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 ( C.V ) فوزًا ثَيصاُيَِيّ ًاًوضتايَيّ شاُلويَى 
 (انًعهٕياخ انشخصيح ) ثَيصاَُيّ كةضايةتى  

فشْاد حاجي عثٕش يحًذ  (االسى انشتاعي ) ُاظَى ضازقوىل

: ًَيروو وجَٔى ذدايم بووَُى 
 (يحم ٔتاسيخ انٕالدج ) 

 10/10/1971-دْٕن 

 عشالي (انجُسيح ) زةطةشُاًة

 َُيس- ركش  (انجُس ) زةطةش

  :كةضايةتىبازَى 
 (انحانح االجتًاعيح)

 خوداْ خَيصاُة –يتضٔج 

 خوجٕ يا  ُوكة
 (يحم انسكٍ انحاني )

 ًاضيلا ئَيم –دْٕن 

 www.aboush71@yahoo.com (االيًيم ) ثوضتَى ئةهلرتوُى

 07504807201 ًوبايىذًازا 

 ذًازا ُاضِاًا بازَى كةضايةتى
 (سلى ْٕيح االحٕال انًذَيح )

 254391/ دْٕن 

  ذًازا زةطةشُاًا عرياقى
 (سلى انجُسيح انعشاليح )

 012236/ دْٕن 

 ذًازا ُاضِاًا ًاًوضتاياْ
 (سلى ْٕيح انجايعح ) 

T0344 

 (ًعووًات حطب جواش اهطفس )ُاظ وثَيصاُني هدويف ثاضجوزتى 
FARHAD  HAJI  ABOUSH Full Name:. 
1971 10/10/  

IRQ- دْٕن -انعشاق   
Date and place of 

birth 
A2452065 Passport Number 
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 ثَيصاُيَِيّ شاُطتى
  :(االشراف على طلبة دراسات علٌا )ضةزثةزشتيلسُا ُاًاْ 

اسم )ُاظَى قوتابى جوزَى ُاًَى 

( الطالب
عنوان  )ُاظ وُيصاَُيّ ُاًَى 

( البحث
ضاي 

 (اهطِة)
شاُلو 

 (اجلاًعة)
تاسيخٓى انسياسي - انًكشد انكٕساٌ  سًيشج حسيٍ تاتيشًاضتةز 

-12/ْـ9-6)ٔانحضاسي ياتيٍ انمشَيٍ 

 (و15

دْٕن  2012

انًكشد في انمشٌ انساتع انٓجشي يٍ سيضاٌ أحًذ يحًذ  

خالل كتاب تاسيخ اإلسالو نهزْثي 

دْٕن  2016

 

    دكتوزاة 

    

 (داخم ٔخاسج انمطش )انذٔساخ ٔانًؤتًشاخ  ) (خوهَيّ وكوُطسَيّ شاُطيت ي ووةالتى و ي دةزظةي ووةالتى

 ًاوة (انسُح ) ضاي (انًكاٌ ) جٔـ (اضٍ اهدوزة او املؤمتس ) خوي

 (انفتشِ)
  2006 سهيًاَيح يؤتًش عٍ كشكٕن

 5/11-3 2010تشكيا /ٔاٌ يؤتًش عٍ األدب ٔانتاسيخ انًكشدي 

 3/5- 1 2011دْٕن يؤتًش كشدٔنٕجيا 

انًجتًعاخ اإلسالييّح َٔخثٓا يٍ خالل 

 كتة انطثماخ ٔانتشاجى

  18/11– 16 2012تَٕس / انًُستيش

 26/2-24 2013 استيميؤتًش انعهًي انثاَي عٍ استيم 
    

 (ًطتوى اهوغة واحلاضبة )   شازةشايَيّ شًاْ و كوًجوتةزى
 (لشاءج )خاُدْ  (حماوزة )ئاخفنت  (كتابة )ُظَيطني  (نغح ) شًاْ

/ / /  كوزدى

/         /      / عةزبى

            /            ئيِطويصى 

 (جيد جدا )شوز باش  (جيد )باش  (ضيئ)ُةباش  جوزى بةزُاًةى كوًجوتةزى
Word    /          
Excel  /        

PowerPoint        / 
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ثَيصاُيَِيّ شاُطتى 
ًَيروويا داًةشزاُدُا بو جازا ئَيلَى و جَٔى ىَل ٓاتيية داًةشزاُدْ  

 (يحم ٔتاسيخ أل تعييٍ )

 جايعح – كهيح اآلداب 1/11/2000

دْٕن 

 جايعح – كهيح اآلداب 1/11/2000 (تاسيخ انتعييٍ في انجايعح )ًَيروويا داًةشزاُدُا ي شاُلويَى 

دْٕن 

فةكوهتيا   / دٓون/  شاُلويا  :(محل العمل الحالً )جَٔى ُوكة ىَل كاز دكةت 
 ثصلا ًَيروويَى    /  ئادابَىضلوال    / شاُطتَيّ ًسوظايةتى

شاُطتَيّ فةكوهتيا  / دٓون
 ًَيروويَى / ئادابَى / ًسوظايةتى

 أستار يساعذ             (انهمة انعهًي ) ُاضِاظَى شاُطتى

 باوةزُاًَيّ بوِد

دكتوزاة ًاضتةز بلووزيوس  جوزآ باوةزُاًَى 
ًَيروويا بدةضتظة ئيِاَُى 

 (تارٌخ الحصول علٌها)

1998-1999           2003              2009 

جَٔى و ثصلا ىَل ٓاتية وةزطستّ 
 (محل واسم القسم المقبول به )

/ جايعح دْٕن 

لسى / كهيح اآلداب

تاسيخ 

/ كهيح اآلداب/ جايعح دْٕن 

لسى تاسيخ 

/ جايعح دْٕن 

لسى / كهيح اآلداب

تاسيخ 

ُاظ و ُيصاْ  ظةكوهيِى 
( اسم وعنوان البحث) 

 

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

انًذيُح انكٕسديح يٍ انمشٌ 

دساسح  (و13-10/ْـ4-7)

حضاسيح 

انًمشيضي ٔكتاتاتّ 

عٍ تاسيخ انُكشد 

دساسح تحهيهيح 

صساس صذيك .دفٕصيح يَٕس فتاح .د------------------  (اضٍ  املصسف)ُاظى ضةزثةزشتى 

تٕفيك 

 

 تاسيخ اإلساليي (االختصاص اهعاَ ) بطجوزي طصتى 
تاسيخ انكٕسد اإلساليي  (االختصاص اهدقيق )بطجوزي تايبةت 

 

        (االبحاث المنشورة ) :  ظةكوهيَِيّ بةالفلسى  

طوظازا ىَل ٓاتية بالظلسْ  (اسم وعنوان البحث )ُاظ و ُيصاْ 
 (اسم المجلة ) 

  ذًازة
 (رقم المجلة )

 (انسُح ) ضاي

 2004( 2)ع-(7)مج طوظازا شاُلويا دٓون. المدٌنة الكوردٌة عند ٌاقوت الحموي-1

الكوارث الطبٌعٌة وأثرها فً المناطق -2
. (م13-8/هـ7-2)الكوردٌة من القرن 

 2005( 2)ع-(8)مج طوظازا شاُلويا دٓون

سنجار فً كتب عدد من الرحالة األجانب -3
. (م1918-1516)خالل العهد العثمانً 

/ مجلة التربٌة والعلم 
جامعة الموصل 

( 13)مج
أنسانً 

2006 

الُكرد فً كتاب المقتفً على كتاب -4
 (م1339/هـ739ت)الروضتٌن للبرزالً 

. دراسة تارٌخٌة

(-15)مج طوظازا شاُلويا دٓون
( 1)ع

2012 



 
كتاب قالئد الجمان البن الشعار الموصلً -5
مصدراً لتارٌخ الُكرد (م1256/هـ654ت)

. الحضاري والسٌاسً 
 
درر العقود  ))النخب المغاربٌة فً كتاب - 6

– (م1442/هـ845ت)للمقرٌزي( (الفرٌدة
. دراسة فً مضمونه ومنهجه

 

 فً ادارة اهطوزاْدور األمراء والقادة الُكرد - 7

الدولة المملوكٌة فً مصر وبالد الشام بٌن 
. (م15-13/هـ9-7)القرون 

 
دور الوقف فً ازدهار المؤسسات - 8

التعلٌمٌة فً بالد الُكرد خالل القرنٌن السادس 
الثانً والثالث عشر / والسابع الهجرٌٌن

. المٌالدٌٌن
 
 خالل للفرس من والثقافٌة الدٌنٌة الجوانب- 9

 (م990/هـ380ت)الندٌم البن الفهرست كتاب
 دراسة تحلٌلٌة

 
 
 

 
طوظازا شاُلويا دٓون 

 
 

/ مجلة التربٌة والعلم 
جامعة الموصل 

 
 

مجلة جامعة زاخو 

 
(-16)مج
( 1)ع
 
 

( 22)مج
أنسانً 

 
 

-B(4)مج
( 1)ع

 
2013 

 
 
 

2015 

 

 

 

2016 

 :         ثةزتون   

. دراسة حضارٌة (م13-10/هـ7-4)المدٌنة الكوردٌة من القرن - 1

. دراسة تحلٌلٌة- الُكرد فً مؤلفات المقرٌزي التارٌخٌة - 2

 
 

 


