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سيرةذاتية



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-

يٕانٍد يٍعاٌ عاو . 7491
أكًم دزاظتّ األتتدائٍح فٍٓا عاو . 7491
أكًم دزاظتّ انًتٕظطح ٔانخإٌَح فً تغداد عاو .7499
تكانٕزٌٕض نغح عستٍح فً كهٍح اَداب – رايعح تغداد 7491
يارعتٍس نغح عستٍح (األدب انعثاظً ) فً كهٍح اَداب – رايعح تغداد عاو
.7411
دكتٕزاِ فهعفح آداب انهغح انعستٍح (انعظٕز انًتأخسج ) فً كهٍح اَداب –
رايعح انثظسج عاو 7441
عًم يدزظا نهغح انعستٍح فً انتعهٍى انخإَي ٔ ,يعٓد انًعهًٍٍ انًسكصي فً
يٍعاٌ ٔزئعا نقعى انهغح انعستٍح فٍّ يٍ عاو 7441 - 7419
اَتقم إنى ٔشازج انتعهٍى انعانً ٔانثحج انعهًً يُر عاو 7441
عًم يدزظا ً فً كهٍح انًعهًٍٍ فً يٍعاٌ انتاتعح نزايعح انثظسج يُر عاو
ٔ 7441زئٍعا نقعى انهغح انعستٍح فٍٓا حتى عاو 7441
عًم يدزظا نهغح انعستٍح فً كهٍح اَداب – رايعح انزثم انغستً فً نٍثٍا يٍ
عاو .7001 -7441

نـــّ انًؤنفاخ اَتٍح :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7شسٔس األطفٓاًَ فً كتاب األغاًَ تغداد .7491
 -7انتساث انشعثً فً يٍعاٌ تغداد 7411
 -1انهغح انعستٍح نغتُا ،نٍثٍا – طساتهط 7007
 -9انهغح انعستٍح ألقعاو غٍس االختظاص  ،انُزف األشسف 7001
 -9اتٍ يعظٕو انًدًَ أدٌثا َٔاقدا  ،انُزف األشسف 7001
 -9انٕظائم انتعهًٍٍح ٔ ،انتقٍُاخ انتستٌٕح انًعٍُح فً تعهٍى انهغح انعستٍح
،انُزف األشسف 7001
 -1انحٍاج انشعثٍح فً يٍعاٌ  ،انُزف األشسف 7070
كتة انثحٕث اَتٍح :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7انٕطٍ فً شعس اتٍ حًدٌط انظقهً
 -7أحس يعهى انظف األٔل االتتدائً فً تًٍُح انًٓازاخ انهغٌٕح نهتاليٍر

 -1يُٓذ أتً انفسد األطفٓاًَ فً شسس انُض فً كتاب األغاًَ
 -9يُٓذ اتٍ يعظٕو انًدًَ فً زحهتّ (ظهِٕ انغسٌة ٔأظٕج األزٌة )
 -9انٕطٍ فً شعس اتٍ يعظٕو انًدًَ
 -9انضعف انهغٕي عُد انطهثح  .أظثاب ٔيعانزاخ
ْ -1ارط انقظٍدج انعًٕدٌح فً شعس انعٍاب ( تاالشتساك ) .
 -1انغستح فً شعس انًتُثً .
 -4إزاٍْى انعايسائً ٔرٕٓدِ انتستٌٕح
فضال عٍ دزاظاخ فً انتساث انشعثً ٔاألدب ٔ ،انعٍاظح ٔانخقافح انعايح ،
ٔانتستٍح ٔانتعهٍى
شازك فً يؤتًساخ تستٌٕح ٔ ،أدتٍح  ،داخم ٔخازد انعساق ٔ ،زأض نزاَا
حقافٍح ٔتستٌٕح .
 عضٕ االتحاد انعاو نهكتاب انعسب . عضٕ اتحاد األدتاء ٔانكتاب انعساقٍٍٍ . ٌعًم أالٌ أظتاذا يعاعدا نألدب انعستً فً كهٍح انتستٍح األظاظٍح – رايعحيٍعاٌ.

