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        --جـــامـــــعة--      صـــلاح الديــــن/أربيـل
زاكري
اللقب
تانيا اسعد محمد صالح 
اسم الباحث الثلاثي                                                                             
العراق – محافظة أربيل – حي اساتذة الجامعة
عنوان السكن                                                                                    
Tanya.mohamad@su.edu.krd
العنوان اللاكتروني
07504812000
رقم الهاتف  او موبايل
سليمانية
محل سرشقام
/ 12 / 1 1963
تاريخ الولادة
1980-1981 
السنة
سليمانية
المحافظة   
أعداديةالسليمانية للبنات
الاعدادية المتخرج منها 
رئيسة القسم
العنوان الوظيفي
جامعة صلاح الدين – كلية التربية الأساسية
 قسم العلوم العامة
محل العمل الحالي
 7 /  2 / 2006
تاريخ أول تعين في الجامعة
المحافظة
سنة التخرج
القسم
الكلية
الجامعة
نوع الشهادة
التحصيل العلمي للباحث
بغداد
1985
اللغة الكردية
كلية التربية 
بغداد
بكالوريوس

اربيل
2001
الادب الكردي
كلية الاداب
صلاح الدين
ماجستير

اربيل
2006
الادب الكردي
كلية الاداب
صلاح الدين
دكتورا

الادب الكردي
التخصص العام
شعر الجديد ، الرواية 
التخصص الدقيق
تاريخ الحصول عليه
اللقب العلمي 
الألقاب العلمية الحاصل عليها
  21 / 6 / 2006  
استاذ مساعد                                         

1- الدورات  
مكان الدورة
مدة الدورة
اسم الدورة
وزارة التربية ، اعداد و تدريب
شهر واحد
دورة طرائق التدريس  
بناية جامعة كردستان الحالية
6 شهر
دورة اسس و بناء دولة الديموقراطية
جامعة صلاح الدين 
شهر واحد
دورة طرائق تدريس
جامعة صلاح الدين
اسبوعين
دورة ثاوةر ثوينت
2- اللغات
يعرفها
يجيدها
اسم اللغة

نعم
اللغة الكردية

نعم
اللغة العربية

نعم
اللغة الفارسية
نعم

اللغة الانكليزية 
 الجمعيات العلمية والأكاديمية المشارك فيها 
اتحاد معلمي كوردستان/ عضو
 المهام والوظائف التي شغلها
مسؤلة وحدة دراسات عليا
رئيسة القسم 
 الدروس (المواد ) التي يقوم بتدريسها 
3- ألأسلوب الأدبي 
1- دراسات كردستانية
4- الادب الاطفال    
2- الادب المعاصر
البحوث المقدمة 
التأريخ
العدد
مكان النشر
مقبول
للنشر
منشور
غير
منشور
اسم الرسالة أو البحث
٢٠١٨
مجلد ٢٢ العدد٤
مجلة زانکۆ للعلوم الانسانیة جامعة صلاح الدین

منشور

الحبكة في رواية ( جەمیدخانى مامم کە هەمیە با لەگەڵ خۆیدا دەیبرد ) لروائي بحتيار علي  
٢٠١٨
مجلد ٢٢ العدد٦
مجلة زانکۆ للعلوم الانسانیة جامعة صلاح الدین

منشور

العنوان الرئسي في رواية ( شارى مۆسیقارە سپییەکان) لروائي بحتيار علي  
٢٠٢٠
مجلد ٢٤ العدد ٦ 
مجلة زانکۆ للعلوم الانسانیة جامعة صلاح الدین

منشور

الرؤیة للعالم فی الروایة (ئێوارە پەروانە ) لروائي بحتيار علي  






