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 الشهادة والتعليم
 .2021 بغداد  سنة  ة ـجامع  ـ   ( Social Work)     ( ة االجتماعيةــــخلدما)   يف وراه ــــدكت -

 . 2013 سنة  معة املوصل جا   ـ   (Social Policy)     ( ة االجتماعيةــالسياس)  يف  تريــجسام -

 .1991 سنة معة املوصل جاـ      (  Social Work)    (  ة االجتماعيةــــخلدما)  يفس وبكالوري -
 

 اللغات
 ( . السورانية ــ البهدينانية )  باللهجتني /   (ألم لغة ا ) ياز امت  الكردية 1
 (القراءة، الكتابة ،  احملادثة( جيد جدًا ..    العربية 2
 (القراءة، ابة الكت،  احملادثة)         ط ـوس ليزيةاالجن 3

 

 ن العراق.إلعمار والتنمية يف إقليم كوردستايف وزارة ا. ( سنة 29أكثر من ) .  1992/ 12/ 12: أريخ أول التعيني ت*  
 أربيل. ـ جامعة صالح الدين /  باخلاصة بكلية االدا قسم الرتبية أستاذ مساعد( يفدرجة )استاذ جامعي ب  /العمل احلالي*  

 التأليف والرتمجة
  . 2016امد للنشر والتوزيع/ االردن ر احل( داالسياسة االجتماعية يف اقليم كوردستان العراق) كتاب بعنوان تأليف  •

 من اللغة  العربية اىل اللغة الكوردية ..  مجة الرت •

 ه. وتثبيتالفيدراليةة العراقي احلكومة يفوزارة الرتبية و فعدت من قبل منظمة اليونسيهجي أمنكتاب (  لوجيا املعلوماتتكن)  -1
  إقليم كوردستان العراق.لوزارة الرتبية يف التابعة يف مدارس االعدادي   عاشرمنهج يف املرحلة الك

 .االمريكية( CIPE)ظمة قبل منأعدت من ليت ا( قليم كوردستانأجندة االعمال يف ٌإ) -2
 

تعينيأول كان ومتأريخ   

 البحوث املنشورة

.2016لسنة  (5) صالح الدين العددو ـ جامعة جملة زانك  
ة )دراسة ميدانية جتماعيية االودوره يف التنم أس املال البشرير

.2003بعد قليم كوردستان العراق يف ا  
1 

العدد  - تماعية واالنسانية. اجلزائراجمللة العلمية لالحباث االج
.2017( لسنة 27)  

األمن االجتماعي للسكان ودوره يف التنمية االجتماعية )دراسة 
 حتليلية(.

2 

دراسات الرتبوية اجلمعية العراقية لل ــسات املستدامة جملة الدرا
2021( لسنة 3( اجمللد )4العدد ) - بغداد -تدامةاملس  

ت الطلبة يف االجتماعي يف حل مشكال التدخل املبكر لألخصائي
 املدارس الثانوية )دراسة ميدانية يف مدينة أربيل(

3 

 -بغداد -فسية والرتبويةاجلمعية العراقية للعلوم النجملة )نسق( 
.2021( ايلول سنة 31العدد )   

دراسة سوسيولوجية يف اجملتمع العراقي ) ظاهرة  االرهاب والعنف
 حتليلية(

4 

رقم  - جامعة بغداد -كلية االداب -االدابجملة  قبول نشر يف
15/11/2020( يف 766الكتاب )  

جتربة اخلدمة االجتماعية املدرسية يف اقليم كوردستان العراق 
 )التحديات واملنطلقات(

5 

رقم  - معة بغدادجا -لية االدابك -لة االدابقبول نشر يف جم
15/11/2020( يف 876الكتاب )  

املدرسية وانعكاساتها على اخلدمة االجتاعية  التجارب الدولية يف
 التجربة الكوردستانية

6 

tel:009647504548844
tel:009647504548844
tel:009647504548844


داريةاخلربة اإل  
 

يررة( و عدة يف ٌإات ات يف وزارمدير مديرية االعالم والعالق( 1992سنة ) • مررار والتنم ثررل )وزارة االع عررراق. م قليم كوردستان ال
  )وزارة الرتبية(. )وزارة االشغال( و 

سرري ب مدير االدارة يف نقابة شغل منص سنة دون االنقطاع. (14وملدة ) ( 2006-1992) من سنة • سررتانكورمهند يررل د فرررع أرب  ـ 
   وكان الدوام مساءًا. 

 .20005سنة  احملافظةيف أول دورة جمللس  .سكرتري جملس حمافظة أربيل. 11/4/2007 اىل، 3/7/2005 من •

 التابعة ملدرية تربية حمافظة أربيل.  يف مديرية االعداد والتدريب املدرسنيتدريب مسؤول  6/8/2008اىل  12/4/2007 من •

 . وزارة الرتبية إلقليم كوردستان العراقاملطابع يف  مديريةدير م 2009/ 12/12 اىل 7/8/2008 من  •

  امعة هولري الطبية.مريض جبالم يف كلية التمسؤول شعبة االع 15/3/2012 اىل 13/12/2009 من •

 . دستانمعاون مدير الدراسات العليا يف ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يف إقليم كور 17/11/2015اىل  16/3/2012 من •

 . جامعة صالح الدينالفنون اجلميلة يف  رئيس قسم السينما يف كلية.  31/5/2017اىل  18/11/2015من  •
 . ون اجلميلة وكالةلفنعميد كلية ا. 1/11/2016 يف( ن/5) مبوجب االمر اجلامعي املرقم •

 . خلاصة بكلية الرتبي يف جامعة صالح الدينا  قسم الرتبيةبدرجة )استاذ مساعد( يف تدريسي ..  حلد االن  1/6/2017 من  •

  

 استخدام احلاسوب
 :جماالت االتيةخربة يف     

     ( Microsoft Word – Excel - Power point – Photo Shop) 
 

 االعالم
 .2004ة سنل (985ضوية )ان يف إقليم كوردستان العراق. رقم العصحفي كوردستعضو يف نقابة   •

 : يف عملت كصحفي   1987 من سنة  •

كرراري ) يدةرمراسل جل - ضررامن( هاو نررة ـ الت صررلامليف مدي مررن )و صرردر1987-1991.  نررت ت لرريت كا يررة  (. ا غررة الكورد هرري ، بالل و
 بغداد. يف ردية قة والنشر الكودار الثقا عنتصدر أسبوعية جريدة 

  ( . 11-4العداد )امن نقابة مهنسي كوردستان.  كانت تصدر من املهندس( ــ ندازيارسكرتري حترير جملة )ئة -

 االتية: الت النشر يف اجلرائد واجمل  -

 .  لغة العربيةبالجريدة حملية تابعة حملافظة املوصل وتصدر وكانت  يف حمافظة نينوىباء( ة )احلدديجر -

  أسبوع مرة واحدة.صدر كل ي ملحق ثقايف توردية وهالكلغة ( بالالعراقملحق ) جريدة  -

غرر باللغة  الكوردية كانت تصدر من دار الثقافة والنشر الكوردية يفمتنوعة جملة فصلية  ان(االلوـ كني ه نجملة )ر - داد ب
  ينات من القرن املاضي.ثمنبال

بررر - قررديم  عررداد وت يررة ا سررتان عررن امج تلفزيون مررار كورد سررنوات ) إع يررة احمل نررواتيف ق( 1998-1992مررن  ثررل ) ل – .Ktvم

Puktv. ). 

سررة. 5/12/2004( يف 7982املرقم ) العراقـ جمللس وزراء إقليم كوردستان  االمر الديوانمبوجب  • يررا لن كلفت برئا نررة العل صررب اللج
سرري ع احلالذي وض بارك )سامي عبدالرمحن(. ل داخل .  يف مدينة أربي2004( شباط لسنة 1شهداء )روع وتصميم مش جر االسا

ترراريخ من قبلة فتتاحو مت ا. 27/2/2005يف من قبل السيد )جنيربفان بارزاني( رئيس حكومة اقليم آنذاك  ضررًا ب .  1/4/2006ه أي
 شروع. صور توثيقية هلذا امل ويف الصفحة التالية هناك

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، ومت 27/2/2005ردستان بتاريخ إقليم كورئيس حكومة السيد بل من ق ( شباط1صميم مشروع )تنصب ومراسيم وضع احلجر االساسي ل
أربيل .بارك سامي عبدالرمحن يف مدينة . يف 1/4/2006إفتتاحه من قبله بتأريخ   



 
 
 
 
 

دةيرج  
نوَى( )كوردستانى  

خرب مناقشة  تنشر ليتا 
ليت املاجستري رسا

(ورًا)مشك  

دةيرج  
(ه بات خ)  

خرب مناقشة  تنشر ليتا 
ليت املاجستري رسا

(ورًا)مشك  
 


