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 انًؤهالخ انرؼهًٍٍح:  

 و. ( 2001/7/1 جايؼح انًىصم –كهٍح انرشتٍح  )/ انهغح انؼشتٍح وآداتها انثكانىسٌىطشهادج 
  

 

 و. (2004/7/24جايؼح انًىصم  –كهٍح انرشتٍح  )   / انُمذ انحذٌسانًاجغرٍششهادج 
 

 

 م. (2009/9/9جامعة الموصل   –كلية التربية  )   / انُمذ انحذٌسانذكرىساِشهادج 

 م.( 2013/6/6جامعة الموصل  -) كلية التربية للبنات الحيث والنقد/ األدب أستاذ مساعد

  

انذوساخ انرطىٌشٌح  شاسن فً ػششاخ :انذوساخ

 يُها:ووسػ انؼًم، َزكش 
إػذاد وإداسج ويحاضش دوسج ذًٍُح يهاساخ اإلنماء ) _ 

 (و.2014

 (و2018إػذاد ويحاضش دوسج عاليح انهغح انؼشتٍح ) _ 

و  2013وانذاذاشى انحاعىب واإلَرشَد  دوساخ_ 

 و2014

 و2013دوسج انؼشض انًغشحً _ 

 و 2014دوسج ذحمٍك انًخطىطاخ _ 

 و2014دوسج ذؼهى انهغح اإلَكهٍضٌح ) يؼهذ انحًكح _ 

 و2018دوسج انرؼهى انًغرُذ نهذياؽ _ 

 و.2019دوسج َظاو انًمشساخ انذساعٍح _

وغٍشها فً يجاالخ ػهًٍح وشمافٍح وصحٍح وإداسٌح 

 وذشتىٌح.

  
 

  انؼًهٍحانخثشاخ: 
 و.2006كهٍح انرشتٍح نهثُاخ يُز  –ػضى هٍأج ذذسٌظ لغى انهغح انؼشتٍح  -

 

 و.2010/9/21و إنى 2010/5/12يمشس لغى انهغح انؼشتٍح يٍ  -

 وو2018/11/1و إنى  2013/9/12يمشس لغى انهغح انؼشتٍح يٍ  -

 انرذسٌظ فً انذساعاخ األونٍح وانؼهٍا. -

 انًاجغرٍش، ويُالشح ػذد يٍ انشعائم واألطاسٌح . اإلششاف ػهى طهثح -

 انرمىٌى انهغىي وانؼهًً نهثحىز وانشعائم واألطاسٌح انجايؼٍح. -

 انثحىز انؼهًٍح فً يجالخ أكادًٌٍح وشمافٍح. َشش ػذٌذ -

 َشش شالشح كرة ػهًٍح ) واحذ يُفشد واشُاٌ يشرشكاٌ ( -

 وانىصاسٌح. ػضىٌح ػذد يٍ انهجاٌ انؼهًٍح وااليرحاٍَح وانًشكضٌح -

 ػضىٌح انهجاٌ انصمافٍح واإلداسٌح فً انمغى وانكهٍح وانجايؼح. -

 ( اب انؼشالٍٍٍ ) تصفح َالذ أدتًػضى اذحاد انكر  -

نُذٌ( ) تصفح انًغرشاس انصمافً  -ػضى ) انًُظًح انؼانًٍح نإلتذاع يٍ أجم انغالو  -

 نهًُظًح فً انًىصم (

 

 

خًغحأكصش يٍ شارك في :انًؤذًشاخ انؼهًٍح 

علمية محلية وعزبية ودولية داخل  وَذوج اػششٌٍ يؤذًشو

ػششاخ انحهماخ انُماشٍح العزاق وخارجه، فضال عه 

  ووذكز مىها: وانًهرمٍاخ انصمافٍح،
 -العزاق – جايؼح كشكىن -انًؤذًش انؼهًً انذونً األول

 م.2008

 -انجايؼح انًغرُصشٌح -انًؤذًش انؼهًً انذونً انغاتغ ػشش

 م.2010-العزاق

جايؼح -مزكز صالح الديه األيىبي -انًؤذًش انفكشي انخايظ

 م.2011 -ذكشٌد

 م.2013 -العزاق -أستٍم -يؤذًش انصمافح انغشٌاٍَح

 

-األردن -جايؼح انضٌرىَح – انًؤذًش انؼهًً انذونً انصايٍ

 م.2012

 م.2019 -تزكيا -جايؼح أالٍَا -انًؤذًش انؼهًً انذونً انصاًَ

 جايؼح تاتموجايؼح تغذاد و انًىصمجايؼح مع مؤتمزات 

، فضال عه ودوات محلية دهىنوجامعة جايؼح ذكشٌد و

 ودولية أخزي..
 

:انجىائض انرً حصهد ػهٍها 

وعاو جايؼح انًىصم ػٍ انفىص تانًغاتمح اإلتذاػٍح   -

 م عن قصص األطفال. 2012
دسع انكهٍح ػٍ ػضىٌح انهجُح انرحضشٌح نًؤذًش  -

 و2011انكهٍح 

 

انًهاساخ: 
 شاػش وكاذة لصح ويغشحٍح. -

 وانفكشٌح. ٌكرة فً يجال انًماالخ انصمافٍح -

  
 

 

-  

 
  

 


