞ

فٟ  3241اٌؼلك "٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  (ثلا٠بد االكة ) سةرة تاكانى ئة دةب- 17

16/1/2000. 

"  ٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  (ثلا٠بد االكة اٌىوك ٞ ) سةرة تاكانى ئةدةبى كوردى.18

  30/1/2000فٟ  3242اٌؼلك 

، عو٠لح (ربه٠ـ إٌمل االكثٟ اٌىوكٞ  )َمٌذووى ِرة خنةى ئةدةبى كوردى- 19

 .28/2/2000فٟ  3258،  23/2/2000فٟ  3256:اٌؼلكاْ"  ٘بٚوبهٞ"

ؽٛي هؤٜ ) بابة تةكانى زمان لة طؤشةى ٌادطارو بؤضوونى مامؤستا كانمانةوة- 20

 . 29/2/2000فٟ  3258\اٌؼلك  "  ٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  (اٍبرنرٕب ٌٍغخ اٌىوك٠خ 



 

 

اٌؼلك "٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  (عنٚه اٌٍغخ اٌىوك٠خ ) رةطوِرٌشةى زمانى كوردى -21

 .7/3/2000فٟ  3262

ٌَك.. دٌدارى رؤشنبٌرى - 22 ؽٛاهِغ فَوٚ اٌغبف ) خوسرةو جاف وةكوشاعٌر 

فٟ  3363اٌؼلك "  ٘بٚوبهٞ"، ؽٛاه ِٕشٛه ػٍٝ طفؾز١ٓ ِٓ عو٠لح (وشبػو

13/9/2000 . 

،عو٠لح  (ٔٛهٚى ِٓ ؽ١ش اٌفىو ٚاٌغٛ٘و) نةورؤز لة ِرووى بٌروناوة ِرؤكةوة- 23

 . 15/3/2000فٟ  3267اٌؼلك "  ٘بٚوبهٞ"

، عو٠لح  (-اٌشؼوٚاٌّٛلف  –طوران صوت)- شعٌروهة لَوسٌت– دةنطى طؤران - 24

 . 5/4/2000فٟ  3277اٌؼلك "   ٘بٚوبهٞ"

، عو٠لح (ثلا٠بد إٌمل االكثٟ ٚأٛاػٗ ) رةخنةى ئةدةبى سةرةتاو وجؤرةكانى- 25

 . 29/3/2000فٟ  3273اٌؼلك"   ٘بٚوبهٞ"

طفؾخ ِٓ ربه٠ـ اٌظؾبفخ ) الٌِة ِرةٌةك لة َمٌذووى رؤذنامة نووسى كوردى- 26

فٟ  3282، 11/4/2000فٟ  3280:االػلاك "   ٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  (اٌىوك٠خ 

 .  19/4/2000فٟ  3284،  16/4/2000

ٌَكى تازةى ئةدةث–ئة دةبى بةراوردكارى - 27 فوع عل٠ل ِٓ –االكة اٌّمبهْ -)- لق

، 30/4/2000فٟ  3289االٌٚٝ  :ثؾٍمز١ٓ"  ٘بٚوبهٞ"، ٔشو فٟ  عو٠لح  (االكة

  8/5/2000فٟ  3293اٌضب١ٔخ  

،عو٠لح  (ٌٍشبػو ػجل اٌوىاق ث١ّبه "  ناوجةوان"كهاٍخ ؽٛي ك٠ٛاْ ) ناوضةوان- 28

 . 9/5/2000فٟ  3294اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ"

، عو٠لح  (هؤٜ ٚ ِٕطٍمبد ؽٛي اٌمظخ  ) رِوانٌن وبؤضوون دة ربارةى ضٌرؤك- 29

 . 14/5/2000فٟ  3295اٌؼلك"    ٘بٚوبهٞ"

ٌَوان- 30 نان ...طؤران و كاكةى فةالح دا  لةن ٌَ بٌن طوران )بةرهةم وداه

 .  21/5/2000فٟ  3298اٌؼلك "    ٘بٚوبهٞ"، عو٠لح (وكاكةىفالح

 



 

 

ٌَشى شعٌرى كوردى- 31 فٟ  (،ٔشو ثقٌّ ؽٍمبد  (ثؾش ؽٛي اٚىاْ اٌشؼو اٌىوكٜ)ك

فٟ 3317، 26/6/2000فٟ  3319:  االػلاك"    ٘بٚوبهٞ"عو٠لح 

فٟ  3332، 10/7/2000فٟ  3326، 4/7/2000فٟ  3323، 21/6/2000

23/7/2000 . 

عٛا٘و ووك٠خ كهٍخ ثؼشو ؽٍمبد ؽٛي ثؼغ  اٌّٛاػ١غ ) طةهةرى كوردى- 32

 3324:  االػلاك"    ٘بٚوبهٞ"،ٔشود فٟ عو٠لح  (اٌّض١وٖ ث١ٓ اٌشؼواء ٚاالكثبء

فٟ  3327، 11/7/2000فٟ  3326، 9/7/2000فٟ  3325، 5/5/2000فٟ 

فٟ  3340، 31/7/2000فٟ  3337، 25/7/2000فٟ  3324، 10/7/2000

فٟ  3348، 13/8/2000فٟ  3342، 8/8/2000فٟ  3342، 6/8/2000

20/8/2000 . 

رؾ١ًٍ ؽٛي ِؼّْٛ اؽوٚؽخ ) ٚا١ٌَبةطوراناٌظٛه اٌز١ّ١خ فٟ شؼو اٌشبػو٠ٓ - 33

فٟ  3328اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  ( طرمٌانىاٌلوزٛهاٖ ٌٍلوزٛه ػبكي 

12/7/2000  

"  ٘بٚوبهٞ"،  عو٠لح (ؽوائف ووك٠خ ث١ٓ اٌشؼواء االكثبء اٌىوك ) دانسقةى كوردى- 34

 . 3391 1/11/2000ٌٚغب٠خ اٌؼلك 13/8/2000فٟ  3344ِٓ اٌؼلك 

ٌَكى دى- 35 صّبْ ؽٍمبد .. االكة اٌّمبهْ ِوح افوٜ  ) ئةدةبى بة راوردكارى جار

رٕبٌٚذ كهاٍخ ِفظٍخ ؽٛي ِبكح االكة اٌّمبهْ ٚاٌزؼو٠ف ثّلاهٍٗ اٌضالصخ 

ٚشوٚؽ اٌجبؽش اٌّمبهْ ٚفٛائل االكة اٌّمبهْ ِغ اٌزؼو٠ف ثبٌّٛاىٔخ ٚااللزجبً 

فٟ  3364، 10/9/2000فٟ 3360:االػلاك " ٘بٚوبهٞ"،ٔشود فٟ  عو٠لح (.....

فٟ  3374، 26/9/2000فٟ  20/9/2000،3370فٟ 33677، 17/9/2000

 .15/10/2000فٟ  3380، 11/10/2000فٟ  3379،  3/10/2000

بازةئة دةبى ٌةكان- 36 ٌَ كهاٍخ شبٍِخ الثوى اٌّنا٘ت االكث١خ اٌزٟ – ػشوح ؽٍمبد -) ر

،ٔشود  (ظٙود فٟ اٚهثب ِغ ١ِّياد وً ِلهٍخ ٚاٌظوٚف اٌزٟ اكد اٌٝ ظٙٛه٘ب

فٟ  3398،  17/1/2000فٟ  3395:االػلاك " ٘بٚوبهٞ"فٟ عو٠لح 

،  21/11/2000فٟ  3402،  15/11/2000فٟ  3400،  13/11/2000



 

 

فٟ  3420، 17/12/2000فٟ  3416،  10/12/2000فٟ  3412

 . 8/1/2000فٟ  3428،  24/12/2000

ػوع ٚرؾ١ًٍ ٌىزبة )ووكٍزبْ فٟ ٍٕٛاد  اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ..ٌٕموأ ٠ٍٛخ - 37

ٔشوفٟ ِؾٍك عو٠لح – ووكٍزبْ فٟ ٍٕٛاد اٌؾوة اٌؼب١ٌّخ االٌٚٝ ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ 

 .19/11/2001فٟ  3400،اٌؼلك (٘بٚوبهٜ اٌظبكهح ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ

" ٘بٚوبهٞ"اٚي ِغٍخ ١ٍب١ٍخ رظله فٟ ثغلاك ٔشود فٟ ٍِؾك  عو٠لح " ٔياه- "38

 .  7/12/2000فٟ  3412اٌظبكهح ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ  اٌؼلك 

بخانةى كوردى - 39 ٌَ كهاٍخ رفظ١ٍخ )-  طولَدةستةى شوعةراى هاوعةسرم– كت

ٚرٕبٚي ِغّٛػخ  1936ثَجؼخ ؽٍمبد ؽٛي ِؼّْٛ اٌىزبة اٌنٞ طله فٟ ٍٕخ 

ِقزبهح ِٓ اٌشؼواء ٔمل ٚرؾ١ًٍ عٛأت ِّٙخ ِٓ اشؼبهُ٘  ٌزؼو٠ف اٌغ١ً اٌغل٠ل 

 3464،  12/3/2001فٟ  3462االػلاك "    ٘بٚوبهٞ"،ٔشود فٟ  عو٠لح (ثُٙ

 3471، 25/3/2001فٟ  3468،  20/3/2001فٟ  3466،  18/3/2001فٟ 

 . 28/3/2001فٟ  3470، 1/4/2001فٟ 

ٌَى بؤضوونى ساالَنى ثةنجا كانى مامؤستامحة  ممةدى - 40 حاجى قادرى كؤى بةث

 ٚو١ف١خ رم١١ُ ٔزبعبرخ قادركَوًٌثؾش ؽٛي اٌشبػو اٌوائل اٌؾبط )  مةالكةرٌم

اٌشؼو٠خ ٚافىبهح اٌلل١مخ ِٓ لجً ا١ٌَل ِؾّل ِال ػجل اٌىو٠ُ ؽَت هؤاٖ فٟ 

: االػلاك" ٘بٚوبهٞ"، عو٠لح  (-ٔشو ثضّبْ ؽٍمبد- اٌق١ٕ١َّبد ِٓ لوْ اٌّبػٟ

 . 24/4/2001فٟ  3484، 15/4/2001فٟ  3479، 10/4/2001فٟ  3477

–ثؾش ؽٛي اٌشقظ١خ اٌّز١ّيح ) 1931 سثارةى  حق ثةرستى بة شٌرموشٌر- 41

   سثارةى حق بةرستىاٌنٞ وبْ ٠َىٓ  فٟ ثغلاك ٚطله ٌٗ وزبة – ثش١و ِش١و 

فٟ  3498:اٌؼلكاْ" ٘بٚوبهٞ"فٟ عو٠لح  (ِٕشٛه ثؾٍمز١ٓ 1931فٟ ٍٕخ 

.  15/5/2001فٟ  21/5/2001،3495

ٌَربن- 42 ٌَذووبةكى د ، ٔشو فٟ (ربه٠ـ ػو٠ك ..االكة اٌىوكٞ )  ئةدةبى كوردى م

 24/6/2001فٟ  3516،  17/6/2001فٟ 3512: االػلاك " ٘بٚوبهٞ"عو٠لح 

 .  1/7/2001فٟ  3520، 



 

 

دنى  كوردى رةنجى بةبةرى نالى وشاعٌرانى دى- 43 ٌَ ٌغخ ) زمانى نووسٌن وخو

،ٔشو فٟ  (اٌمواءح ٚاٌىزبثخ اٌىوك٠خ ٔز١غخ عٙٛك ِضّوح ٌٕبٌٝ ٚشؼواء افو٠ٓ 

 . 23/7/2001فٟ  3533اٌؼلك "٘بٚوبهٞ"عو٠لح 

ندوار لة ثاراستنى كة لة ثووردا- 44 ٌَ كهاٍخ ؽٛي كٚه اٌؼبِخ ) رؤلَى خة  لَكى نةخو

 . 10/6/2001فٟ  3508اٌؼلك"٘بٚوبهٞ"،عو٠لح (ٌٍؾبفع ػٍٝ اٌزواس 

رؾ١ًٍ ٌفزوح ثلا٠خ ) سةرةتاى سةدةى نؤزدة هةم و بنج دابةستنى ئةدةبى كوردى- 45

اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ"، عو٠لح (اٌموْ اٌزبٍغ ؽ١ش ثلا االكة اٌىوكٜ ثبٌّٕٛ ٚاالىك٘به 

 . 8/7/2001فٟ  3524

ٌَكى نوىَ - 46 ث١بْ كٚه اٌشبػو ؽبعٝ  لبكه فٟ )شعٌرى حاجى قادرى كؤى قؤناع

 (ِغبي اٌجلء ثّوؽٍخ عل٠لح فٟ اٌشؼو اٌىوكٞ،ؽ١ش رَّه ثٕٙظ  أؽّلٜ فبٔٝ 

 .15/7/2001فٟ   3528اٌؼلك "٘بٚوبهٞ"،عو٠لح 

ٌَخ رةزاى تالَة بانى  كؤلَةكةٌةكى دٌكةى  ئةدةبٌاتى كوردى لة سة دةى نؤزدة - 47 ش

، (اٌشبػو ش١ـ هػب ِٓ هٚاك االكة اٌىوكٞ فٟ اٌموْ اٌزبٍغ ػشو ) هة لدا

 . 31/7/2001فٟ  3538اٌؼلك"٘بٚوبهٞ"عو٠لح 

ٌَكةٌى ذٌنطة لةسةرئةدةب- 48 ،عو٠لح  (كهاٍخؽٛي ربص١واٌج١ئخػٍٝ االكة) كارت

 . 5/8/2001فٟ  3540اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ"

،عو٠لح (اٌؼبؽفخ... ِٓ ػٕبطو االكة ) -سؤز-لة ِرةطةزة كانى ئةدةب - 49

 .12/8/2001فٟ  3544اٌؼلك" ٘بٚوبهٞ"

 . 26/8/2001فٟ  3553اٌؼلك"٘بٚوبهٞ"، عو٠لح (ِؼٕٝ االكة  ) واتاى ئةدةب- 50

ٌَوةت ئةدةب دا- 51 فٟ  3550اٌؼلك" ٘بٚوبهٞ "عو٠لح(فٟ اؽبه االكة)  لة ضوارِح

21/8/2001. 

داضوونةوةٌةكى دى- 52 ََ ًَ   الشاعر كورانؽٛي –ثؾش ثضالس ؽٍمبد ) طوران ث

فٟ  3560: االػلاك" ٘بٚوبهٞ"،ٔشود فٟ عو٠لح  (ٚرم١١ُ عل٠ل ٌٕزبعبرٗ

 .  23/9/2001فٟ  3568،  16/9/2001فٟ  3564،  9/9/2001



 

 

ٌَذووى طةلى  - 53 ٌَبى ضةند الثةِرةبةك لة م ٌَى بةشىٌةكةى كت ندنةوةٌةكى  نو ٌَ خو

، ٔشو فٟ عو٠لح (لواءح عل٠لح فٟ وزبة طفؾبد ِٓ ربه٠ـ اٌشؼت اٌىوكٞ) كورد

،  21/10/2001فٟ 3587،  7/10/2001فٟ  2577:، االػلاك"٘بٚوبهٞ"

 . 23/10/2001فٟ  3593

، عو٠لح (ؽٛي ربه٠ـ اٌٍغخ اٌىوك٠خ )دةربارةى َمٌذووى زمانى كوردى- 53                     

"  ٘بٚوبهٞ"

  .11/11/2001     فٟ 3602اٌؼلك                    

ٌَوان مؤسٌقاوئة دب دا- 54 " ٘بٚوبهٞ"، عو٠لح (ث١ٓ ا١ٌٍّٛمٝ ٚاالكة ) لة ن

 . 4/11/2001فٟ  3597اٌؼلك

ؽ١بح اؽّلٜ فبٔٝ ٚثؼغ ) ذٌانى ئةحمةدى خانى وهة ندَى وردة سةربخ- 55

 . 22/12/2001فٟ  3629اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ"، عو٠لح (اٌّالؽظبد اٌلل١مخ

ٌَزى سؤز لة ئةدةب دا- 56 اٌؼلك " ٘بٚوبهٞ"، عو٠لح (لٛح اٌؼبؽفخ فٟ االكة  )ه

 . 25/12/2001فٟ  3631

بى- 57 ٌَ ػوع .. وزبة ووك ٚووكٍزبْ ) نماٌش ووردة سةرٌخ"اٌىوك ٚووكٍزبْ " كت

 . 1/8/2002فٟ  3781اٌؼلك "  ٘بٚوبهٞ"،عو٠لح  (ٚ ِالؽظبد

 

 اٌٍّؾك االٍجٛػٝ ٌغو٠لح اٌؼواق "  ثاشكؤ"     

       

٠خ ١ٌّالك ئٛ اٌُحفٟ اٌناوو) سالَةى رؤذنامة نووسٌى كوردٌدا (100)لة ٌادى - 58

اٌظبكهح ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ "اٌؼواق"،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ فٟ  عو٠لح (اٌظؾبفخ اٌىوك٠خ 

 . 26/4/1998، 481اٌؼلك .

ٌَوان شعٌرى كؤن ونوىَ - 59 ثؼغ ظٛا٘و - ؽٍمزبْ-) هةندَى دٌاردةى جٌاوازى ن

" اٌؼواق"،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ فٟ  عو٠لح (االفزالف ث١ٓ اٌشؼو اٌمل٠ُ ٚ اٌؾل٠ش 

 . 4/7/2000فٟ  591، 27/6/2000فٟ  590:اٌظبكهح ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلكاْ



 

 

ثؼغ اٌظٛا٘و )  هةندَى سٌماى بةرهةمى ئةدةبى لةسةرةتاى حة فتاكاندا- 60

اٌظبكهح  " اٌؼواق"، اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح  (االكث١خفٟ ثلا٠خ  اٌَجؼ١ٕ١بد 

 . 25/7/2000فٟ  594ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك 

 (دٌالن مرحلة ما بعد طَوران)قؤناغى بِاشا طؤران سةرخ بؤضوون  دٌالن- 61

فٟ  594اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح 

25/7/2000  . 

اَنٌكىنوىَ –قانع ونامة  طؤِرنٌةوة بةشعٌر - 62 ٌَ اٌشبػو لبٔغ ٚرجبكي اٌوٍبئً )- داهن

" اٌؼواق"،ؽٍمزبْ ٔشورب فٟ اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح (-اثلاع عل٠ل -اٌشؼو٠خ 

 22/8/2000فٟ  598،  15/8/2000فٟ 597: اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلكاْ

 .

ٌَردو دٌاردةو  وسةربخ- 63 ٌَردوشؼو ) شعٌرى  ثٌرة م   ظٛا٘و ِٚالؽظبد، ثٌرة م

فٟ  599اٌزٟ طلهد ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"اٌٍّؾك االٍجٛػٟ  ٌغو٠لح 

30/8/2000 . 

ٌَك  لة  بوارى رامٌارٌى - 64 ِرووداوى رؤذى  شةشى  ئة ٌلووِل و ضةند سة رنج

، اٌٍّؾك االٍجٛػٟ فٟ  (ا٠ٍٛي ِٚالؽظبد ؽٛي االكة ا١ٌَبٍٟ 6اؽلاس ) ئةدةبٌدا

 . 12/9/2000فٟ  601اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك  " اٌؼواق"عو٠لح 

ٌَرخوازانة –حةثسة خانى نةقٌب - 65 ٌَزى وكاروكردةوةى  خ حةثسة خانى )والَت ثار

" اٌؼواق"،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح  ( ِٚؾبٚالرٙب اٌٛؽ١ٕخ ٚاالَٔب١ٔخ نةقٌب

 . 19/9/2000فٟ  602اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك  

،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح (ِٓ ػبٌُ ٌِٜٛٛ )لة جٌهانى  مةولةوى ٌةوة - 66

 . 17/10/2000فٟ   606اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"

هف١ك ؽبِٝ ِٓ ؽالئغ ) ِرةفٌق حلمى لة دةستة ى َثٌشرةوى نووسةرانى كوردة- 67

اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق "، اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح(اٌىزبة اٌىوك

 .24/10/2000فٟ 607



 

 

ٌَذوونووسانى ئةدةبى كوردى  ٌة- 68 ا١ِٓ ف١ؼٝ فٟ ) ئةمٌن فةٌزى سةردةستةى م

اٌظبكهح  " اٌؼواق"، اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح (ِملِخ وزبة ربه٠ـ االكة اٌىوكٞ 

 . 7/11/2000فٟ   609ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك 

ِظطفٝ ثبشب ا١ٌبٍِىٝ ٚاٌٛاعجبد اٌّّٙخ )  مستةفا ثاشاى  ٌاملكىو ئةركى  طرنك- 69

فٟ  611اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك" اٌؼواق"، اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح (

21/11/2000. 

ٌَك بةهرةُ وضاالةكى- 70 ِؾّل ا١ِٓ ىوٟ ِٚغّٛػخ ) محة مةد ئةمٌن زةكى كؤمةلَ

اٌظبكهح  " اٌؼواق"،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح  (ِٓ اٌّٙبهاد ٚإٌزبعبد اٌم١ّخ

 . 28/11/2000فٟ  612ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك 

ٌَكى كورت "ثةٌذة " طؤظارى- 71 ٌَكى دٌارو تةمة ن ن ٌَ  اصو وج١و –ثةٌذة  – مجلة  )شو

اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ " اٌؼواق"، اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح (ٚػّو لظ١و 

 . 26/12/2000فٟ  616اٌؼلك 

ٌَردى نةمر دا- 72 انعكاس )ِرةنطدانةوةى جوانى شاخى طؤٌذة لةئةدةبٌاتى ثٌرةم

 اٌٍّؾك االٍجٛػٟ   ٌغو٠لح ،(- فً قصائد بٌِره مٌرد–كوٌذة –جمال جبل 

  12/12/2000فٟ  614اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"

، اٌٍّؾك االٍجٛػٟ (ِٓ ه٠بع اٌشبػو ِؾٜٛ ) لةطولَزارى مة حوى ٌةوة- 73

 . 16/12/2000فٟ  618ٌغو٠لح اٌؼواق اٌظبكهح ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك

ٌَك  - 74 نةر ٌَ ،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح  (  هجرى دةدة كمبدع)هٌجرى دةدة وةكو داه

 .16/12/2000فٟ  619اٌظبكهح ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"

ٌَخ ِرةزا لة ضاونووسةران دا - 75 ،اٌٍّؾك  (اٌش١ـ هػب فٟ هؤٜ اٌىزبة )ش

فٟ  620اٌظبكهح ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"االٍجٛػٟ ٌغو٠لح 

30/12/2000 . 

اٌظبكهح  " اٌؼواق"،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح (اٌزوثخ اٌؾل٠ضخ ) ثةروةردةى نوىَ - 76

 . 13/12/2001فٟ  622ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك 



 

 

ٌَرةوةرى وِرةرةنطدانةوة:ناودارانى جٌهان - 77 ِٓ ) هارى مارتنسون قةلَةم و كو

،اٌٍّؾك  (اٌمٍُ ٚاٌّؼبٔبد ٚاالٔؼىبٍبد – ٘بهٜ ِبهرَْٕٛ –ِشب١٘و اٌؼبٌُ 

فٟ 623اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"االٍجٛػٟ ٌغو٠لح 

20/12/2001 . 

ٌَوسٌتىٌةكى سةردةمى خؤى بووة "زارى كرمانجى" طؤظارى- 78 زارى – مجلة )ث

" اٌؼواق"، اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح (وبٔذ ػوٚهح ػظو٘ب– كرمانجى 

 .27/3/2001فٟ  627اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك 

اٌغياٌٟ اٌؼبٌُ ٚاٌف١ٍَٛف فٟ ) غةزالى زاناو فةٌلة سووفى سةردةسى خؤى- 79

 628اٌظبكهح ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"، اٌٍّؾك األٍجٛػٟ ٌغو٠لح (ػظوٖ 

 . 3/4/2001فٟ 

ٌَوةرى شاعٌر وداَهنٌةرو نٌشتمان ٌِةروةر - 80 ٌَوةر)مامؤستا ز شبػو . االستاذز

 ٚٚؽٕٟ 

فٟ  632اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"، اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح (ِٚجلع 

1/5/2001 . 

ٌَن–صالح زةكى صاحبقران - 81 ٌَكى طةورة وَمٌذووٌة كى خاو طبٌؼ ىوٝ ) ناودار

" اٌؼواق"،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح  (ِٓ اٌّشب٘و اٌؼظبَ ٚطبؽت ربه٠ـ ِغ١ل  

 . 22/5/2001فٟ  625اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك 

ٌَك لة ِروانٌنى د- 82 ٌَذوونووس   كةمال مةزهةرئةحمةدةوة.ئةمٌن زةكى بةط وةك م

،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ   (ا١ِٓ ىوٝ وّإهؿ فٟ هؤٜ اٌلوزٛه وّبي ِظٙو اؽّل )

 .5/6/2001فٟ  637اٌظبكهح ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك  " اٌؼواق"ٌغو٠لح 

اؽّل ؽّلٜ اٌشبػو ) ئةحمة دحةمدى وةك  شاعٌرو ِرووناكبٌرى سةردة خؤى- 83

اٌظبكهح ثبٌٍغخ " اٌؼواق"، اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح (ٚاٌّزٕٛه فٟ ػظوٖ

 . 12/6/2001فٟ  638اٌىوك٠خ اٌؼلك 



 

 

ٌَوةرو شعٌرى بةسؤز.. سلٌَمانى - 84 ٌَردو ز السلٌمانٌة فً شعرالشاعرٌن )ثٌرة م

ٌَوةرو اٌظبكهح  ثبٌٍغخ " اٌؼواق"،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح  (ثٌرةَمٌردو ز

 . 3/7/2001فٟ  641اٌىوك٠خ اٌؼلك 

شىوٜ فؼٍٝ ِٓ ) شوكرى  فةزلى  ناوداَرٌكى  طةورةى  سةردةمى خؤى- 85

اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ " اٌؼواق"،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح  (ِشب١٘و ػظوٖ

 . 10/7/2001فٟ  642اٌؼلك 

ٌَكى  هةلٌَذاردةى  شعٌرى شاعٌرى طةورةى كورد مة حوى- 86 ثؼغ ) ضةند بابة ت

،اٌٍّؾك االٍجٛػٟ  (-ِؾٜٛ–اٌّٛاػ١غ اٌّقزبهٖ ِٓ شؼو اٌشبػو اٌىج١و 

 . 31/7/2001فٟ  645اٌظبكهح ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"ٌغو٠لح 

كؤلٌَنةوةى وردوطةراى كؤمةلَة ضٌرؤكى بةَثٌز.. رشتةى مروارى- 87 ٌَ  زادةى ل

 (ٔزبط ٌٍزؾ١ًٍ اٌلل١ك ٚاٍبً ٌظ١بغخ اٌمظض االثلاػ١خ -اٌغٛا٘و-وزبة )

فٟ  659اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"اٌٍّؾك االٍجٛع ٌغو٠لح 

4/11/2001 . 

اٌٍّؾك االٍجٛػٟ  (-فٟ ػظو إٌٙؼخ االٚهث١خ-عّؼ١خ ص١وٚ )َٚ كؤمةلَةى ثٌر- 88

 . 30/12/2001فٟ  666اٌظبكهح ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"ٌغو٠لح 

ٌَرة  لة كوردة ودارى دا- 89  (اٌّطو هِي اٌق١و فٟ اٌّغزغ اٌىوكٞ  )باران َهٌماى خ

فٟ  669اٌظبكهح  ثبٌٍغخ اٌىوك٠خ اٌؼلك " اٌؼواق"اٌٍّؾك االٍجٛػٟ ٌغو٠لح 

20/12/2001 . 

 

 

 ":عو٠لح اٌؼواق"

 

عو٠لح "ِبع ِشوق ٚؽبػو ١ِٕو   .. اٌؼاللبد االف٠ٛخ ث١ٓ اٌىوك ٚاٌؼوة - 90

 .                 27/7/2000فٟ 7107اٌؼلك " اٌؼواق

       "بةٌان" ِغٍخ     



 

 

ٌَكةرٌى لة سة ر رؤذهةالَت- 91 ػظو  ) دةربارةى ضةرخً ِراثةرٌن لةئةوروباو كات

 . 2002ٍبٌَٝ  195مِبهح " بةٌان"،ِغٍخ (إٌٙؼخ فٟ اٚهثب ٚربص١و٘ؼٍٝ اٌشوق 

. 2002 سالَى 196ذمارة " بةٌان "دةربارةى رٌالٌزم لة شعٌرى طؤراندا مجلة - 92

           

 ":نطٌن رة"ِغٍخ     

  

ٔبٌٝ اٌشبػو ) نالى شاعٌرى طةورةى كوردو نٌشتمان ثةروةرى راستة قٌنة- 93

اٌظبكهح فٟ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو "رةنطٌن"، ِغٍخ  (اٌىجو ٚاٌٛؽٕٟ اٌؾم١مٟ 

 . 14/11/1999فٟ  130اٌىوك٠خ فٟ  ثغلاك اٌؼلك 

ٌَخ نوورى - 94 ذة.. ش ٌَ ، ِغٍخ (اٌش١ـ ٔٛهٜ فٟ هؤٜ االكثبء  )واناندا لة دٌدى   و

فٟ  131 اٌظبكهح فٟ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ فٟ  ثغلاك اٌؼلك"رةنطٌن"

14/12/1999 .

 
ٌَكى ثِرلة ِرةنج وداَهٌنان.. هونةرمةندى طةورةى كورد محةمةدى ماملىَ - 95  تةمة ن

، ِغٍخ  (ػّو١ٍِٝء ثبٌىفبػ ٚاالثلاع ..اٌفٕبْ اٌىج١و ِؾّل ِبٍِٝ )

فٟ  132اٌظبكهح فٟ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ فٟ ثغلاك اٌؼلك"رةنطٌن"

14/1/2000 . 

بً كاوةو نةورؤز-96 ٌَ ندنةوةي كت ٌَ ٌَز لة دواي خو ٌَكً ِرةخنة ئام ئة فسانةو ...نماٌش

اٌظبكهح "رةنطٌن"، ِغٍخ (كهاٍخ ؽٛي ِؼّْٛ وزبة وبٖٚ ٚ ٔٛهٚى )بٌرى نوىَ 

 . 14/3/2000 134فٟ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ  فٟ ثغلاك اٌؼلك 

فٟ ِغٍخ  (ِٓ اكاة اٌشؼٛة  ) دةربارة ى ئة نَتون ضٌخؤف–لةئةدةبى طةالنةوة -97

 14فٟ 138اٌظبكهح فٟ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ  فٟ ثغلاك اٌؼلك "رةنطٌن"

/7/2000 .

 



 

 

رؾ١ًٍ )   دسٌتوفسكى  وبة رهة مى  هةمٌشة  زنٌدو.. الٌِةِرةٌةكً ِرؤشنبرى - 98

اٌظبكهح "رةنطٌن"، ِغٍخ (ؽٛي ثؼغ االثلاػبد   ٌالك٠ت اٌؼبٌّٟ ك١ٍزٛفَىٝ 

 . 14/10/2000فٟ  141فٟ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ فٟ  ثغلاك اٌؼلك 

ِنوواد  ) نماٌش ووردة سةرٌخ..ٌادداشتة كانى عةلى كةمالى عةبدو لِرةحمان - 99

اٌظبكهح فٟ كاه "رةنطٌن"،ِغٍخ (ػٍٟ وّبي ػجل اٌو ؽّٓ ػوع ِٚالؽظبد 

 .     2002/ 14/2 -157اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ ثغلاك اٌؼلك 

َنةى بابةتى لة هؤنراوة كانى طؤران  وسةٌاب -100 ٌَ راَنٌك بة الثة ِرةكانى و ٌَ ضاوط

،  ِغٍخ (كهاٍخ ؽٛي اٌظٛه  اٌّٛػٛػ١خ فٟ شؼوؽٛهاْ ٚ ا١ٌَبة ) دا

فٟ وبْٔٛ  144اٌظبكهح فٟ كاه اٌضمبفخ ٚإٌشو اٌىوك٠خ فٟ  ثغلاك اٌؼلك"رةنطٌن"

.  2001اٌضبٟٔ 

 

": عو٠لح االرؾبك  "

       

فٟ  540اٌؼلك " عو٠لح االرؾبك"ٌمبء اٌّؾجخ ٚاالشز١بق فٟ ثغلاك ِل٠ٕخ اٌَالَ - 101

24/4/2003 . 

فٟ  541اٌؼلك " عو٠لح االرؾبك"هؽٍخ اٌظؾبفخ اٌىوك٠خ ث١ٓ االٌِ ٚا١ٌَٛ - 102

27/4/2003. 

 . 29/4/2003فٟ  542اٌؼلك " عو٠لح االرؾبك......"وووٛن - 103

فٟ  544اٌؼلك" عو٠لح االرؾبك"االرؾبكاٌٛؽٕٟ اٌىوكٍزبٟٔ ٚاالفن ثيِبَ اٌّجبكهح - 104

5/5/2003 . 

اٌؼلك " عو٠لح االرؾبك"االوواك ٚاٌؼوة ِٓ فالي هؤ٠خ هٚاك ا١ٌَبٍخ  اٌىوك٠خ - 105

 . 7/5/2003فٟ  545

فٟ  574اٌؼلك " عو٠لح االرؾبك"وزبثبد اٌغلهاْ ث١ٓ االٌِ ٚا١ٌَٛ - 106

19/7/2003 . 



 

 

فٟ  (2955)١ِالكاٌظؾبفخ اٌىوك٠خ أؼطبفخ ربه٠ق١خ ٔؾٛ اٌزغل٠ل اٌؼلك - 107

24/4/2012. 

ستون حلقة من االبداع - 3العاصفة– فً نتاجه الدرامً  زنطنةالفنان جلٌل.108

 .صفحات8 ,28/7/2013فً (3312)جرٌدة االتحاد العدد,المتواصل 

ٌَكة س.109 ٌَركو ب  3332حً الٌموت جرٌدة االتحاد العدد – شاعر االمة الكبٌر ش

 .الصفحة ثقافة وفنون  /25/8/2013التارٌخ /

 

: عو٠لح اٌزبفٟ" 

. 17/7/2003،  4032ؽ١و اٌمجظ  ِٓ هِٛى اٌّؼبهػخ ، عو٠لح اٌزبفٟ اٌؼلك - 108

فٟ   4714 اٌؼلك" عو٠لح اٌزبفٟ "ٚهٚى وجوٜ ِٕبٍجبد وٛهكٍزبْ ٖ ْ- 109           

         25/3/2006 . 

اٌؼلك " اٌزبفٟ "ثغلاك رؾزؼٓ ِوؽٍخ ِّٙخ ِٓ ربه٠ـ اٌظؾبفخ اٌىٛهك٠خ عو٠لح - 110

 . 22/4/2006فٟ  4736

فٟ  4958اٌؼلك " اٌزبفٟ "االٍزبم اٌلوزٛهوّبي ِظٙو اؽّل موو٠بد ٚر١ّٕبد عو٠لح - 111

12/2/2007 . 

 11/4/2011،فٟ  (6071)ٍِؾّخ ٔٛهٚى اٌّغيٜ ٚاال٘لاف ، عو٠لح اٌزبفٟ اٌؼلك- 112

" التاخً"جرٌدة (اراء-3) المناضل واالدٌب الصفحة كاكةيوداعا فلك الدٌن .113

 .21/8/2013بتارٌخ (6648)العدد

/ الحفاظ على اللغة االم للكورد الفٌلٌٌن مسؤولٌة وطنٌة وتارٌخٌة جرٌدة التاخً.114

 .21/1/2014 بتارٌخ 6759العدد 

": طرمٌان"     ِغٍخ 

ٌَوان ئةدةب ورؤذنامةدا- 115 ذمارة "طرمٌان" ، ِغٍخ (ث١ٓ االكة ٚاٌظؾبفخ) لةن

  2005،سالَى1

 . 2005 سالَى 3ذمارة  " طرمٌان" مجلة .بةهارو نةورؤز وسةركةرٌن - 116

 . 2005،سالَى5ذمارة "  طرمٌان" ثالَةوانى داستانى حةمرٌن مجلة .. فةرهاد - 117



 

 

ذمارة "  طرمٌان" ضةسباندنى مافةرةواكانى نةتةوةى كورد لةدة ستووردا مجلة -118

، سالَى 6

ٌَستى ئةدةبى مجلة - 119  . 2006، سالَى 13ذمارة" طرمٌان" هةلو

هةندَى  دٌاردةى هاوبةش وجٌاواز لة ناو رؤكى بةرهةمى هةردوو شاعٌرى - 120

 14ذمارة"  طرمٌان" كةركووك خةلٌل منة ووةرو عةبد والخالق نة ثٌرى مجلة 

 . 2007،شوبات 

ى   (عبد الرةحمان حاجى مارف )سالولة طٌانى ثاكى مامؤستاى دوكتؤر - 121

. 2007 سالَى16ذمارة "  طرمٌان" هةمٌشة زٌندوو مجلة 

         

لظٌن  "  مجلة

ٌَك  لةبةغداوة  طةندةلَى لة دةزطا ِرؤشنبٌرٌٌة كوردٌٌة كان دةدا- 122 " لظٌن "مجلة. ثةٌام

.   2008شباط 15سالَى شةشةم ،(61)ذمارة 

" ئاسوَ "جرٌدة 

مامؤستاى زانا دكتؤر كة مال مةزهةرئةحمةو ٌادطارو ئاوات خواستن االستاذ - 123

ٌَمانى ،ذمارة " ئاسؤ"، رذنامةى (الدكتور كمال مظهراحمد ذكرٌات وتامالت سل

. 8 ،ك12/2/2007 دووشةمة 363

 

 

 

بدرخان "جرٌدة  

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٌَك لةسةرمةزارى مامؤ ستاى دكتَور ئٌحسان  فوئاد  - 124 اكلٌل من )دةستطةطول

 99العدد "بدرخان "،جرٌدة (الزهور على ضرٌح األستاذ الدكتور إحسان فؤاد 

،8/7/2008 . 

 



 

 

 " نةوشةفةق "  مجلة 

 ،ل 2009  ، 75ذمارة " نةوشةفةق " دةربارةى ِرةخنةى ئةدةبى ، طؤظارى  – 125

22 – 26  

كؤلٌَنةوة - 126 ٌَ . لة ئاسؤى ئةدبى بةراوركارٌٌةوة: ل

نانً جٌهانٌٌةوة  _ 127 ٌَ ٌَك لة طة نجٌنةى داه  ، تشرٌنى دووةم 84ذمارة _شاكار

2011 .

 

ٌَر_ "ئةكادٌمى كوردى " مجلة  _ هةول

الشٌخ معروف ")_شٌخ مارف بةرزنجً ذٌانى وناوةرؤكى هونةرة  ئةدةبٌٌةكانى- 128

. 2011 سنة 19,العدد, (ومضامٌن فنون االدبٌةالبرزنجً 

 

 

 

  :اٌٍمبءاد اٌظؾف١خ

--------------------------- 

فٟ  11ربه٠قٙب ِٚشبوٍٙب ٚافبلٙب، اٌؼلك .. ؽٛي اٌظؾبفخ اٌىٛهك٠خ ( (افبق اٌىٛهك))عو٠لح *

 . 6ص 9/7/2005

فٟ  100ؽٛي اٌشبػو اص١وٜ ٚرفبؤٌٗ  ثَّزمجً أِزٗ،اٌؼلك "  كةركووكى ئةمِرؤ"رؤذ نامةى *

22/1/2006 . 

سالَى ضوارةم ، 41، اٌؼلك (ؽٛي ِٛالف االٔزٙبى١٠ٓ)دةربارى هةل ثةرستان "لظٌن "طؤظارى *

 . 41،ن 2006 حوزةٌران

 

 :خبرة

 .مقٌم للبحوث الواردة من الجامعات العراقٌة فً بغداد وكركوك واقلٌم كردستان .1



 

 

 .دار الثقافة والنشر الكردٌة-بغداد/مقٌم للكتب الكردٌة الصادرة فً وزارة الثقافة .2

 .لم اشر الى اسماء البحوث والكتب حفاظا على االمانة العلمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ا١ٌَوٖ اٌنار١ٗ
 

 

 

 

      ٍٕبء فلاووَ ػي٠ي    :   االٍــــــــــــُ 

  7/5/1979:  ربه٠ـ ا١ٌّـالك 

 ِزيٚعخ : اٌؾبٌخ اٌيٚع١خ 

     ال ٠ٛعل:ػـــــلك األٚالك  

ٍَِّخ :  اٌل٠ـــــــــــبٔخ   

ربه٠ـ :       اٌزـقـظــض

رله١َ٠خ :      اٌٛظ١فــــــخ  



 

 

    ِلهً :اٌلهعخ اٌؼ١ٍّخ 

 لَُ اٌٍغخ اٌىوك٠خ           - عبِؼخ ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد :    ػٕٛاْ اٌؼًّ

:         ٘برف اٌؼًّ   

    07712833027:      اٌٙبرف إٌمبي

: اٌجو٠ل ئالٌىزوٟٚٔ 

 

 

 

 .اٌّإ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالورٌوس
 

 2001 كلية التربية االساسية الجامعة المستنصرية

 2004 معهد الدراسات الدولية والسياسية الجامعة المستنصرية الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 2012 كلية التربية الجامعة المستنصرية

    أخرى

 الى- الفترة مه  الجهة الىظيفة ت

  4/1/2006 كلية اللغات مدرس مساعد 1

  ولحد االن2012 كلية اللغات مدرس 2

3    



 

 

 .اٌزلهط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 .اٌزله٠ٌ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

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

  ولحد االن4/1/2006 بغداد كلية اللغات 1

 

 

 

 

 .اٌّموهاد اٌلها١ٍخ اٌزٝ لّذ ثزله٠َٙب: هاثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2007-2006 ديمقراطية- حقوق االنسان قسم اللغة الكردية 1

 2008-2007 ديمقراطية- حقوق االنسان  2

 2009-2008 ديمقراطية- حقوق االنسان  3

 2010-2009 ديمقراطية- حقوق االنسان  4

 2011-2010 ديمقراطية- حقوق االنسان  5

 2012 ديمقراطية- حقوق االنسان  6

 2013 ديمقراطية- حقوق االنسان  7

4    

5    

6    



 

 

 2013 ديمقراطية- حقوق االنسان  8

 منهج بحث  9

 

2014 

 2014حقوق االنسان و ديمقراطية   10

 2015حقوق االنسان و ديمقراطية   11

 2016حقوق االنسان و ديمقراطية   12

 :اٌزٟ أشوف ػ١ٍٙب (االؽبه٠ؼ ، اٌوٍبئً  ): فبَِبً  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

   ال يوجد 1

2    

 

 

 .اٌّإرّواد ٚإٌلٚاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ شبهن ف١ٙب: ٍبكٍبً  

نوع المشاركة   مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

بوستر / بحث  )

 (حضور

رؤى االكادٌمٌٌن فً بناء العراق  1
 الجدٌد

 بحث كلٌة العلوم السٌاسٌة 2008

دور الجامعات العراقٌة فً نشر ثقافة  2
 الحوار وترسٌخ الوحدة الوطنٌة

 بحث كلٌة العلوم السٌاسٌة 2009

 بحث كلٌة اللغات 2010 التنوع الثقافً وصعوبة الترجمة 3

 حضور كلٌة اللغات 2014 دور الصحافةنً تدور الصحافة فً تطوٌر اللغة الكردٌة 4

 حضور كلٌة اللغات 2014 وسائل االعالم وثقافة العنف 5

من فكر الرسول ص نستلهم العلوم  6

لنبنً 

  المستقبل

 بحث كلٌة التربٌة ابن رشد 2016

 بحث كلية االداب 2015 االبادة الجماعية والعلوم االنسانية 7

الحشد الشعبي ضمانة لمستقبل ووحدة  8

 العراق

االمانة العامة للعتبة  2015

 الحسينية

 بحث



 

 

 حضور كلٌة التربٌة ابن رشد 2016 بناء العراق يبدأ بجودة التعليم العالي 9

 بحث جامعه بغداد 2016 ترصين التعليم العالي في العراق 10

 حضور كليه اللغات 2016 اللغه والترجمه منهال لالبداع والتجديد 11

 بحث كلية االداب 2015 خارطة طريق (ع)ثورة االمام الحسين  12

دور اساتذة الجامعات في  13

 مواجهةالحرب النفسيه

 بحث جامعة بغداد 2015

امانة مزارات  2016  (ع)موتمر العلمي لالمام زيد العابدين  14

 (ع)الشهيد(ع))

 بحث

للبحث العلمي اسهام فعال في حل  15

 المشكالت

كلية الدراسات  2016

 االنسانيه الجامعه

 بحث

 بحث بغداد السالم 2016 التعليم وسيلة النهوض واالصالح 16

االصالح التربوي رؤية مستقبلية في  17

 التعليم العالي

 بحث تربية ابن رشد 2016

 بحث تربية بنات 2016 االسالم و قضية العنف ضد المراة 18

تعزيزثقافة العمل التطوعي لدى  19

 الشباب

المركز الوطني للعمل  2016

 التطوعي

 بحث

اشراقات انسانية في نصوص الفكر  20

االسالمي 

بحث الديوان الشيعي  2016

الموتمر العلمي الثالث لجمعية  21

المترجمين العراقيين 

حضور كلية اللغات  2016

بحث كلية التربية ابن رشد  2016مقدمات ونتاءج الصالح التربيةوالتعليم  22

 

 

 

 

 

 

 . األنشطة العلمٌة االخرى : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

عضو لجنة متابعة - عضو لجنة امتحانية
عضو لجنة - عضو لجنة ثقافية- البحوث

- عضو لجنة غيابات- ارشاد تربوي
عضو لجنة - عضو لجنة انضباط الطلبة

- عضو لجنة اجتماعية- دليل الطالب
 عضو لجنة التنسيق والمتابعة

 



 

 

 عضو لجنة امتحانية

 

 

عضو لجنة ارشاد - عضو لجنة ثقافية

عضو لجنة - عضو لجنة غيابات- تربوي

- عضو لجنة دليل الطالب- انضباط الطلبة

عضو لجنة - عضو لجنة اجتماعية

 التنسيق والمتابعة

 

  عضو لجنة استالل

مؤتمر بغداد الثالث  عضو لجنة تنسيقية

2013 

 

  عضو لجنة ارشاد تربوي

فً قسم  مسوؤل لجنة االرشاد التربوي

 اللغة الكردٌة

 

  عضو اللجنة العلمية وتطوير المناهج

  لجنة استنساخ ماستر شٌت

عضو اللجنة الدائمٌة لبرامج االعتماد 

المؤسسً 

 

 عضو لجنة اختبار الطلبة 

 عضو لجنة اشراف ومتابعة الزي الموحد 

 عضو لجنة اخالقٌات البحث العلمً 

 

    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2007 عميد كلية اللغات كتاب شكر 1

 2008 عميد كلية اللغات كتاب شكر 2

 2009 عميد كلية اللغات كتاب شكر 3

 2010 عميد كلية اللغات كتاب شكر 4

 2010 عميد كلية اللغات شهادة تقديرية 5

 السٌد معالً وزٌر التعلٌم العالً والبحث كتاب شكر 6

 العلمً

2014 

 2014 السٌد رئٌس جامعة بغداد  كتاب شكر 7

-2012 السٌد عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر 8

2013 
 2016 السٌد عمٌد كلٌة العلوم للبنات شهادة مشاركة 9

 2016 المركز الوطني للعمل التطوعي شكر وتقدير 10

 2015 مكاء كربالء للدراسات والبحوث شهادة تقديرية 11

 2015 كلية االداب جامعة بغداد شهادة مشاركة 12

 2015 السٌد عمٌد كلٌة االداب جامعة بغداد شكر وتقدير 13



 

 

 2016 كليةالتربية ابن رشد شهادة مشاركة 14

 2016 السيد عميد كليةالتربية ابن رشد شكر 15

 2015 جامعة بغداد شهادة مشاركة 16

 2016 جامعة بغداد شهادة تقديرية 17

 2015 العتبة الحسينية المقدسة شهادة تقديرية 18

 2016االمانة العامة لمزار زيد الشهيد ع شهادة تقديرية  19

 2016االمانة العامة لمزار زيد الشهيد ع شهادة تقديرية  20

 2016مركز التنمية للدراسات والتدريب شكر وامتنان  21

 2016 كليةالتربية ابن رشدشهادة مشاركة  22

 2016عميد كليةالتربية ابن رشد شهادة مشاركة  23

 2015كلية االداب مستنصرية عميد كليةالصيدلة  24

 2016عميد كليةالعلوم االسالمية شكر وتقدير  25

 2014عميد كليةالصيدلة المستنصرية شكر وتقدير  26

 2016عميد كليةالتربية بنات مشكة وتقدير  27

عميد كليةالدراسات االنسانية شهادة تقديرية  28

الجامعة 

2016 

شهادة مشاركة  29

 

 2016عميد كليةالعلوم  بنات 

 2016دورة كوكل سكوالر شهادة مشاركة  30

 2016مركز البحوث التربوية والنفسية شهادة مشاركة  31

 2015جريدة الزمان نشر مقالة   32

 2015جريدة بريد عشتار نشر مقالة   

 .الكتب والبحوث النشورة:حادى عشر  

 سنة النشر مكان النشر أسم الكتاب ت

 2015 مجلة االستاذ يوسف بن تاشفين 1

 2015 مجلة كلية التربية االثر الحضاري للدولة الحفصيه 2

 2016 مجلة االستاذ المناهج التعليمية في بالد المغرب العربي 3

بواعث اقلق بشأن حقوق االنسان لدى طلبة  4

 الجامعة

 2015 مجلة االستاذ

 قبول نشر بيت لحكمة الحياة العلمية في عهد الدولة الزيانية 5



 

 

مجلة اشراقات  ايجابيات تطبيق الجودة في جامعة بغداد 6

 تنموية

 قبول نشر

 

 

 

 

 

 

. اللغــات :ثانً عشر  

         اللغة العربية 

  اللغة الكردية 

 اللغة االوكليزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


