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Academic Curriculum Vitae  

 

Personal Information: 

Full Name: د. زياد صالح حميد 

Academic Title: أستاذ مساعد 

Email: (ziyad.hameed@su.edu.krd) 

Mobile:  07504645014  

 

Education: 

 

Employment: 
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Qualifications  

3/4/2014-1أربيل. -جامعة صالح الدين  -كلية العلوم اإلسالمية  -مقومات السلم االجتماعي 

اسطنبول مؤسسة  -العمل اإلجيابي البناء يف القرآن والسنة من خالل رسائل النور 
 اسطنبول. -للثقافة والعلوم 

1-3/10/2017 

جامعة  -كليتا القانون والعلوم اإلسالمية  -الزملي واجتهاداته يف الشريعة والقانون 
 أربيل. -صالح  الدين 

(16 - 17 /1 /2019) 

 - املؤمتر الثاني عشر لبديع الزمان سعيد النورسي -اإلميان يف حياة الفرد واجملتمع 
 استطنبول -مؤسسة اسطنبول للثقافة والعلوم 

 2021/أكتوبر/3-4
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/ 6-30إىل  -5-15 أربيل.  -رئاسة جامعة صالح الدين  -طرائق التدريس 
2010 

العراق - املعهد الوطين األهلي للتدريب -مشروع النهضة للقادة اإلداريني 

 ِرَيكخراوي دلسؤزي -راكز تعليم وحتفيظ القرآن الكريم الرتبوي ملدرسي م التطوير
 .بتنسيق مع وزارة األوقاف يف اإلقليم

19-24/10/2013

  أربيل. -مؤسسة البيان للتنمية البشرية  -أمناط الشخصية 

  أربيلمركز اللغة جبامعة صالح الدين،  -الدورة التعليمية األكادميية للغة اإلجنليزية 

 2017/ 7/ 30 - 25 تركيا -قرقتلي  -( التجمع العاملي بعنوان: )بديع الزمان سعيد النورسي ورسائل النور

مؤسسة اسطنبول  -امللتقى العلمي )امللتقى الدولي الثامن لألكادمييني الشباب( 
 اسطنبول. - للثقافة والعلوم

25-30/9/2017 

 

Teaching experience: 
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Research and publications 

 

Conferences and courses attended 

3/4/2014-1أربيل. -جامعة صالح الدين  -كلية العلوم اإلسالمية  -مقومات السلم االجتماعي 

مؤسسة اسطنبول  -القرآن والسنة من خالل رسائل النور العمل اإلجيابي البناء يف 
 اسطنبول. -للثقافة والعلوم 

1-3/10/2017 

جامعة  -كليتا القانون والعلوم اإلسالمية  -الزملي واجتهاداته يف الشريعة والقانون 
 أربيل. -صالح  الدين 

(16 - 17 /1 /2019) 

 -املؤمتر الثاني عشر لبديع الزمان سعيد النورسي  -اإلميان يف حياة الفرد واجملتمع 
 استطنبول -مؤسسة اسطنبول للثقافة والعلوم 

 2021/أكتوبر/3-4
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/ 6-30إىل  -5-15 أربيل.  -رئاسة جامعة صالح الدين  -طرائق التدريس 
2010 

العراق - املعهد الوطين األهلي للتدريب -مشروع النهضة للقادة اإلداريني 

 ِرَيكخراوي دلسؤزي -راكز تعليم وحتفيظ القرآن الكريم الرتبوي ملدرسي م التطوير
 .بتنسيق مع وزارة األوقاف يف اإلقليم

19-24/10/2013

  أربيل. -مؤسسة البيان للتنمية البشرية  -أمناط الشخصية 

  أربيلمركز اللغة جبامعة صالح الدين،  -الدورة التعليمية األكادميية للغة اإلجنليزية 

 2017/ 7/ 30 - 25 تركيا -قرقتلي  -( ورسائل النورالتجمع العاملي بعنوان: )بديع الزمان سعيد النورسي 

مؤسسة اسطنبول  -امللتقى العلمي )امللتقى الدولي الثامن لألكادمييني الشباب( 
 اسطنبول. - للثقافة والعلوم

25-30/9/2017 

 

Funding and academic awards  

العلمية ، ولكن لم نحصل على تمويل سافرنا للمشاركة في المؤتمرات والدورات والندوات  -  

 

Professional memberships  

 

Professional Social Network Accounts: 

- List your profile links of ReserchGate, LinkedIn, etc. 

It is also recommended to create an academic cover letter for your CV, for further information 

about the cover letter, please visit below link: 

https://career-advice.jobs.ac.uk/cv-and-cover-letter-advice/academic-cover-letter/ 


