
 السريٗ الذاتٔ٘ ّالْظٔفٔ٘

 

 إٓاد سلٔناٌ حمند بزٓسه : االسه الزباعٕ -

 و (6896/ 2/  61بعقْب٘ / حٕ التخزٓز  )   : تارٓخ الْالدٗ -

 و2162/ 5/6الصَادٗ : الدكتْراِ                                                 تارٓخ احلصْل علَٔا :  -

 : اللغ٘ العزبٔ٘                                التخصص الدقٔق : اليخْالتخصص العاو  -

 و5/6/2162اللقب العلنٕ : مدّرس                                              تارٓخ احلصْل علُٔ :  -

 و          2161/ 9/ 66أشَز  لغآ٘  عصزّٗ ً٘سي إحدٚ عصزٗعدد سيْات اخلدم٘ يف التعلٔه العالٕ :                -

 عدد سيْات اخلدم٘ خارج التعلٔه العالٕ :            ال تْجد -

  الربٓد االلكرتّىٕ : -

اجلَ٘ املاحن٘ للصَادٗ البكالْرْٓس : جامع٘ دٓاىل/كلٔ٘ الرتبٔ٘  ، مت ميح الصَادٗ  باألمز اجلامعٕ  -

( 987.41و  ّمبعدل )41/8/2114ر األّل بتارٓخ ( الد6349ّاملزقه )

 بتسلسل األّل علٙ الكلٔ٘ ّالثالث علٙ اجلامع٘ 

اجلَ٘ املاحن٘ لصَادٗ املاجستري : جامع٘ دٓاىل / كلٔ٘ الرتبٔ٘  مت ميح الصَادٗ باألمز اجلامعٕ املزقه )  -

 و25/62/2111( بتارٓخ  61149

جامع٘ بغداد / كلٔ٘ اآلداب ، مت ميح الصَادٗ باألمز اجلامعٕ املزقه اجلَ٘ املاحن٘ لصَادٗ الدكتْراِ :  -

 و 5/6/21627( بتارٓخ  633)د7ع / 

 و 2114حتٙ عاو  6851عيْاٌ رسال٘ املاجستري  : حنْ الكْفٔني يف دراسات العزاقٔني مً عاو  -

ّٓ٘ عيد ابً ٍصاو األى - ّٔ٘ اليخْ  ٍـ(16.صارٖ )تعيْاٌ اطزّح٘ الدكتْراِ :  القْاعد الُكّل

 الْظائف اليت شغلَا : -

 اىل وَ وكاُ العىن ٌوع الوظيفة ت

 ً 24/11/2005( يف 17923التعيني باألوش الوصاسي املشقي  ) 

 ً 11/12/2005( يف 1624( ، واملباػشة باألوش اإلداي املشقي )10ً  )ت / 7/12/2005( يف 8308واألوش  ادتاوعي املشقي )

 7/3/2006ً 11/12/2005ً كمية الرتبية / داوعة دياىل التظذين املظائيووظف يف وسذة  1

 6/4/2006ً 7/3/2006ً كمية الرتبية / داوعة دياىل  ووظف يف وسذة زتمة دياىل لمعموً االٌظاٌية 2

 23/10/2007ً 4/6/2006ً كمية الرتبية األصىعي / داوعة دياىل وظؤوه وسذة الذساطات والتخطيط يف الذساطات العميا 3

 16/8/2012ً 11/1/2012ً كمية الرتبية  لمعوً االٌظاٌية / داوعة دياىل  وكشس قظي المػة العشبية لمذساطة الضباسية  4

ً 14/10/2013 كمية الرتبية لمعموً االٌظاٌية / داوعة دياىل  أوني زتمع الكمية  5

 ( 2697باألوش )

 ذتذ اآلُ

 ذتذ اآلُ ً 15/8/2016 كمية الرتبية لمعموً االٌظاٌية / داوعة دياىل الذساطة الضباسيةوعاوُ العىيذ لؼؤوُ الطمبة /  6

 

 

Eyad1981@yahoo.com 



 ادتاوعات او املعاِذ اليت دسغ فيّا -

 حالسعاتامل اىل –الفرتة وَ  ادتّة )ادتاوعة )الكمية(/ املعّذ( ت

 تودذ ال إىل سذ اآلًُ   11/12/2005 داوعة دياىل / كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  1

 

 املواضيع الذساطية اليت قاً بتذسيظّا -

 الظٍة الذساطية املادة الكظي الكمية ادتاوعة ت

 2007ًً/2006 الٍكذ األدبي اذتذيح )املشسمة الشابعة ( قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 1

 2007/2008ً الكتاب الكذيي )املشسمة الجالجة( قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 2

 2009ًً/ 2008 ػة )املشسمة الشابعة(فكْ المُّ قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل  2

 2010ًً/2009 )املشسمة الجاٌية( وٍّر البشح العمىّي قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 3

 2011ًً/2010 عمي الذاللة  )املشسمة الشابعة( ضىَ وادة االختياسي قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل  4

 )املشسمة الجالجة(  الٍشو العشبّي قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 5

2011/ً2012ً 

 )املشسمة الجاٌية( الضشف العشبّي قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل  6

 2013ًً/2012 )املشسمة الجالجة( الٍشو العشبّي قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 7

 2014ًً/2013 )املشسمة الجالجة( الٍشو العشبّي قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 8

 2015ًً/ 2014 )املشسمة الجاٌية( الٍشو العشبّي قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 9

 2016ًً/ 2015 )املشسمة الجاٌية( الٍشو العشبّي قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 10

 2016ًً/ 2015 وٍّر البشح الّمػوّي ) وشسمة املادظتري  ( قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 11

 2017ًً/ 2016 )املشسمة الجاٌية( العشبّيالٍشو  قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 12

 2017ًً/ 2016 وٍّر البشح الّمػوّي ) وشسمة املادظتري  ( قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 13

 2017ًً/ 2016 املادظتري  (عمي المُّػة الٍضّي  ) وشسمة  قظي المػة العشبية  كمية الرتبية لمعوً االٌظاٌية  داوعة دياىل 14

 

 الشطائن  واالطاسيح اليت قاً بتكوميّا لػويًّا  -

 كتاب االسالة عٍواُ الشطالة الطالب ٌوع الذساطة  الكظي  ادتاوعة / الكمية  ت

العموً الرتبوية  دياىل / الرتبية  1

 والٍفظية 

عحالقة الكذسة العكمية ومسات  إقباه ستىذ صيواُ  وادظتري 

الؼخضية بتشضين طمبة الذساطات 

 العميا

(130 ) 

 ً 24/4/2007يف 

املظتوطٍات العؼوائية يف وذيٍة  وطاً وِيب وّذي وادظتري  ادتػشافية  دياىل / الرتبية  2

 بعكوبة دساطة تطبيكية 

(131 ) 

 ً 24/4/2007يف 

البزوس قبن الضساعة  تأثري وعاومة أطين كاظي ِادي وادظتري  عموً اذتياة  دياىل / الرتبية  3

وقابميتّا عمى الٍىو وحتىن ادتفاف 

 لٍبات الزسة البيضاء

 (12 ) 

 ً 8/1/2007يف 

التكويَ ادتٍيين لمكيع الػاصي  ركشى عطا إبشاِيي  وادظتري  عموً اذتياة دياىل / الرتبية  4

 لظىكة البعوض 

(127 ) 

 ً 8/3/2007يف 

دياىل / كمية الرتبية  5

 لمعموً االٌظاٌية 

العموً الرتبوية 

 والٍفظية 

أثش بشٌاور إسػادي يف تعذين الظموك  اٌتضاس دّظاً محود  وادظتري 

االتكالي لذى تمىيزات املشسمة 

 االبتذائية 

(1079 ) 

 ً 22/9/2013يف 

دياىل / كمية الرتبية  6

 لمعموً االٌظاٌية 

العموً الرتبوية 

 والٍفظية 

املٍاخ التٍعيىي املذسطي وعحالقتْ  صيٍة عمي ػّيذ وادظتري 

بذافع االجناص لذى وذسطي املشسمة 

 الجاٌوية 

(703 ) 

 ً 12/5/2013يف 

 



 .املؤمتشات والٍذوات العمىية والوسش اليت ػاسك فيّا  -

 الظٍة سضوس( -ٌوع املؼاسكة )حبح  وكاُ االٌعكاد العٍواُ ت

 2015ً املؼاسكة ببشح داوعة دياىل املؤمتش العمىي الجاوَ لكيمة الرتبية لمعموً االٌظاٌية   1

 

 الذوسات اليت ػاسك بّا ، أو طاعذ عمى إقاوتّا . -

سقي  وكاُ االٌعكاد عٍواُ الذوسة ت

 الكتاب

تاسيخ 

 الكتاب 

 ً 2/9/2003 28 داوعة دياىل / كمية اهلٍذطة دوسة يف اذتاطبة اإللكرتوٌية 1

 ً 9/9/2006  1835 داوعة دياىل / كمية الرتبية  ( 37دوس ة يف طشائل التذسيع والتذسيب ادتاوعي  الذوسة ) 2

 ً 2012  داوعة بػذاد / كمية المػات دوسة يف اذتاطبة االلكرتوٌية 3

 ً 2/4/2014 5261 سئاطة داوعة دياىل  / وشكض التطويش والتعميي املظتىش  ً (2014/  3/  31 – 30دوسة يف آلية كتابة احملاضش  )  4

 

 . عضوية اهليئات وادتىعيات العمىية احملمية و الذولية -

 وحالسعات واصاه عضوا/ اٌتّاء العضوية تاسيخ االٌتظاب ستمية /دولية اطي اهليئة ت

 ال تودذ عضًواوا صاه  2013ً/  10/  6 ستمية ٌكابة املعمىني يف دياىل 1

عضو يف سابطة آػٍوٌا لمكفاءات  2

 العمىية )وٍعىة غري سكووية (

 ال تودذ وا صاه عضًوا 14/3/2015ً ستمية 

 

 ابذاعات او ٌؼاطات سضن فيّا عمى )دوائض/ ػّادات تكذيشية( -

وا سضن عميْ )دائضة/ػّادة  ٌوع االبذاع او الٍؼاط ت

 تكذيشية/ كتاب ػكش(

 الظٍة طبب املٍح ادتّة املاحنة

 كتب ػكش وتكذيش 1

 2006 التفاٌي يف العىن الكمية (3عذد )

 2007 التفاٌي يف العىن بالمذاُ ادتاوعة / الكمية  ( 2عذد )

 2008 التفاٌي يف العىن الكمية  (2عذد )

 2009 التفاٌي يف العىن الكمية  (4عذد )

 2010 التفاٌي يف العىن الكمية  (5عذد )

 2011 التفاٌي يف العىن بالمذاُ ادتاوعة / الكمية  (3عذد )

 2012 التفاٌي يف العىن بالمذاُ ادتاوعة /الكمية  (4عذد )

 2013 التفاٌي يف العىن بالمذاُ الكمية  (6عذد )

 2014 التفاٌي يف العىن بالمذاُ ادتاوعة /الكمية  (3عذد ) 

 2015 العىن بالمذاُالتفاٌي يف  الكمية  (2عذد )

 (1عذد ) ػّادة تكذيشية  2

كمية الرتبية لمعموً 

 االٌظاٌية 

تٍعيي وّشداُ الوفاء الؼعشي 

 مبٍاطبة خشوز قوات االستحاله

2013ً 

 (2عذد ) ػّادة تكذيشية  3

كمية الرتبية لمعموً 

 االٌظاٌية

وكشس المذٍة العمىية لمىؤمتش 

العمىي الجاوَ ووؼاسكة ببشح 

 عمىي فيْ 

2015ً 

 

 

 



 االيفادات اليت اسطن فيّا . -

 املحالسعات  الػشض وَ االيفاد  ادتّة اليت مت االيفاد إليّا  تاسيخ كتاب االيفاد  سقي كتاب اإليفاد  ت

1 162 21/2/2006ً 

وصاسة التعميي العالي والبشح العمىي / دائشة 

 الذساطات والتخطيط واملتابعة

املظائية  تذقيل وثائل طمبة الذساطة 

 2005/2006ًلمعاً الذساطي 

مت كؼف ثحالخ 

 ساالت تضويش

 داوعيت بػذا د واملظتٍضشية  5/12/2007ً 1820 2

اطتكىاه وؼشوع املكتبة 

 االفرتاضية يف الكمية وادتاوعة

 

 2014ًوعشض بػذاد الذولي لمكتاب  19/3/2014ً 2540 3

عضو دتٍة اختياس الكتب ارتاصة 

 بكظي المػة العشبية

 

 2015ًوعشض بػذاد الذولي لمكتاب  2015ً 4

عضو دتٍة اختياس الكتب ارتاصة 

 بكظي المػة العشبية

 

 

 

 كتب الؼكش والتكذيش والتجىني  واملكافأة  -

 ٌوع الكتاب ووضوع الكتاب تاسيخ األوش  سقي األوش  ت

 ػكش وتكذيش  التطوع ألداء اعىاه يف الكظي 18/10/2011ً 2262 1

 ػكش وتكذيش  ً 2009/2010العىن يف المذٍة االوتشاٌية  لمعاً الذساطي  ً 13/10/2011 2190 2

 ػكش وتكذيش وقذً  200/2010ً 9أداء أعىاه المذٍة االوتشاٌية يف الكظي  لمعاً الذساطي  19/12/2010ً  3124 3

 ػكش وتكذيش وقذً  200/2010ً 9الذساطي أداء أعىاه المذٍة االوتشاٌية يف الكظي  لمعاً  ً 30/11/2010  17466 4

 ػكش وتكذيش  ً 2009/2010تذقيل املاطرت ػيت و اجناص  وظتمضوات ختشير الطمبة لمعاً الذساطي  ً 4/10/2010 46 5

 ػكش وتكذيش  15/4/2010ً -14ادتّود املبزولة يف اجناص وّاً املؤمتش العمىي الظادغ لمكمية املٍكذ يف  ً 28/4/2010 / غ  105 6

 ػكش وتكذيش  ً 2008/  2007امتاً وظتمضوات قبوه طمبة الذساطات العميا يف كميتٍا لمعاً الذساطي   7/10/2007ً 354 7

 ػكش وتكذيش  ( وٍّا 23تشتيب أووس زتمة دياىل املالية واالداسية والتٍعيىية واالطّاً يف إصذاس العذد ) ً 6/3/2007 214 8

 ػكش وتكذيش  وظاعذة وسذة التظذين الضباسي يف اجناص وثائل الطمبة ارتشجيني  ً 27/9/2006 2011 9

 ػكش وتكذيش  سفذ املكتبة بفّاسغ الشطائن واألطاسيح ادتاوعية بضوسة وتكشسة  ً 26/6/2005 851 10

 

 

 المذاُ اليت اػرتك بّا   -

سقي األوش اإلداسي أو  اطي المذٍة ت

 ادتاوعي

تاسيخ األوش اإلداسي أو 

 ادتاوعي 

 11/11/2009ً 2441 ً عمى االقظاً العمىية2009/2010عضو دتٍة توصيع الطمبة املكبولني يف كميتٍا املشسمة االوىل  1

 ً 17/4/2007 516 يا )املادظتري( لذساطي االوه لطمبة الذساطات العمعضو دتٍة االػشاف عمى اوتشاٌات الفضن ا 2

 ً 22/3/2011 525 ً 2008ً إىل 2000عضو دتٍة تذقيل األواوش ادتاوعية ارتاصة بالطمبة املتخشدني وَ  3

 19/3/2014ً 2540 ً 2014عضو دتٍة اختياس الكتب وَ وعشض بػذاد الذولي لمكتاب  4

 2015ً  ً لػاية وٍتضف2014عضو دتٍة وتابعة الشطائن واألطاسيح ادتاوعية وَ وٍتضف   5

 ً  وستى اآل2014ُدتٍة اختباس الظحالوة المػوية يف سئاطة داوعة دياىل وٍز ػّش كاٌوُ األوه  عضو 6

 ً وستى اآل2015ُعضو دتٍة اذتفاظ عمى طحالوة المػة العشبية وٍز تؼشيَ األوه  7

 ً 2016سئيع دتٍة اٌضباط الطمبة يف كمية الرتبية لمعموً اإلٌظاٌية وٍز آب   8

 


