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 الشهادات

 الجامعة سنة الحصول علٌها التخصص الشهادة

 الموصل 1993 نغت انكهيزيت البكالورٌوس

وعهى انهغت نغت انكهيزيت الماجستٌر  الموصل 8777 

وعهى انهغت/عهى انهغت  نغت انكهيزيت الدكتوراه

 انتطبيقي
 الموصل 2004

 
 البيانات العلمية

االنكهيزيت انعايت, انقواعذ نهًرحهت االونى  الدراسات االولٌة

انثانيت وانثانثت, اننحو انتحويهي, االستيعاب 

 انًتقذو, انترجًت في قسى انهغت االنكهيزيت.

وجغرافيت يادة نصوص تاريخيت وتذريس 

 بانهغت االنكهيزيت في قسًي انتاريخ وانجغرافيت
 

تذريس يادة انقواعذ, اننحو  الدراسات العلٌا

انوظيفي, عهى انهغت 

انتطبيقي, طرائق تذريس 

انهغت االنكهيزيت نطهبت 

انذراساث انعهيا )ياجستير( 

, في قسى انهغت االنكهيزيت

انهغت االنكهيزيت نطهبت 

انذراساث انعهيا في 

تصاص انرياضت. اخ

باالضافة الى االشراف 
 على رسائل الماجستٌر

فووالاصتروووجصلالينوووزلا   ي   وووزلواطوووج  للالوووه تم ا لالتقووم الالميسوووالل اوووجستلالسج دووت  ل-1 النشاطات العلمٌة
ل.والتقم الالينميللي اجستلفالاصترجصجتلمختيفز

لالتقم الالميسالليبحمثلالميسيزلالسقهمزل غ اضلالت قيزلالميسيزلوالشذ لفالالسجالت.ل-2
لا ش افلعيىلته  بلطيبزلالرفلال ابعلفالم حيزلالتطب ق.ل-3
لالقجءلمحجض اتلته  بيزلوتطبيقيزلعيىلطيبزلالس حيزلال ابمز.ل-4
لا ش افلعيىلومشجقذزلبحمثلتخ جلطيبزلالس حيزلال ابمز.ل-5
لزملاليججنلالميسيزلواله ااجتلالمييجللدشماتلمتتجليز.عل-6
لعزمللجشزلالت قيجتللهو ت نلمتتجل ت  ن.ل-7
لمقممللنميل بحجثلمجيزل ييزلالت بيزلا اجايز.ل-8
لعزمله ئزلتح   لمجيزلابحجثل ييزلالت بيزلا اجايز.-9
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ل(.ل2011-2010عزمللجشزلتمح هلالسشجهجلاله اايزلل ييجتلالت بيزلا اجايزل)ل-10
ل(.للللللل2010الىلل2006عزملاليجشزلا متحج يزل سيدجلأولعزمالمشذل)ل-11
لعزمللجشزلالتطب قلفالالسها س)لألقجءلمحجض اتلضسنلالسشهججلالته  با(.ل-12
لعزمللجشزلا  شجد.لل-13
ل(.2014-2013عزمللجشزلتحهيثلال تبلالسشهجيزلوال تبلالسدجعهةل)ل-14
-2009عزمللجشزلاصتبج لالطيبزلالستقهم نللقدالالينزلا   ي   زللالعماملاله اايزل)لل-15

ل(.2019-2018(ول)2010
عزووملاليجشووزلالتحزوو   زللسوولتس اتل ييووزلالت بيووزلا اجاوويزلا والوال جلووثلوالدووجدسللل-16

)اثشوووووجنلمشهوووووجلمحيوووووالوا صووووو لدولا(.وعزوووووملاليجشوووووزلال قج يوووووزللسووووولتس لال ييوووووزلالوووووهولال
(لوعزوووملاليجشوووزلالميسيوووزلليم شوووزلالسماووومزللي ييوووزلحووومالالت قيوووجتل2019-2018)ال جلوووث

ل(.ل2019-2018وا اتالالوممجي  لالجمدةل)
لوانى حذ االٌ( 2018عضو نجنت االستالل في كهيت انتربيت االساسيت.)ل-17
ل
ل
ل
 

اإلشراف على طلبة 
 الماجستٌر

 طالب 9

اإلشراف على طلبة 
 الدكتوراه

 

الرسائل مناقشات 
 الجامعٌة

 طلبة دكتوراه 0طالب و 85مناقشة رسائل الماجستٌر ألكثر من 

 البحوث المنشورة

مجلة ابحاث كلٌة التربٌة االساسٌة،مجلة اداب الرافدٌن،مجلة اداب  المجالت المحلٌة
 الفراهٌدي،مجلة سر من رأى، مجلة اشراقات تنموٌة

 Opcion المجالت العالمٌة

 
 والشهادات والمؤتمراتالمؤلفات 

  الكتب المؤلفةعدد 

  براءات االختراع

 ملتس ل5 هوةلل10 الندوات والمؤتمرات المشارك فٌهاعدد 

 

 دو اتل5و شلول10 الدورات و ورش العملعدد 

 

  الشهادات التقدٌرٌة والجوائز العلمٌة

 الوزٌر كتب شكر من السٌد7كتاب شكر من عمٌد الكلٌة و 53اكثر من  كتب الشكر

 
 المناصب



و  ووتل سوويملقدووالالينووزلا   ي   ز/رييووزلالت بيووزلا اجاوويز/ جممزلالسمصووتل المناصب اإلدارٌة التً تقلدها
ل(.2014-2013(,ل)2013-2012(,ل)2009)
.ل سوويملقدووالالينووزلا   ي   ووز/ل ييووزلالت بيووزلا اجاوويزل/ جممووزلالسمصووتل2
ل(.2009-2013)
 

 - والمهنٌةعضوٌة الجمعٌات العلمٌة 

 - عضوٌة اللجان  الوزارٌة

 


