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 االسم: شوقً خضٌر اسماعٌل عبد هللا الجبوري 

 الجنسٌة :عراقً

 الحالة الزوجٌة : متزوج 

 المقدادٌة   –دٌالى  21/8/2881التولد: 

 حً الٌرموك  –بعقوبة  –العنوان : دٌالى 

 ins.shawqi@coehuman.edu.iqالبرٌد االلكترونً: 

Shawqi983@gmail.com 

  اإلَكهٍسٌخ –(  نغخ او)انعرثٍخ : انهغبد 

 انًؤهالد انعهًٍخ 

 كهٍخ انترثٍخ نهعهوو االَطبٍَخ  –جبيعخ دٌبنى  نغخ اَكهٍسٌخ / ترثٍخ   شانجكبنورٌو 5002

 انًبجطتٍر  5002
عهى / انهغخ االَكهٍسٌخ 

 انهغخ 
 كهٍخ انترثٍخ نهعهوو االَطبٍَخ  –جبيعخ دٌبنى 

 االنمبة انعهًٍخ 

 تحهٍم انخطبة : انتخظض انذلٍك عهى انهغخ : انتخظض انعبو  يذرش يطبعذ 5002

 تحهٍم انخطبة : انتخظض انذلٍك عهى انهغخ : انتخظض انعبو  يذرش  5002

 انتذرٌص 

  كهٍخ اَداة جبيعخ انطهًٍبٍَخ  اضتبر زائر  5002

 كهٍخ انترثٍخ نهعهوو االَطبٍَخ جبيعخ دٌبنى  يحبضر  5002

 كهٍخ انترثٍخ نهعهوو االَطبٍَخ جبيعخ دٌبنى  عضو هٍئخ انتذرٌص  نحذ االٌ  – 5000

 منظمة انسانٌة تابعة لألمم المتحدة  DRC يذرة نغخ اَكهٍسٌخ  5005

 المناصب االدارٌة 

 االنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة- دٌالى جامعة -لطى انهغخ االَكهٍسٌخ  يمرر انذراضخ انًطبئٍخ   5000

 جامعة دٌالى  –مركز التعلٌم المستمر  -انهغخ االَكهٍسٌخ  يطؤول وحذح  5000

 يطؤول وحذح  5002
 للعلوم التربٌة كلٌة- دٌالى جامعة -انًعبنجخ االنكتروٍَخ 

 االنسانٌة
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 يمرر انذراضخ انظجبحٍخ  5002
 للعلوم التربٌة كلٌة - دٌالى جامعة -لطى انهغخ االَكهٍسٌخ 

 االنسانٌة

 يمرر انذراضخ انًطبئٍخ   5002
 للعلوم التربٌة كلٌة - دٌالى جامعة -لطى انهغخ االَكهٍسٌخ 

 االنسانٌة

5002 
عضو انًجهص 

 االضتشبري 
 جبيعخ دٌبنى  –انًكتت االضتشبري نهغبد و انترجًخ 

 المؤلفات 

 رضبنخ يبجطتٍر   5002
دراضخ اتطبق انًفرداد فً لظبئذ 

 اَكهٍسٌخ و عرثٍخ يختبرح 

 للعلوم التربٌة كلٌة - دٌالى جامعة
 االنسانٌة

 ثحث يُشور  5002
انتالعت ثبنًعُى فً انخطبة 

 انطٍبضً 

 –مجلة مداد االداب )العدد العاشر( 
 كلٌة االداب جامعة بغداد 

 انكُبٌخ فً انعرثٍخ و االَكهٍسٌخ  ثحث يُشور  5002
بٌت  –مجلة دراسات الترجمة 

 الحكمة

 ثحث يُشور  5002
 انمرآًَانجعذ االجتًبعً فً انُض 

 دراضخ نغوٌخ اجتًبعٍخ : 
كلٌة التربٌة للعلوم  –المؤتمر العلمً الثامن 

 جامعة دٌالى –االنسانٌة 

 ثحث يُشور  5002
انتأدة فً تعذد اغراع عذو 

  َظوص احترافٍخ يترجًخ 
 12العدد  مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة

5002 
ثحث يمجول 

 نهُشر 

 فً انجُص انى يطتُذ اضهوة

 فً انتوددي انتواطم دراضخ

 انًجتًع يٍ انًطتخذيٍٍ تعهٍمبد

 شجكخ عهى انعرالً االكبدًًٌ

 فٍطجون

 مجلة نسق 

 


