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 1981/  6/  10 تاريخ الوالدة: -
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 اللغة التطبيقي علم:  التخصص الدقيق:           اللغة االنكليزية علمالتخصص العام:   -

 2012   تاريخ الحصول عليه:               اللقب العلمي:       مدرس مساعد                  -

 سنوات  6ات الخدمة في التعليم العالي:  عدد سنو -

 -عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -
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 2003تاريخ منح الشهادة:الجامعة يرموك كلية ال:البكالوريوسالجهة المانحة للشهادة  -
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 (Investigating Iraqi EFL University Instructors’ Performance of Classroom 

Illocutionary Acts). 

 ------- الدكتوراه: عنوان اطروحة -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2012 -2010 كلية المامون الجامعة  ةتدريسي 1

 لحد االن  – 2010 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة ديالى  تدريسية 2

    

    

    

    

 

 

 

 الصورة



 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  2012-2010 كلية المامون الجامعة  1

  لحد االن – 2010 كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة ديالى  2

    

 

 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2011-2010 االستيعاب الترجمة كلية المامون الجامعة  1

 2011-2010 االنشاء الترجمة كلية المامون الجامعة  2

 2011-2010 اللغة الترجمة كلية المامون الجامعة  3

 2012-2011 1النحو مرحلة الترجمة كلية المامون الجامعة  4

 2012-2011 2النحو مرحلة الترجمة كلية المامون الجامعة  5

 2013-2012 1رحلةالمحادثة م االنكليزي التربية للعلوم االنسانية ديالى 6

 2013-2012 3المحادثة مرحلة االنكليزي التربية للعلوم االنسانية ديالى 7

 2014-2013 المحادثة  االنكليزي التربية للعلوم االنسانية ديالى 8

 2015-2014 1المحادثة مرحلة االنكليزي التربية للعلوم االنسانية ديالى 

 2015-2014 2المحادثة مرحلة االنكليزي التربية للعلوم االنسانية ديالى 

 2016-2015 االستيعاب االنكليزي التربية للعلوم االنسانية ديالى 

 

 الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرهاواضيعالم -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2012 المحادثة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى 1

 2015 االستيعاب اللغة االنكليزية للعلوم االنسانيةالتربية  ديالى 2

3      

 

 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسية

  
  ال يوجد

 

 

 

 .التيشاركفيهاوالورش المؤتمراتوالندواتالعلمية -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 2011 بحث كلية المامون الجامعة بغداد-العراق  1

 2016 حضور جمعية المترجمين العراقيين بغداد -العراق 2

     

     

     

     

 



 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 2012 تربيةكلية ال –جامعة بغداد  دورة اختبار التوفل 1

 2010 كلية الملمون الجامعة IC3دورة اختبار  2

3    

4    

5    

 

 . لمشروعاتالبحثيةفىمجااللتخصصلخدمةالمجتمعأوتطويرالتعليما -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1    

2    

3    

4    

5    

 

 

 بالنشر فيها( التي قام impact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 ال يوجد 

 

 

 

 . العلميةالمحليةوالدوليةوالجمعيات  عضويةالهيئات -

 مالحظات مازال عضوا/ انتهاء العضوية تاريخ االنتساب محلية /دولية اسم الهيئة ت

 –جمعية المترجمين العراقيين  1
 بغداد

  مازلت عضوا فيها 2012 محلية

      

      

      

 

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل عليه
)جائزة/شهادة 

 / كتاب شكر(تقديرية

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

 2014 عضو لجنة ديالىرئيس جامعة  كتاب شكر لجنة امتحانية 1

 2015 عضو لجنة عمادة كلية التربية للعلوم اإلنسانية كتاب شكر لجنة امتحانية 2

 2013 مسك حالة غش عمادة كلية التربية للعلوم اإلنسانية كتاب شكر مراقبة امتحانية 3

 2012 13المؤتمر العلمي  كلية المامون الجامعة كتاب شكر مساهمة بحثية  4

الكادر ضمن  5
 التدريسي

 2014 تدريسية وزير التعليم العالي كتاب شكر

 2013 مشاركة عمادة كلية التربية للعلوم اإلنسانية كتاب شكر ورشة عمل 6

 



 والترجمة التأليف -

 منهجية / غير منهجية عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت

 ال يوجد 

 

 

 

  

 اللغات التي يجيدها -

 اللغة العربية . -1

 اللغة االنكليزية . -2

3-    

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

 الكثير من الترجمات في مختلف االختصاصات . .1

بالتعاون مع المكتب االستشاري للغات و ترجمات لخالصات البحوث لدراسة الماجستير و الدكتوراه  .2

 .ديالىالترجمة / كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة 

 
 

 نشاطات اخرى -

 اقامة مناظرات بين طالب القسم . -

 

 لالتصال -

 

 07901558517هاتف: 

 Zainab.saad81@yahoo.comااليميل:       

 


