)Curriculum Vitae (CV
ثَٗضاٌٍََٗٗ كٛطاٖٛت.... ٜ
ٌاظ َٜط َٜقٕىل :
ٌٛت: ٚٔٛ
بٛسٔاس َٝر داٖك بٌٕٔ:َٜ
جّ َٜر داٖك بٌٕٔ: ٜ
سٚطٛص :
باس َٝخَٗضاٌ: ٜ
ئاٖني :
كاس َٝحَٗضب: ٜ
ثَٗضاٌٍََٗٗ طَٖٛذاٌ.... َٜ
ئٛدسَٖع :
Tel
Mob

Email

كشٖي حمىذ ككٕ عم٘
كٕسدٚ
8847
ثاسَٖضطِٛا دِٕك – قٛصا ئاكشَٝ
ٌَٗش
خَٗضاٌذاس
وٕطمىاُ
كادس ثَٗؼكٛفت َٜٖ ٜثاست ٜدميٕطشات ٜكٕسدطتاُ

ثاسَٖضطِٛا دِٕك  /قٛصا ئاكشٝ
00964 751 245 9497
00964 751 245 9497

karim.kako@uod.ac

بشٔاٌاو.... ٛ
طٛسٚتاٖ : ٜطٌٛتٛس َٝقٛصا ئاكش ٝدٚطتجَٗطشدُ ( , ) 8854 – 8853متاوكشسُ()8861- 8868
بٍٛسٚت  :ثٛمياٌطِٛا ئٗظالو – ٜقٛصا ئاكش) 8864- 8863( َٝ
ئاواد : ٜٖٚئاوادٖٚا خاٌذٌََٗ ئٗظالو – ٜوٕصن ( . 8867- 8866
بكالٕسٖٕغ  :ػشٖعٛت َٜئٗظالو / ٜكٕلٗزا ػشٖع –ٛصاٌكٕٖا دِٕكٔ ,) 1003-1002( َٜلذٖف فٛسواٌ َٜكاسطري ٝرواس ) 858( ٚه
بٛسأس.)1003/6/80( ٝ
واجظتري  :الفق ٔ ٛالفق ٛاملقاسُ بالقإٌُ /كٕلٗزا صاٌظتََٗ ئٗظالو- ٜصاٌكٕٖا صالح الذَٖ ( ٔ , )1006لذٖف فٛسواٌ َٜكاسطريٝ
رواسٓ ( ) 815/1/2ه ()1006/7/83
دكتٕاس : ٚالفق ٔ ٛالفكش االطالو٘  /كٕلٗزا صاٌظتني ئٗظالو -ٜصاٌكٕٖا صالح الذَٖ( ,)1081لذٖف فٛسواٌ َٜكاسطري ٝرواس( ٚ
 )722ه ()1081/88/88
ثمََٗ صاٌظت.... ٜ
واوؤطتاِٖ َٜاسٖكاس: ٝه ( بٛسأسد ب قإٌٌ ) َٜلذٖف فٛسواٌ َٜكاسطري ) 1175/1/1( ٝه ()1008/1/4
واوؤطتا  :ه صاٌكٕٖا صالح الذَٖ لذٖف فٛسواٌ ٜكاسطري ) 88073/1/1( ٝه () 1082/81/8
ثشٔفظٕٗسِ َٝاسٖكاس  :ه صاٌكٕٖا صالح الذَٖ – ِٔٛلري لذٖف فٛسواٌ ٜكاسطري )782/8/8( ٝه بٛسٔاس)1086/6/12( ٝ
بٕٔطتََٗ كاسطري....... ٝ
 ساطش َٝكٕلٗزا ثٛسٔٚسد ٚه ئاكش) 1088( َٝ
ػاسٚصاٖا د كاس ٝدا .......
ٔ -8اٌ ٛطٕتَ  :بؤ دٚو َٜثرت تش ر (  ) 88طاالُ واوؤطتا ٖ َٜئٛكادمي٘ ه ِٛسدٔٔ صاٌكََٕٖٗ صالح الذَٖ ِٔٛ /لري ٔ صاٌكٕٖا
دِٕكَٜ

 -1ثٛسثشطآ ضٌٛذَٖ لٗزٌََٗ صاٌظت ٔ ٜكاسطري ٝلظٛس ئاطت ٜكٕلٗز ٔ ثؼكََٗ صاٌظت ٜب دسٖزِٗا طالََٗ خضوٛتَٜ
داوٛصساٌذُ .......
 داوٛصساٌذٌ1087 /81/ 20 : َٜ
 دٚطت ب كاسبُٕٔ  :لذٖف فٛسواٌا صاٌكٕٖا صالح الذَٖ رواس 100818/1/1 ٚه 1087/81/20
ئٌٛذاوٛت ٜد كاسََٖ دٖرت ...
 -8ئٌٛذاو ٜداوٛصسٍَٖٛس ٖ( َٜكٕسبٌٛذِ ٝضاس ئٗظالو ) ٜه ِٔٛلري .
 -1ئٌٛذاو َٜبضاظا سٔػٌٛري ٝه ئاكشَٝ
 -2ئٌٛذاو َٜئَٗكٛتٗا واوؤطتاََٖٗ كٕسدطتاٌَٜ
ػاسٚصاٖا صواُ
: good
: Very good
: very good

Persian
Arabic
Kurdish

ػاسٚصاٖا كٕوبٕٗتٛس
( سيستةمى ويندوز ) - Ms- Windows
(ثروطراميَن اوفيس و كارطريى)) -Ms – office ( word – Excel – access – PowerPoint
(ثراكتيَكني ئةنرتنيتىَ)- web Applications

ػاسٚصاٖا ٌظظٍَٜٗ
فاسغ :
عٛسٚب: ٜ
كٕسد: ٙ

باػٛ
طٛلٛك باػٛ
طٛلٛك باػٛ

بشٔاٌاوََٗ خٕلََٗ فريبٌٕٔ ٔ َٜساٍِٗاُ ٔ كٕسطََٗ تٛكٍَٗكٜ
(بشٔاٌاوا سٖكََٗ ٔاٌا كٕتٍا صاٌظت- Certificate in Teaching methods )ٜ
ظٛكٕلٍََٗٗ صاٌظت... ٜ
ظٛكٕلٍََٗ صاٌظت ٔ ٜئٛكادميَ٘ ََٖٗ ِاتٍٗ ٛبالظٛكشُ :
-1األصن يف االشالً الصمي .دلم ٛالتذسٖس العسز.2املٍتس ٝالفهر االشالو٘/2009أربٗن.
-2وٍّر التصاوح يف االشالً  /اجلس ٞاألٔه .دلم ٛالتذسٖس العسز.12املٍتس ٝالفهر االشالو٘/أربٗن.
-3وٍّر التصاوح يف االشالً  /اجلس ٞالجاٌ٘ .دلم ٛالتذسٖس العسز.13املٍتس ٝالفهر االشالو٘/أربٗن.
-4الصمح نٕشٗم ٛبسٖم ٛعَ الكطا ٞحلن املٍازعات559.يف2015-5-4املؤمتراألٔه نمٗ ٛالكإٌُ ٔالصٗاش ٛداوع ٛزِٕك .العسز
اخلاص 2015
-5الٕشطٗ ٛوفّٕوّا –أِسافّا -أثرِا عم ٜسٗا ٚاملصمىني .نتاب رقي 24يف .2016-4-12نٕفار ٝزاٌهٕ بٕ زاٌصتْ ورٔفاتْٗ ناُ
بْ رن،21 ٜزوارٓ  2شاىل (.2017دلم ٛاجلاوع ٛلمعمًٕ االٌصاٌٗ ٛدلمس  21العسز  2لصٍ.2017 ٛ
-6اشّاوات املرأ ٚاملصمى ٛيف ٌعر السعٕ ٚاملرسم ٛالصرٖٔ ٛالعمٍٗ ٛمنٕشدا .نتاب 2013يف  .2015-12-7دلم ٛرابرَٖ العسز . 8

-7زٔر المػ ٛاإلٌهمٗسٖٔ ٛالفرٌصٗ ٛيف تٍىٗ ٛاحلكن الصٗاس٘-وسٍٖ ٛأغازٖر منٕشدا2017/7/11-9.داوع ٛالريوٕك/أربس/
األرزُ.
-8زٔر ذلافظ ٛأربٗن املؤمتر السٔل٘ اخلاوض( البٗٔ ٛ٠التٍىٗ ٛاملصتساو-ٛحتسٖات ٔسمٕه) لبٍاُ/اجلاوع ٛاالشالوٗ/ٛ
برئت. 2018/10/25ٔ24/
-9تعسٖالت املعرع الهٕرزشتاٌ٘ يف وصاٟن األسٕاه العدصٗ -ٛاملرياخ ٔالٕصٗ-ٛيف ظن قإٌُ رقي 15لصٍ2008ٛزراشٛ
وكارٌ .2019/18ٔ17ٔ16.ٛنمٗ ٛالكإٌُ ٔالصٗاش _ٛداوع ٛزِٕك .قاع ٛاملؤمترات .دلم ٛالعسز اخلاص .
 -01الصمط ٛالتكسٖرٖ ٛلمكاض٘ يف وصاٟن األسٕاه العدصٗ ،ٛدلم ٛداوع ٛسمبذ– ٛقبٕه بالٍعر-داوع ٛسمبذ.ٛ
 -00داوع ٛاملٕصن ،نمٗ ٛاالزاب  ،دلم ٛازاب الرافسَٖ حبح وعرتك بعٍٕاُ ( وفًّٕ الٍص اصٕلْ ٔ تطبٗكاتْ يف العرٖعٔ ٛ
الكإٌُ) ،قبٕه الٍعر يف ( )9109/9/8ش ٙالرقي (ا ر. ) 940/
– 09داوع ٛاملٕصن  ،نمٗ ٛاالزاب  ،دلم ٛازاب الرافسَٖ ( حبح وعرتك بعٍٕاُ ( بسر بَ سصٍْٕٖ الهرز ٔ ٙاعىالْ اخلريٖ– 969 ٛ
 ً0104-979 / 4414زراش ٛتاصٗمْٗ تارخيٗ ) ٛقبٕه ٌعر يف  ) 9109/8/09ش ٙالرقي .089
كٌٕفشاطََٗ صاٌظت ٔ ٜئٛكادمي٘ ...
بٛػذاس كشُ د ِزواسٚكا صؤس ر كٌٕفشاٌظََٗ صاٌظت ٔ ٜئٛكادمي٘ لظٛس ئاطتٌ ٜافدٕ ٔ ٌٗفذٔٚلٛت ٜه كٕسدطتاٌ ٔ ٜدٚسظٛس ٝ
كٕسدطتاٌٚٔ َٜكٕ ٔٚالتني ( لبٍاُ ٔ ئٕسدُ ٖٔ ....ني دٖرت ) بظ َٜسٌٚط َٜخاس: َٝ
-1املؤمتر السٔل٘ األٔه( الٕشاٟن البسٖم ٛحلن املٍازعات) داوع ٛزِٕك-نمٗ ٛالكإٌُ ٔالعمًٕ الصٗاشٗ ٛرقي قبٕه البشح برقي
559بتارٖذ ٔ. 2015-5-4بعٍٕاُ (الصمح نٕشٗم ٛبسٖم ٛعَ الكطا ٞحلن املٍازعات).االلكا.2015-5-15 ٞ
-2املؤمتر األرزٌ٘ الرابع لمصٗاس/ٛداوعٖ ٛروٕك /نمٗٛالصٗاسٔٛالفٍازم.2017/7/11ٔ10ٔ9البشح وعرتك بعٍٕاُ (زٔر المػٛ
اإلٌهمٗسٖٔ ٛالفرٌصٗ ٛيف تٍىٗ ٛاحلكن الصٗاس٘ وسٍٖ ٛأغازٖر منٕشدا).
-3املؤمتر السٔل٘ اخلاوض (البٗٔ ٛ٠التٍىٗ ٛاملصتساو-ٛحتسٖات ٔسمٕه) .2018/10/25ٔ24اقاوْ وٍتس ٝالصالً السٔل٘ لمجكافٛ
ٔاالعالً ،برئت  ،لبٍاُ.
-4املؤمتر السٔل٘ الجالح لهٗ ٛالكإٌُ ٔالصٗاش– ٛداوع ٛزِٕك األٖاً الجالث2019-4-18ٔ17ٔ16 ٛاملعارن ٛببشح حتت
عٍٕاُ(تعسٖالت املعرع الهٕرزشتاٌ٘ يف وصاٟن األسٕاه العدصٗ(ٛاملرياخ-الٕصٗ)ٛيف قإٌُ رقي( )15لصٍ.2008 ٛااللكا-16 ٞ
.2019-4
-5كٌٕطش( ٝٚدر ٚترئس ئاطٕ ٝئاساو ) ٖٛ ٜكٕسبٌ ٛذِ ٝضس ٝئٗظالؤ ِٛ– ٜلري ِتن خاٌضاد -ػٕبات.6006 ٜ

-6كٌٕفشاٌظ(ٜتٌٕذ ٔتٗز ٝدر ٝئافشٚتاُ) (بٛختٚٔٛس ٝخٗضاٌ ٜئاسواجنا وِٛ ٛوٗاٌ-)ٛدِٕك.6022/22/62ٔ60.
-7كٌٕطشٖٛ ٝٚكٗت ٜصاٌاٖاٌ ٜئاٍٖٗ ٜئٗظالؤِٛ–ٜلري .6022/4/62ٔ60
-8كٌٕفشاٌظ ٜبضاظ ٜسٔػٍبري ٝئاكشِٖٛ ٝظا .6026/7

-9كٌٕكش(ٝ ٚباٖ ٛكاٌ ٜئاػتٔ ٛاٖ ٜكٕو ٛالٖٛت ()ٜكٌٕفشاٌظ ٜكٕلٗز ٝصاٌظت ٛئٗظالوٗٛكاُ).6024/4/2ٔ6ٔ2,

-20نٌٕفراٌص( ٜبسٖع السواُ الٍٕرش٘ ورب٘ األدٗاه ٔروس لمبٍأ ٞاالعتساه)وعّس العمًٕ االشالوٗ-ٛأربٗن .9104-09-90

-22كٌٕفشاٌظ ٜبضاظ ٜسٔػٍبري ٝئاكشئ .6024-6-65

-26ثاٌَٗم ٜصاٌكٕ ٝئٗؼق /كٕلٗزٖ ٝاطا –ِٔٛلَٗش(ئٛلرت ٌاتٗظٌٔٛ ٜت.6027-5-2 )....

-22طٛسثٛسػت ٔبٛػذاس ٝكٌٕفشاٌظا بضاظا سؤػٍبري ٝئاكش.6027-2-68 َٝ
-04املؤمتر العمى٘ السٔل٘ (السمل٘ ٔادتّازات ٛيف العرٖعٔ ٛالكإٌُ) نمٗ ٛالعمًٕ االشالوٗ.9109/0/07ٔ06 ٛ
-04وؤمتر( الٍص ٔالرتاخ  ،قرأ ٚٞورادع )ٛنمٗ ٛالعمًٕ االشالوٗٔ ٛورنس السِأ.9109/9/99ٔ90 ٙأربٗن.
-26كٕسبٌٛذ َٝصاٌظت ٜئَٗك( َٜطٌٛتٛس َٝظٛكٕلٍٗني وشٔظاٖٛت ٜه ِٛسَٖىا كٕسدطتاٌ َٜدٌاظبٛسا كٛتٕاس ِٔٗظ٘ ٖا دا)-66ٔ65

.6028/4
-07املؤمتر السٔل٘ الجالح-داوعٟٗ ٛعل-نمٗ ٛالكإٌُ-أربٗن 9108.-4-01

-28كٌٕفشاٌظ( ٜثشٔر ٝٚتَٕٖزٍٖ ٝٚٔٛقٕتابٗاُ ٔثٕطتٛس ٝئٛكادمي )ٜكٕلٗز ٝثٛسٔٚسدِٕ6028-5-25 ٚىل عبذاهلل حذاد.

-29كٌٕفشاٌظ( ٜثشٔر ٝٚتَٕٖزٍٖ ٝٚٔٛقٕتابٗاُ ٔثٕطتٛس ٝئٛكادمي )ٜكٕلٗز ٝثٛسٔٚسدِٕ6028-5-25 ٚىل عبذاهلل حذاد.
-91املؤمتر العمى٘ السٔل٘ الجاٌ٘ داوع ٛزِٕك-نمٗ ٛالعمًٕ االٌصاٌٗ-ٛقصي اجلػرافٗ.ٛوع شٍرت بٗعهذ٘ حتت عٍٕاُ( ذينطةها
ضٗاٖ ٜبٗاظََٗ ٔٚبٛسٍَِٗأٌ َٜسَِٖكني طٛطٛبٗذاٌا بٛسدٔٚاً).6029/4/4ٔ2
-90املؤمتر العمى٘ السٔل٘ األٔه شٍرت بٗعهذٔ ٜوع شٍرت دٍٕٗشاٖس أربٗن(دادٖا ظٛطِٕٗض ثَٗؼبٍٗٗٛكا ٌَٗظذٔٚلٛت)ٜ
.6029/4/25ٔ24
 -99املٕمتر السٔل٘ الجالح لهمٗيت السراع( ٛزِٕك) ٔ السراع( ٛاملٕصن) املصازف ( ، )9109/01/ 9 ٔ 9قاع ٛاملٕمترات يف
داوع ٛزِٕك
كَٗتَٗبََٗ ضابكش.... ٝ
خٕداُ ئَٗك كتَٗبا ضاثكش ٝو ٛرَٖش ٌاظ ٔ ٌٗؼاٌ( َٜتعاٖغ املصمىني وع غريِي يف ضٕ ٞالعرٖعٔ ٛالكإٌُ) (رقم االیداع  -2أربیل) .
طٗىٍاسََٖٗ صاٌظت.... ٜ
ئَٗك //ًٛطَٗىٍٗاسََٖٗ طاال خاٌذٌ: ) 1081 – 1088( َٜ




دٔٔ/ ًٚ





9109/4/06
ٌظاً العبازات يف االشالً
9109/4/06
الٍظاً األخالق٘ يف االشالً
سكٕم غري املصمىني يف العرٖع ٛاإلشالوٗ9109/4/09 ٛ
9109/4/09
آٖات الصمي يف الكرآُ الهرٖي
طٗىٍٗاسََٖٗ طاال خاٌذٌ: ) 1082- 1081 ( َٜ
9109/9/09
احلرٖ ٛيف اجملتىع السٖين
صٕر وَ التصاوح وع غري املصمىني
احلرب يف الكإٌُ السٔل٘ العاً
سل احلرٖ ٛيف اجملتىع اإلشالو٘

9109/4/94
9109/4/7
9109/4/04

ط // ًٖٛ ًٜطَٗىٍٗاسََٖٗ خاٌذٌ:) 1083- 1082( ًَٜ
 تأدري األرساً صٕرِا ٔأشباب المذٕ ٞإلّٗا 9104/0/8




دٕاٌب وَ الٍظاً الكطا ٟ٘يف االشالً 9104/0/09
البصى ٛالٕراثٗ ٛواِٗتّا ٔدلاه العىن بّا 9104/4/90
9104/6/01
إدّاض األدٍ ٛيف الفكْ اإلشالو٘

ضاس // ًٚطَٗىٍٗاسََٖٗ طاال خاٌذٌ:) 1084 -1083( َٜ
( االشتٍصار البعر ٙيف ضٕ ٞالعرٖع ٛاإلشالوٗ. ) 9104-09-08( ٛ



(إشّاوات املرأ ٚيف ٌعر السعٕ ٚالعّس امله٘ منٕشدا )() 9104-9-09
حبح (الصمح نٕشٗم ٛبسٖم ٛعَ الكطا ٞحلن املٍازعات )( 9104 -4-09نمٗ ٛالكإٌُ ٔ الصاشٗ ، ٛداوع ٛزِٕك).

ثٍَٗض // ًٛطَٗىٍٗاسََٖٗ طاال خاٌذٌ:) 1085 -1084( َٜ
 ( التمكٗح االصطٍاع٘ واِٗتّا إٌٔاعّا صٕرِا ضٕابط إدراٞاتّا)9104-00-4
( الصمح – نٕشٗم ٛبسٖم ٛعَ الكطا ٞحلن املٍازعات يف املصا ٟ٘اجلٍا9106-4-97 ) ٟٛٗ
ػٛػ //ًٛطَٗىٍٗاسََٖٗ طالََٗ (:) 1086 -1085

أٌ /اظ كٕلَٗز ٝدا









فطن الصرب ٔإٌٔاعْ بتأرٖذ ) 9107-4-97
زٔر اإلعالً يف عصرٌا احلاضر بتأرٖذ )9107-4-4
أشباب عسه عىر بَ اخلطاب خلالس بَ الٕلٗس بتأرٖذ  9107-4-08قبٕه بالٍعر
الصمح نٕشٗم ٛبسٖم ٛعَ الكطا ٞحلن املٍازعات  )9106-00-0قبٕه بالٍعر
اشّاوات املرأ ٚاملصمى ٛيف ٌعر السعٕ ٚاملرسم ٛالصرٖٔ ٛالعمٍٗ ٛمنٕشدا بتأرٖذ  )91076-00-0قبٕه بالٍعر.
الٕشطٗ ٛوفّٕوّا أِسافّا أثرِا عم ٜسٗا ٚاملصمىني بتأرٖذ .9106-00-0

ب /دٚسظ ٝٛكٕلَز َٝدا
جْ ٔاٌٗا طٛػ ٛكشٌا ئاطت ٜسٔٚػٌ ٛبرئ ٝبمٍذ كشٌا بٖ ٛظا كٕسد- 9107-0-98 ٝبضاظا سٔػٍبري - ٙئاكشئ
ئ ٛسك ٜطٛجناُ دئاف ٛداٌكشٌا ٔثاساطتٍا ٔ ٚالتذا ٌأٌ ٚذ ٝباال ٝئاكش) 9106-00-4 ٝ

ػٛػ //ًٛطَٗىٍٗاسََٖٗ طاال خاٌذٌ:) 1087 -1086(َٜ








((سٖفشا ٌذًٔ ٔاتٔ ٛبٕ ض٘ هٔ9107-9-94ئاواٌج ٔد ٚطتك ٛفتٔ ,بٗؼّات ٛتاص ٚكاُ)) .ه 9107-9-08
دٔٔػٛممب ٜكٕلٗضا ب ٛسٔ ٚسد ٝ ٚبٍٗات.
((سٖفشا ٌذًٔ ٔاتٔ ٛبٕض ٜهٔ9107-9-94ئاواٌج ٔد ٚطتك ٛفتٔ ,بٗؼّات ٛتاص ٚكاُ)) .ه  9107-9-09طئ
ػٛممب ٜكٕلٗضا ت ٛكٍٗكٔ ٜب ٛمياٌكِ ٛا ت ٛكٍٗك. ٜ
(احلرب وَ وٍظٕر االشالً ) التارٖذ( . .) 9107-00-98
الصمح نٕشٗم ٛبسٖم ٛعَ الكطا ٞحلن املٍازعات يف املعاوالت املالٗ ٛبتأرٖذ .9108/4/8
الصمح نٕشٗم ٛبسٖم ٛعَ الكطا ٞحلن املٍازعات يف الكطاٖا االشرٖ .9108/4/9 ٛاالربعاٞ
تعرٖف احلهىٔ ٛاحلهى ٛيف الكراُ الهرٖي /4/01.اخلىٗض9108
إٌٔاع احلهىٔ ٛأرناٌّا ٔاحلهى ٛيف الصٍ.ٛاخلىٗض9108/4//01.

ِٛػت //ًٛطَٗىٍٗاسََٖٗ طالََٗ (:) 1088 -1087
( تعسٖالت املعرع الهٕرزشتاٌ٘ يف وصاٟن األسٕاه العدصٗ -ٛاملرياخ ٔالٕصٗ-ٛيف ظن قإٌُ رقي 04لصٍ9118ٛزراشٛ
وكارٌ ).ٛدلم ٛداوع ٛزِٕك-عسز خاص -البٍس -99عسز  0لصٍ .9109 ٛه.9109-0-99
( احلرب وَ وٍظٕر االشالً).9109-9-04





(الصمط ٛالتكسٖرٖ ٛلمكاض٘ يف وصاٟن األسٕاه العدصٗ (ٛالسٔاز ) منٕشدا) بتارٖذ.9109-9-96.
( التعبْ بالهفار) . 9109 -4-99
( اشض الٍظر ٚاملتصاذل ٛاليت تصٕز املصمىني وع رلالفّٗي يف السَٖ).9109-4-9
التكمٗس إٌٔاعْ ٔسهىْ يف االشالً . 9109-4-8

كاسِٛ َٝلظٌٛطاٌذٌا صاٌظت ٔ ٜئٛكادمي٘ ....
رواسٚك ظٛكٕلٍََٗٗ صاٌظت ٔ ٜئٛكادمي٘ ر الٖ ٜو ٛظِ ٛاتٍِٗٛ ٛلظٌٛطاٌذُ ٔٚكٕ :
تكٗٗي حبح (وظاِر االٌصاٌٗ ٛيف االشالً ٔمساستْ يف تعاومْ وع اآلخرَٖ) ٌٕشرأ ٝزوار898 ٚبتارٖذ  .2015/12/1زاٌهٕٝرابْ رَٖ /نٕفار ٝزاٌهٕ ٝرابْ رَٖ.
-2تكٗٗي حبح(املٍّر التأشٗص٘ األصٕل٘ ٔأثرٓ يف التٕدْٗ الفكّ٘ عٍس العالو ٛالسمل٘) شمىت لألر وس عىراُ بتارٖذ -11-13
.2018

-3تكٗٗي حبح(وعرف ٛاهلل تعاىل ٔأثرِا عم ٜالعىن اإلجياب٘ –وَ خاله رشاٟن الٍٕر-لإلواً بسٖع السواُ الٍٕرش٘) ز .أرزالُ .ردعتْ
لْ بتارٖذ .2018-11-13
-4تكٗٗي حبح الهتاب املرقي 201/2/3بتارٖذ  2019-2-14نمٗ ٛالعمًٕ االشالوٗ-ٛداوع ٛصالح السَٖ-لتكٗٗي 4أربع ٛحبٕخ
عمىٗ-1 .ٛأثر العرف عم ٜأسهاً السٍٖ.ٛ
-5تكٗٗي حبح الهتاب املرقي 201/2/3بتارٖذ  2019-2-14نمٗ ٛالعمًٕ االشالوٗ-ٛز-صالح السَٖ-لتكٗٗي 4أربع ٛحبٕخ
عمىٗ -2\.ٛاخلٕارز ٔوبازّٟي عم ٜالفهر االشالو٘ املعاصر.
-6تكٗٗي حبح الهتاب املرقي 201/2/3بتارٖذ  2019-2-14نمٗ ٛالعمًٕ االشالوٗ-ٛز-صالح السَٖ-لتكٗٗي 4أربع ٛحبٕخ
عمىٗ-3 .ٛالتفصري يف عصر الصشاب ٛرض(رض ٜاهلل عٍْ).
-7تكٗٗي حبح الهتاب املرقي 201/2/3بتارٖذ  2019-2-14نمٗ ٛالعمًٕ االشالوٗ-ٛز-صالح السَٖ-لتكٗٗي 4أربع ٛحبٕخ
عمىٗ -4 .ٛظاِر ٚاالحلاز يف اقمٗي نٕرزشتاُ.
طٕثاط ٔ َٜسَٖضلٍٗاُ ...
 -1طَٕثاطِٛ ٜس ه دٚطتبَٗكا طاال خٍٕٖذٌ.2013-2012 َٜ
 -2طٕثاط ٜه طاال خٍٕٖذٌ 2013 -2012 ٜص -طٛالحٛددَٖ ٔكٕلٗز.ٝ
 -3طٕثاط ٜه طاال خٍٕٖذٌ – ٔ 2014 -2013 ٜخ باال ٔ -ص -طٛالحٛددَٖ ٔكٕلٗز.ٝ
 -4طٕثاط ٜه طاال خٍٕٖذٌ2 2015 -2014 ٜدٔٔ ه ص -طٛالحٛددَٖ ٔ  1ه كٕلٗز.ٝ
 -5طٕثاط ٜه طاال خٍٕٖذٌ2 2016 -2015 ٜدٔٔ ه ص -طٛالحٛددَٖ ٔ  1ه كٕلٗز.ٝ
 -6طٕثاط ٜه طاال خٍٕٖذٌ2017 -2016 ٜه ص -طٛالحٛددَٖ ٔ بضاظا سٔػٍبري ٝئاكشٌ .َٝأٌٚذا باال الٔاُ ئاكش َٝ
 -7طٕثاط ٜه طاال خٍٕٖذٌ2018 -2017 ٜه ص -طٛالحٛددَٖ ٔكٕلٗز.ٝ
 -8طٕثاط ٜه طاال خٍٕٖذٌ2 2019 -2018 ٜه ص -طٛالحٛددَٖ ٔ 1ه كٕلَٗزا صاٌظت ٛئٗظالوٗٛكاُ .ب 1 /طٕثاط ٜه
كٕلٗزا صاٌظت ٛوشٔظاٖٛتٗٛكاُ .
ضاالكََٗٗ دَٖرت ....
 -0خاله شٍٕات التسرٖض لسٍٖا العسٖس وَ العهر ٔالتكسٖر وَ قبن ٔزار ٚالتعمٗي العال٘ٔ ....داوع ٛصالح السَٖ ٔنمٗ ٛالعمًٕ
االشالوٗٔ ،ٛأنجرِي وتعمل ب ضىاُ اجلٕزٔ ،ٚبااللتساً ٔأزا ٞالٕادب بأوأٌ ٛوٍّٗ.ٛ
 -9أشٕ ٚبسوال ٟ٘لس ٙالعسز الال بأط بْ وَ الصىٍٗارات  ،وٍّا واقسوتّا ٔوٍّا واظارنت فّٗا شٕا ٞأناُ زاخن احلرً اجلاوع٘
أٔ خاردّا.
 -9لس ٙبعض املٍعٕرات يف الصشف ٔاجملالت احملمٗ.ٛ
 -4ظارنت يف الهجريوَ الٕرنعٕبات ٔالٍسٔات ٔالسٔرات ،اليت ٌظىتّا ٔقسوتّا اجلاوع ٛوَ أدن التكسً بالسراشٔ ٛالتعمٗي
العال٘ٔ ،وٍّا وا قسوتْ ٌٔظىتْ وٍظىات اجملتىع املسٌ٘.
الٕرنعٕبات:
ٔٔ -0ر نعٕب لألشتاش ز .عارف يف نمٗ ٛالعمًٕ االشالوٗ.9109-09-91ٛ
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وور كشوب دروستكردنى بوستة ر،جامعة صالح الدين 9104-4-4أعتقد كلية اآلداب.
وور كشوب راهيناني ماموستايانى زانكوى كفتوكوى ئة كادميى لة زانكوى صالح الدين .لة.9104-09-04وور كشوب ريكدراوى  irexو.وزارةتى بةروة ردة بةناو نيشانى (خويندنى ئايينى) هتلكريستال00و.9107/09/09
وور كشوب منظمة مسارات للتنمیة الثقافیة واالعالمیة باشراف منظمة المانیة باسمMCMDهتل كریستال .2012/1/6

كاس َٝحٗضب ٔ ٜخٛباتا كٕسداٖٛتٗآ ....
-1ه طاال  1794ئٛص دٌاظ سَِٖضَٖت ئَٗكٛتٗا قٕتابَٗٗت كٕسدطتاٌ َٜدابٕمي.ٛ
-2ه طاال  1799وَ ثٌٕٖٚٛذ ٝب سَِٖضَٖت ثاست ٜدميٕكشات ٜكٕسدطتاٌ ٜظ ٛكشٔ ,بٕو ٛئٌٛذاً ه سَِٖكدشأا ػريَٖ طٛس ب لق1/ ٜ
بٛسَِٖض.
-3ه طاال  1711قٌَٕاغا ( )3طَٖٗ ٜا كٕلٗجا ػٛسٖع ٛت ٜه صاٌكٕٖا ب ٛغذا وَ َِٗال لبٛس طشتَ ٔ دٖفضُٕ ٔئٛصٖٛتذاٌ َٜرالٖٜ
َرَٖىا بٛعع ٔ ,ربٛس كٕ ه خَٗضاٌٛكا كٕسد ثٛسٔٚس ٔئأاسَٖت ئريأٌ َٜب صَٔس عائٗذُٔ بًٕ,وَ ثٌٕٖٚٛذ ٝب سَِٖضَٖت ػَٕسِػ َٜظ ٛكشٔ.
ئأاس ٝٚئرياٌ َٜبًٕٔ ,دٚطت ب كٕسداٖٛتٗ َٜكشٚٔ ٔ ٖٛ ٝك ثَٗؼىٛسطٛك َٜكٕلٍٛدٚس.
 -4بؼت20 ٜطالَٗت دابشِاُ لبٛس ئأاسٔ َٜٖٚثَٗؼىٛسطاتَٗ٘ لظاال2003-2002دٔباس ٚوَ دٚطت خبٍٕٖذٌ َٜكشٚظ ٛه قٌٕاغا 3طٗ َ
ٜ
ه كٕلٗجا ػٛسٖعٛت ٜه صاٌكٕٖا دِٕك ٔبكالٕسٖٕغ ب ثال صَٔس باش وَ بذٚطتظ ٛئٍٗا.

 رواسٖٛٚكا كَٗي رٔاُ ئ ٛسكٗت وَ دٌاظ ثاستٗذا ٔٚسطشتني.-1ه طاال , 1981ئأاس ٝٚئرياٌ ٜبٕٖٔ ,ٛبٕمي ٛثَٗؼىٛسطٔ ٛب َٜظٛقٛتٗأُ ,ثرت ر 40طاالٖٔ ٛب دلظٕص ٜٖ ٝبٛسدٚاو.ٛ
 -2ه طاال ٖٗ 1981ك ًٛئٛسك وَ ٔٚسطشت ٜلٍاظ ػٕسِٚػ َٜئٌٛذاوٛتٗا لٗزٌا لٗكٕلٍٗٔٛا طؼت ٜبٕ ه وٛكتٛب طٗاطٖ ٜا ثاستٜ
بٛسَِٖضبٕٖ (.ٛحاكى ٜػٕسٚش) ه ئرياٌ َٜه سِاراُ.
-3ه طاال  1984بٕمي ٛئٌٛذاو َٜلٗزٌا ٌأجا ئاكش.َٝ
 -4ه طاال  1989بٕٖ ٛئٌٛذاو َٜلٗزٌا (اعادٚالتٍضٖي) ه ػٍٕٖ َٜطٛس ب/لق. 1 ٜ
-5ه طاال  1991بٕٖ ٛبٛسثشط َٜبٛس ٝٚكٕسدطتاٌ ٜه ئاكش.َٝ
 -6ه طاال  1991بؼت ٜطٛس ِمذاٌ َٜبٕٖ ٛكاسطَٗشِ َٝلٗزٌا ٌأجا ئاكش.َٝ
 -7ه طاال  1992بٕٖ ٛجَٗطش َٝئاوش لٕٗاٖ)40( َٜضن /ئاكش, َٝقٗادا وؼرتك.طٛس ب ٔٚصاسٚتا كاس ٔباسَٖت ثَٗؼىٛسط.ٛ
-8ه طاال 1993بٕٖ ٛئٌٛذاو/ ٜلق 9ٜئاكش ٔ َٝبٛسثشط َٜلٗزٌا ٌأجا وقمٕب.
 -9ه طاال  1997بٕٖ ٛئٌٛذاو/ ٜلق,1ٜئٌٛذاوٌ ٜظٗظٍٗطِٛا سَِٖكدظتٍٔ,َٜطٛسثٛسػتٗاسٌ َٝظٗظٍٗكِٛا خابٕس ه كٕوٛلطِٛا
ابشاِٗي خمٗنٔ,,ئٌٛذاو َٜلٗزٌا تٛفتٗؼ.ٜ
 -10ه طاال  1998بٕٖ ٛبٛسثشط َٜلٗزٌا ٌأجا ػَٗداُ ٔئٌٛذاو َٜلٛقا ئَٗك.
-11ه طاال  1998بٕٖ ٛبٛسثشط َٜصَٖشٚظاٌٗا ػَٗداُ.
 -12ه طاال 1999بٕٖ ٛكاسطَٗشِ/َٝلق 9 ٜئاكشٔ َٝتا طاال ٔ. 2012ثشِاٌٗا ظاُ طاال بٛسثشطٌ َٜظٗظٍٗطِٛا سَِٖكدظتٍ َٜبٕمي, ٛ
ٍِٔذٚك طاالر ٝبٛسثشطٌ َٜظٗظٍٗطِٛا سَِٖكدشأَٖت جٛوأٚسٔ ٝثٗؼ ٜٖٛبٕمي.ٛ
 -09ه ( )4ضّاس كٌٕطشَٖت ثاستٚٔ ٜك ئٌٛذاً ( ,كٌَٕطش – 10 َٝكٌَٕطش - 11 َٝكٌَٕطش -12 َٝكٌَٕطش ) 13 َٝوَ بٛػذاس ٝكش.ٖٛ ٝ
 -14دٚسضٕٖ َٜخٕال ( )12دٔاٌضد ٜٖ َٝثٛمياٌطٖٛا كادٖشامن لظاال  2001ك ٛخٕلٛكا تاٖبٛت بٕ ب كادسَٖ ثَٗؼكٛفتَٖٗ ٜت ثاستا
ؤ ٛات ٛه دٚصطاٖ َٜحٗضب ٜكاسطَٗش لق ٔبٛس

