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العٍىاُ :عرام - :داوعُ صالح الديَ – نمًُ الرتبًُ األشاط – قصي المغُ العربًُ.
عٍىاُ الربيد العدصٌ:
 .عٍىاُ الربيد اإللهرتوٌٌ suzan.hamad@su.edu.krd :




ظّادَ البهالىريىط -داوعُ املىصن -نمًُ اآلداب – قصي المغُ العربًُ -شٍُ – 3991 :بتكدير دًد.
ظّادَ املادصتري – داوعُ صالح الديَ – /قصي المغُ العربًُ – شٍُ – 7002-7002 :بتكدير دًد دداً.
ظّادَ الدنتىراه – داوعُ املىصن – نمًُ اآلداب – قصي المغُ العربًُ – شٍُ – 7030 -7009 :بتكدير اوتًاز.
:

 الٍكد الصردٍ املفّىً والٍعأَ ،جممُ داوعُ دِؤك. الٍكد الصردٍ لمدطاب عٍد شعًد يكطني ،جممُ داوعُ نؤيُ. اثر التهٍمىدًا يف تعمي وادَ الصرديات يف املًداُ األنادميٌ (حبح وكدً لمىؤمتر الدولٌ" اثر التهٍمىدًا يف التعميوالتعمًي")8102 ،
 ددلًُ اهلُىيُ بني اإلٌصذاً واإإلختالف يف روايُ "غريل املرايا" لإللًاط فرنىح  ،اجملمُ الدولًُ لمعمىً اإلٌصاًٌُ 7070 ، الٍكد الصردٍ عٍد شعًد يكطني ،دار ًٌٍىى  ،شىريُ  ،شٍُ7039 : -الروس يف ظعر أون دٌكن ،دار متىز  ،شىريُ ،شٍُ7032 :

:
وٍاقعُ رشالُ املادصتري املىشىً ب (تكًٍات الصرد يف روايُ المًالٌ املٍصًُ لمروائٌ حتصني نروًاٌٌ ) لمطالب :
(شاواُ ابراًِي مساين ) قصي المغُ العربًُ_ نمًُ اآلداب – داوعُ شؤراُ -شٍُ7032 :
 املؤمتر الجاٌٌ الدولٌ جلاوعُ شؤراُ  /أربًن( :التهٍمىدًا والتعمًي).7032 ، التعمًي الرقىٌ األلهرتوٌٌ لتعمًي األطفاه  ،املؤمتر الدولٌ 7070 . -اشرتاتًذًات االبتهار يف البحح العمىٌ  ،املؤمتر الدولٌ ملٍصُ ايفاد األنادميًُ. 7073 .

وكىً عمىٌ جملىىعُ وَ البحىخ اجلاوعًُ األنادميًُ وٍّا:
 العدصًات الغرائًبًُ يف روايُ (فراٌهعتايَ يف بغداد) ألمحد شعداوٍ. إمياءات اجلصد يف روايُ (شام الباوبى) لصعىد الصٍعىشٌ. العدصًُ الديًٍُ ووىقفّا وَ اآلخر دراشُ يف الروايُ العراقًُ وَ .7072-7000:
عضى يف احتاد اجلاوعات الدولٌ.
عضى يف وٍصُ إيفاد األنادميًُ شٍُ االٌتىاء .7073-7070 :
عضى يف وٍصُ أريد الرتبىيُ والتعمًىًُ .7070-7039 :
وعارنُ يف جمىىعُ فعالًات ادبًُ .
وعارنُ يف وصابكات ادبًُ لمهتابات األدبًُ و الٍكديُ والكصصًُ.
.
تدريصٌ يف نمًُ الرتبًُ األشاط  -داوعُ صالح الديَ.
 البهالىريىط :املىاد التدريصًُ ( :األدب العربٌ احلديح ،حتمًن الٍصىص ،األدب األٌدلصٌ ،األدب االشالوٌ واألوىٍ،ادب األطفاه ،األدب العباشٌ).
 املادصتري :املىاد التدريصًُ ( :الصرديات) الدنتىراه  :املىاد التدريصًُ ( :الصرديات) دورَ تعمًي المغُ االٌهمًسيُ أوشا .7002 :
 دورَ نفاءَ المغُ االٌهمًسيُ.7033 :
 دورَ نفاءَ الهىوبًىتر. 7030 :





دورَ طرم تدريض .7009
دورَ نفاءَ احلاشىب (اٍ شٌ  )1يف داوعُ املىصن .
دورَ تكًي البحىخ العمىًُ .7033
الطرائل احلديجُ يف تعمًي األطفاه.

