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Full Name: Bashar Baqer Younus 
Date and Place of Birth:  14  /  3  /1980  ,Sinjar-Mosul, Iraq. 
Religion: Muslim. 
Citizenship: Iraqi. 
Marital Status:   Married   
Current Employment:  
Specialization:  
Institutional Information: Telafer University, Telafer Township, Iraq. 
E-mail Addresses:  
Phone Number:  
ResearchGate URL: 
https://www.researchgate.net/profile/Bashar_Younus2  
Google Scholar URL: 
https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=ar  
Scopus URL:  
Publons URL:  
ORCID ID:   
Research ID:  
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 السيرة الذاتية
  
  
  

  بشار باقر يونس االسم:
  1980/ 14/3 تاريخ الميالد:

  مسلم الديانة:
  متزوج الحالة االجتماعية:

  مدرس مساعد الوظيفة الحالية:
  اللغة العربية   االختصاص العام :
  اللغة  االختصاص الدقيق:

  جامعة تلعفر / كلية التربية األساسية   المؤسسة :
 basharakresh313@gmail.com العنوان البريدي:

  رقم الهاتف:
  

ResearchGate URL:  ResearchGate URL: 
https://www.researchgate.net/profile/Bashar_Younus2  
Google Scholar URL: 
https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile&hl=ar  
Scopus URL:  
Publons URL:  
ORCID ID:   
Research ID: 

 الشهادات االكاديمية 
 السنة  عنوان الرسالة

ماجستير) (رسالة  دراسة تقابلية –أدوات االستفهام في اللغة العربية والتركية   2008 
  
  

  
 

 الخبرة  التدريسية 
 .  2007- 2006تركيا  –التدريس في معهد اللواء لتعليم اللغات األجنبية في أنقرة  - 

  . 2012- 2011كلية التربية االساسية / جامعة تلعفر للعام الدراسي في  العمل كمحاضر - 

 .  2012تدريسي في كلية التربية األساسية منذ عام  - 

  
  
  

 
 



 

 

  اللجان : 
  . 2017اللجنة االمتحانية ( كلية التمريض)  - 

  . 2018لجنة مطابقة المواد المخزنية السنوية  - 

  . 2019لجنة متابعة النشاطات الطالبية  - 

  . 2019لجنة مطابقة الجرد المخزني السنوي  - 

  .  2019لجنة االنضباط  - 

  :األخرى النشاطات 

  - 2019 – 2018إلقاء محاضرات في دورات سالمة اللغة العربية (مركز التعليم المستمر) لألعوام ( - 

2020 - 2021. (  

)  2021 - 2020 - 2019إلقاء محاضرات في دورات كفاءة اللغة العربية (مركز التعليم المستمر) لألعوام ( - 

  اإلشراف على تطبيقات الطالب في المدارس .  - .

  تدريسها : المواد التي تم

   أصول التربية)  –العربية العامة  –الصرف  –(النحو  - 

  : المشاركة في الدروات 

التدريس / جامعة الموصل / مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي  صالحية المشاركة في دورة - 
 .  2012عام 

 ) 2020 /8 /15اآلداب بتاريخ : / كلية  لفي جامعة الموص  اإلنكليزيةالمشاركة في دورة كفاءة اللغة  - 

  /7 /18بتاريخ : (  اإللكترونيالمشاركة في دورة كفاءة الحاسوب في جامعة الموصل / مركز الحاسبة  - 

2020  ( 

 )  2020  /8/ 13/ كلية اآلداب بتاريخ :  لفي جامعة الموص  عربيةالمشاركة في دورة كفاءة اللغة ال - 
  

  كتب الشكر :

  . 20/2/2019عميد كلية التربية األساسية بتاريخ كتاب شكر من السيد  - 

   17/8/2021كتاب شكر من السيد عميد كلية التربية األساسية بتاريخ  - 

 
 

 البحوث المنشورة 
 

 عنوان البحث اسم المجلة  رابط البحث  تاريخ النشر 

    
    
    



 

 

    
 


