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 2002تاريخ هٌح الشهادة:             التربٌة كلٌة   /دٌالى جامعةالجهت الواًحت للشهادة البكلىريىش: العراق/  -

 2002تاريخ هٌح الشهادة:              التربٌة كلٌة   /دٌالى جامعة/ الجهت الواًحت لشهادة الواجستير: العراق -
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 كيت((عٌىاى رسالت الواجستير:  )) أًواط الجولت األساسيت في لصص األطفال الكالسي -
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 //////   عٌىاى اطروحت الذكتىراٍ: -

 : شغلها التً الوظائف -

 الى – من الفترة العمل مكان الوظٌفة ت

  1005- 22/6/2774 بعقوبة التقنً المعهد  موظفة 2

 1006 -1005 بعقوبة التقنً المعهد تدرٌسً 1

 1020  – 1006 المواد إدارة تقنٌات قسم /بعقوبة التقنً المعهد  قسم مقرر 3

 1022 – 10/20/1020 المواد إدارة تقنٌات قسم /بعقوبة التقنً المعهد  قسم رئٌس 4

 10/1/1021 – 15/7/1022 المحاسبة قسم /بعقوبة التقنً المعهد قسم رئٌس 5

  11/9/1023 -10/1/1021 بعقوبة التقنً المعهد تدرٌسً 6

 الحاضر للوقت -13/9/1023 االنكلٌزٌة اللغة قسم/التربٌة كلٌة/دٌالى جامعة تدرٌسً 9

 

 الصورة
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 فٌها درس التً المعاهد او الجامعات -

 مالحظات الى - من الفترة (المعهد(/ الكلٌة) الجامعة) الجهة ت
  1023-2774 بعقوبة التقنً المعهد/ التقنً التعلٌم هٌئة 2
 قسم/  اإلنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة 1

  االنكلٌزٌة اللغة
  الحاضر للوقت – 1023

    
 بتدرٌسها قام التً الدراسٌة المواضٌع -

 السنة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 الدراسٌة

 التقنً المعهد التقنً التعلٌم هٌئة 2
 بعقوبة

 األولى العملٌات إدارة تقنٌات أدارة الوخازى

 لغةب التجارٌة المراسالت أدارة الوخازى 1

 االنكلٌزٌة

 الثانٌة

تمٌياث أدارة  3

 الوىاد

 لغةب متخصصة قراءات

 االنكلٌزٌة

 الثانٌة

 األولى االنكلٌزٌة العلمٌة اللغة الكهرباء  4

الوكائي  5

 والوعذاث

 األولى االنكلٌزٌة العلمٌة اللغة

 األولى االنكلٌزٌة العلمٌة اللغة الوساحت 6

 لغةب محاسبٌة قراءات الوحاسبت 9

 االنكلٌزٌة

 األولى

 األولى واإلنشاء االستٌعاب اللغت االًكليسيت التربٌة دٌالى جامعة 8

 اختبار مركز دٌالى جامعة 7
 توفل

 الدورات واإلنشاء االستٌعاب 

 التأهٌلٌة

 للعلوم التربٌة دٌالى جامعة 20
 اإلنسانٌة

   اللغت االًكليسيت

      

 تطوٌرها فً ساهم او بتطوٌرها قام التً الدراسٌة المواضٌع -

 الدراسٌة السنة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
      
 واالطارٌح ائلالرس على االشراف -

 او الرسالة عنوان القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 الدراسٌة السنة

      

 .فٌها شارك التً والورش العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 المشاركة نوع االنعقاد مكان العنوان ت
 (حضور -بحث)

  السنة

     



 اقامها والتً بها شارك التً الدورات -

 السنة اداالنعق مكان  الدورة عنوان ت

 2775 بعقوبة/  التقنً المعهد العاملة القوى تخطٌط دورة 2

 2776 المالكات تطوٌر مركز  التدرٌب أسالٌب دورة 1

 2779 بعقوبة/  التقنً المعهد الفنٌٌن للمدربٌن تطوٌرٌة دورة 3

 2778 بعقوبة/  التقنً المعهد االنكلٌزٌة لغةب المرسالت دورة 4

 2778 بعقوبة/  التقنً المعهد الخزٌن ورقابة تخطٌط دورة 5

 1023-2778 بعقوبة/  التقنً المعهد (السنوٌة) االنكلٌزٌة اللغة دورة 6

 1000 بعقوبة/  التقنً المعهد العملً التدرٌب دورة 9

 1002 المدنً الدفاع مدٌرٌة الدولة لموظفات األولٌة اإلسعافات دورة 8

 1001 التقنً التعلٌم هٌئة   والمالك العاملة القوة دورة 7

 1005 دٌالى جامعة التدرٌس طرائق دورة 20

 1022-1006 بعقوبة/  التقنً المعهد السنوي الطلبة لبحوث العلمً المؤتمر 22

 1009 بعقوبة/  التقنً المعهد  Windows دورة 21

 1021 بعقوبة/  التقنً المعهد االقتصاد على وتأثٌرها البطالة أسباب دورة 23

 4/3/1021-1 بعقوبة/  التقنً المعهد االفتراضٌة المكتبة دورة 24

 10/21/1021-7 المالكات تطوٌر مركز التدرٌس طرائق فً تأهٌلٌة دورة 25

    

 

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فً البحثٌة المشروعات -

 السنة النشر محل البحث عنوان ت
  لفظٌا   المتشابهة للكلمات والصرفٌة اللفظٌة التفسٌرات 2

General Phonological and Morphological 

Justifications of Homophones 

 العلمٌة للبحوث دٌالى مجلة
 حزٌران 45 العدد/والتربوٌة

1020 

 معااانً ترجمااة فااً الحساسااة المحرمااات:  التلطٌفٌااة العبااارة 1

  االنجلٌزٌة اللغة إلى الكرٌم القرآن

Euphemism: Sensitive Profanities in the 

Translations of the Meaning of  the Glorious 

Qur'an in English 

 العلمٌة للبحوث دٌالى مجلة
 حزٌران 52 العدد/والتربوٌة

1022 



 

 فٌها بالنشر قام التً( impact factors) مجالت و لمٌةالع المجالت -

 السنة فٌه نشر الذي العدد البحث عنوان الدولة المجلة اسم ت
      

 

 . الدولٌة و المحلٌة العلمٌة والجمعٌات الهٌئات عضوٌة -

/ عضوا مازال االنتساب تارٌخ دولٌة/ محلٌة الهٌئة اسم ت
 العضوٌة انتهاء

 مالحظات

      

 

 (شكر كتب/تقدٌرٌة شهادات/ جوائز) على فٌها حصل نشاطات او ابداعات -

 او االبداع نوع  ت
 النشاط

 علٌه حصل ما
 شهادة/جائزة)

 كتاب/ تقدٌرة
 (شكر

 او النشاط عنوان المانحة الجهة
 االبداع

 السنة

      

      
 والترجمة التالٌف  -

 غٌر/  منهجٌة الطبعات عدد النشر سنة النشر دار اسم الكتاب عنوان ت
 منهجٌة

      
  

 ٌجٌدها التً اللغات -

 العربٌة   -2

 االنكلٌزٌة  -1

3-    

 

 المجتمع خدمة فً مساهمات  -

2. 

1. 

 

 اخرى نشاطات -

1.  

2.  

 (CD) قرص على ونسخة ورقٌة نسخة تسلٌم ٌتم/ مالحظة 

 

 

 للعلم خدمة معنا تعاونكم حسن شاكرٌن

 

 



 الغنً عبد عماد وسام.م.م 

 الجامعً واالداء الجودة ضمان قسم مدٌر


