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 .العٍىاُ :عراق :أربًن -داوعُ صالح الديَ – كمًُ الرتبًُ األشاط – قصي المغُ العربًُ
 .اهلاتف اجلىاه87783740770 :
 .عٍىاُ الربيد اإلللرتوٌٌ suzan.hamad@su.edu.krd :




ظّادَ البلالىريىط -داوعُ املىصن -كمًُ اآلداب – قصي المغُ العربًُ -شٍُ – 3994 :بتقدير دًد.
ظّادَ املادصتري – داوعُ صالح الديَ /أربًن – قصي المغُ العربًُ – شٍُ – 0880-0887 :بتقدير دًد دداً.
ظّادَ الدكتىراه – داوعُ املىصن – كمًُ اآلداب – قصي المغُ العربًُ – شٍُ – 2015 -2014 :بتقدير اوتًاز.
:



 -الٍقد الصردٍ دراشُ يف املفّىً والٍعأَ ،جممُ داوعُ دِؤك.

 الٍقد الصردٍ لمدطاب عٍد شعًد يقطني ،جممُ داوعُ كؤيُ.
 اثر التلٍىلىدًا يف تعمي وادَ الصرديات يف املًداُ األكادميٌ (حبح وقدً لمىؤمتر الدولٌ" اثر التلٍمىدًا يف
التعمي والتعمًي" 8102
 الٍقد الصردٍ عٍد شعًد يقطني ،دار ًٌٍىى  ،شىريُ  ،شٍُ0839 : -الروس يف ظعر أون دٌقن ،دار متىز  ،شىريُ ،شٍُ0830 :

:
وٍاقعُ رشالُ املادصتري املىشىً ب (تقًٍات الصرد يف روايُ المًالٌ املٍصًُ لمروائٌ حتصني كروًاٌٌ ) لمطالب ( :شاواُ
ابراًِي مساين ) قصي المغُ العربًُ_ كمًُ اآلداب – داوعُ شؤراُ -شٍُ0837 :
.املؤمتر الجاٌٌ الدولٌ جلاوعُ شؤراُ  /أربًن( :التلٍمىدًا والتعمًي)0830 ،
وقىً عمىٌ لععرات البحىخ اجلاوعًُ األكادميًُ وٍّا:
 العدصًات الغرائًبًُ يف روايُ (فراٌلعتايَ يف بغداد) ألمحد شعداوٍ -إمياءات اجلصد يف روايُ (شاق الباوبى) لصعىد الصٍعىشٌ

 العدصًُ الديًٍُ ووىقفّا وَ اآلخر دراشُ يف الروايُ العراقًُ وَ .0802-0888:
عضى يف جممُ ٌّر البالغُ لمععر واالعالً ،شٍُ االٌتىاء.0808-0839 :
وعاركُ يف جمىىعُ فعالًات ادبًُ .
وعاركُ يف وصابقات ادبًُ لملتابات األدبًُ و الٍقديُ والقصصًُ.
باحجُ يف كمًُ اآلداب – داوعُ صالح الديَ– أربًن – شٍُ 0882-0888
وديرَ تصذًن كمًُ المغات – داوعُ صالح الديَ شٍُ0887 :
ودرط وصاعد يف كمًُ المغات اربًن – داوعُ صالح الديَ .0889-0880
تدريصٌ يف كمًُ الرتبًُ وكمًُ اآلداب  -داوعُ شؤراُ شٍُ .0839-0889
 البلالىريىط  :املىاد التدريصًُ ( :األدب العربٌ احلديح ،حتمًن الٍصىص ،األدب األٌدلصٌ ،األدب االشالوٌ واألوىٍ،ادب األطفاه ،األدب العباشٌ).
 املادصتري :املىاد التدريصًُ ( :الصرديات) الدكتىراه  :املىاد التدريصًُ ( :الصرديات)دورَ تعمًي المغُ االٌلمًسيُ  /وٍظىُ أوشا .0883 :
دورَ كفاءَ المغُ االٌلمًسيُ.0833 :
دورَ كفاءَ اللىوبًىتر0838 :
دورَ طرق تدريض 0889
دورَ كفاءَ احلاشىب (اٍ شٌ  )4يف داوعُ املىصن 0833

