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 شىقي خضير اسًاعيم عثذهللااالسى انرتاعي: -

 3891 تاريخ انىالدج: -

 8009 تاريخ انحصىل عهيها:                                          انًاجستير نغح انكهيزيح انشهادج:         -

 تحهيم انخطاب انتخصص انذقيق:                                               عهى انهغحانتخصص انعاو:              -

 1/1/8032 تاريخ انحصىل عهيو:                                                            انهقة انعهًي:   يذرس  -

 ثالث سنىاخعذد سنىاخ انخذيح في انتعهيى انعاني:        -

 تىجذ ال ذيح خارج انتعهيى انعاني:عذد سنىاخ انخ -

 shawqi983@gmail.comانثريذ االنكتروني: -

 8003 تاريخ ينح انشهادج:   كهيح انترتيح نهعهىو االنسانيح   –جايعح ديانى  انجهح انًانحح نهشهادج انثكهىريىس: -

 8009 تاريخ ينح انشهادج:  كهيح انترتيح نهعهىو االنسانيح –جايعح ديانى انجهح انًانحح نشهادج انًاجستير: -

 تاريخ ينح انشهادج:                              انجهح انًانحح نشهادج انذكتىراه: -

 Investigating Lexical Cohesion in Selected English and Arabic عنىاٌ رسانح انًاجستير: -

Poems 

 انذكتىراه: عنىاٌ اطروحح -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

مقرر قسم اللغة االنكليزية الدراسة  1
 المسائية

كلية التربية للعلوم  –قسم اللغة االنكليزية 
 االنسانية جامعة ديالى

0212 - 0212 

كلية التربية للعلوم  –شعبة التسجيل   مسؤول وحدة المعالجة االلكترونية  0
 االنسانية جامعة ديالى

0212-0212  

مقرر قسم اللغة االنكليزية الدراسة  2
 الصباحية

كلية التربية للعلوم  –قسم اللغة االنكليزية 
 االنسانية جامعة ديالى

0212  

 

  

 

 

 الصورة



 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

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

جامعة السليمانية قسم  –خانقين –كلية االداب  1
 اللغة االنكليزية

 استاذ محاضر  0222-0222

جامعة ديالى قسم  -كلية التربية للعلوم االنسانية 0
 اللغة االنكليزية

  لحد االن 0222

2    

 

 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 0222-0222 1النحو  اللغة االنكليزية خانقين -االداب  السليمانية 1

 0222-0222 1االنشاء  اللغة االنكليزية خانقين -االداب  السليمانية 0

 0212-0222 0النحو  اللغة االنكليزية خانقين -االداب  السليمانية 2

 0212-0222 0االنشاء االنكليزيةاللغة  خانقين -االداب  السليمانية 4

 0211-0212 0المحادثة اللغة االنكليزية خانقين -االداب  السليمانية 2

 0211-0212 2المحادثة  اللغة االنكليزية خانقين -االداب  السليمانية 6

 0211-0212 منهج البحث العلمي  اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى 2

 0211-0212 1علم اللغة  اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى 2

 0210-0211 المقالة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى 2

 0210-0211 ترجمة اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى 12

 0212-0210 0اللغة  علم اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى 11

 0214-0212 المقالة  اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى 10

 0212-0214 1علم اللغة  اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى 12

 0216-0212 1علم اللغة  اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى 14

 0212-0216 المقالة  اللغة االنكليزية للعلوم االنسانيةالتربية  ديالى 12

 

 .فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

1 Training trainers 0212 حضور جامعة ديالى 

 0212 مشاركة  جامعة ديالى  المؤتمر العلمي الثامن  0

 0212 مشاركة  جامعة التنمية البشرية  المؤتمر العلمي الثاني 2

4     

2     

 


