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. أوالد (5)أطفال، بنتان و (7)متزوج ولي  -3
***************************** 

من جامعة  (آداب المغة العربية)حصمت عمى شيادة البكالوريوس في  -4
م، عنوان بحث 1993كمية التربية ــ قسم المغة العربية، عام / الموصل 
. (كمما في القرآن الكريم)التخرج 

من  (النقد/ األدب العربي الحديث )حصمت عمى شيادة الماجستير في  -5
م، وعنوان 2005كمية التربية ــ قسم المغة العربية، عام / جامعة الموصل 

وبتقدير جيد جدا، والكتاب  (الخطاب النقدي عند نجيب الكيالني):الرسالة ىو
 .مطبوع في األردن

كمية التربية ــ قسم المغة / حاصل عمى شيادة  الدكتوراه في جامعة الموصل  -6
النقد األدبي، وعنوان أطروحتي / العربية، في األدب العربي الحديث

 .وبتقدير ممتاز (المرأة في روايات محفوظ و الكيالني ــ نماذج مختارة):ىو

رسالة في الماجستير وأطروحة  (30)القيام بميمة الخبير المغوي ألكثر من  -7
 .في الدكتوراه

 :أشرفت عمى ثالثة بحوث في الماجستير -8

 المرأة في القصة القرآنية -1

المكان في سمسمة روايات إسالمية معاصرة لنجيب  -2
 .الكيالني

 . بنية المرأة في روايات نجيب محفوظ -3

 .دىوكجامعة  /فاكمتي العموم اإلنسانيةـ درامامتعين عمى مالك قسم ال -9
فمسفة التسمية بين االعتباط  )نشر بحث في مجمة آفاق سبيريز بعنوان  -10

. (نجيب محفوظ أنموذجا... والتعميل 
. عضو عامل في نقابة صحفيي كوردستان -11
، (القضايا النقدية في كتاب عيار الشعر البن طباطبا العموي):بحث بعنوان -12

 .مخطوط

، (دراسة في كتاب جدلية الخفاء والتجمي لكمال أبو ديب):بحث بعنوان -13



 .مخطوط

 .، مخطوط(بنية التوبة في األدب العربي الحديث): بحث بعنوان -14

************** 

: لي عدد من الكتب والكراسات والبحوث المطبوعة والمخطوطة ومنيا  -15
المنيج التربوي أليتام الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي ـ الكتاب األول، مطبوع  -

 .نسخة (500)بواقع 

المنيج التربوي أليتام الندوة العالمية لمشباب اإلسالمي ـ الكتاب الثاني، غير  -
 .مطبوع بسبب التكاليف المادية

عطر لسانك بالصالة والسالم عمى الحبيب محمد صمى اهلل عميو وسمم،  -
. نسخة (1000)مطبوع بواقع 

ضافة،  - مائة وسيمة لنصرة الحبيب محمد صمى اهلل عميو وسمم، بتصرف وا 
. نسخة (3000)مطبوع بواقع 

نسخة،  (750)عزة اإليمان مواقف خالدة في حب محمد صمى اهلل عميو وسمم  -
 .2008في عام 

 .، مخطوط(النجاح في الحياة):بحث بعنوان -

، (فكرة جديدة ومنيجية متطورة– العمل المنظمي الطالبي ):كتيب بعنوان -
 .نسخة (2000)مطبوع بواقع 

 :لدي عدة مقاالت منشورة في عدد من الجرائد والمجالت نحو -16

 مجمة الحوار -

مجمة الرباط  -
جريدة األفق الجديد  -
 جريدة بال اتجاه -

 جريدة االتجاه اآلخر -

 جريدة دار السالم -

 (داىينان)جريدة اإلبداع  -

 (ره سو ن)جريدة األصالة  -



 جريدة خبات -

شاركت في عدد من المؤتمرات في بغداد والموصل و أربيل ودىوك حول  -17
 .الفكر واألدب والعمل المنظمي

 في اسطنبول، 2006 المشاركة في الحمقة الدراسية حول رسائل النور عام  -18
 .، كضيف شرف(البعد األخروي في رسائل النور):والتي كانت بعنوان

العدالة ألجل عمم )المشاركة في المؤتمر العالمي التاسع حول رسائل النور -19
ببحث عنوانو  (21/11/207-17)في اسطنبول، في الفترة  (أفضل لإلنسانية

، وقد نشر ضمن كتاب (تجميات العدالة اإلليية وأثرىا في السموك اإلنساني)
 . عن بحوث المؤتمر

 (ماجستير ـ دكتوراه  )المشاركة في حمقة دراسية حول البحوث األكاديمية  -20
 .  م2009عن رسائل النور في اسطنبول في صيف 

-30المشاركة في كنفرانس في دياربكر حول حمبجة والقضية الكردية في  -21
 م31/3/2012

 . 2007المشاركة في مؤتمر نقابة صحفيي كردستان في أربيل في نياية  -22

قدمت عددا من البرامج اإلذاعية وشاركت في عدد من المقاءات التمفزيونية  -23
و الديمقراطية والنجاح واإلذاعية حول األدب والفكر اإلسالمي وطريق السعادة 

 . واالنتخابات

. المشاركة في عدد من ورشات العمل حول الديمقراطية والمرأة واالنتخابات -24
 . لألطفال لمدة سنة (زه نك وبو نك)ترأست مجمة  -25

والمغة العربية قراءة وكتابة، وشيئا من  (المغة الكوردية )أتقن لغتي األم  -26
 .المغة االنكميزية

 . عمى الحاسوب واالنترنت (15)لي ممارسة ألكثر من -27

م بدعوة من جامعة 27/2/2013-26المشاركة في مؤتمر بالقاىرة في  -28
فكر اإلمام بديع الزمان سعيد النورسي وأثره في وحدة األمة )األزىر حول
مقاربة ... اإليمان حال لممشكالت اإلنسانية)ببحث عنوانو  (اإلسالمية
 . وقد نشر في كتاب خاص ببحوث المؤتمر(مفيوماتية



 

المشاركة في مؤتمر الشيخ أمجد الزىاوي في مدينة السميمانية كضيف في  -29
دارة جمسة من جمسات المناقشة في المؤتمر13-14/3/2013  م وا 

تثحصُي  2015و 2014شاركد فٍ هؤذوزَي لجاهعح الرٌوُح الثشزَح عام  -30

هقارتح فٍ ..قصُذج الىهضح()الوصطلح والهىَح..األدب اإلسالهٍ )عٌىاًهوا 

 ((قصة َسعً أى َكىى ًاَا)
لي ..الهىَح فٍ )شاركد فٍ هؤذوز جاهعح تُد لحن تفلسطُي تثحس عٌىاًه -31

 (لجهاد الزجثٍ..أهىخ سذي
فضاء الشخصُح )تعٌىاى 2013ًشز تحس لٍ فٍ هجلح جاهعح ذكزَد سٌح  -32

 ( فٍ رواَح السُف والكلوح لعوادالذَي خلُل
 2015تحس فٍ هجلح الثحىز والذراساخ لذَىاى الىقف السٌٍ سٌح  -33

 ( رشاء األب فٍ االدب العزتٍ الحذَس)تعٌىاى
تحس فٍ هجلح الثحىز والذراساخ لوؤسسح الٌىر فٍ القاهزج توصز  -34

 ((.اهزأج الغائة)الصزاع فٍ رواَح ههذٌ عُسً الصقز)تعٌىاى 2015
 

 حقبية التوظيف
 :خط الذراست األكاديويت:  أوال
اًهً الذراسح األولُح فٍ هذارس دهىك، وحصل علً شهادج الثكالىرَىس      

 م 1993
 :التعييي: ثاًيا
سٌىاخ خذهح ( 7)فٍ جاهعح سىراى، كلُح الرزتُح، ولٍ  2009ذعٌُد سٌح     

واآلن تدريسي في جامعة . سٌىاخ خذهح هضافح هي ًقاتح الصحفُُثي( 10)فعلُح، و

 دهوك

 : التذريس: ثالثا
: األدتُح سٌىاخ، الوذاهة( 7: )الٌقذ الرطثُقٍ الحذَس :البكالورويس: أوال      

: سٌح، األدب اإلسالهٍ( 1: )سٌح، األدب العثاسٍ( 1: )سٌىاخ، الٌقذ القذَن( 4)

  سنة(1): ، العربية العامةسٌىاخ( 3)
 .سٌح(1:)سٌح، قضاَا ًصزَح حذَصح(1:)قضاَا ًقذَح قذَوح :الواجستير: ثاًيا     

أشزفد علً أكصز هي عشزَي تحس ذخزض فٍ فٌىى األدب  :اإلشراف: خاهسا

 والذراساخ الذاللُح فٍ القزآى الكزَن


