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                                                  غزوان عدنان محمد خميس       :االسم الرباعي -

 01/0711/ 42 :تاريخ الوالدة -

 3/4/4103تاريخ الحصول عليها:                                    دكتوراه                       الشهادة: -

 طرائق تدريس اللغة االنكليزية التخصص الدقيق:                  فلسفة التربية وعلم النفس:      العامالتخصص  -

 42/00/4102 تاريخ الحصول عليه:                                                 أستاذ مساعد:   اللقب العلمي -

          سنوات عشر:   عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي -

 ال توجد عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -

  cezancezar77@gmail.comالبريد االلكتروني: -

 4110  تاريخ منح الشهادة:  أبن رشد   / كلية التربية بغداد : جامعةالبكالوريوسالجهة المانحة للشهادة  -

 5/4/4111ة    تاريخ منح الشهاد   رشد أبن  ربيةالت كلية/ بغداد جامعة: الجهة المانحة لشهادة الماجستير -

 للعلوم االنسانية     رشد أبن  التربية كلية/ بغداد : جامعةالدكتوراهالجهة المانحة لشهادة  -

 3/4/4103      / تاريخ منح الشهادة: 

 ة ألغراض عمليةتقييم كفاية طلبة الجامعة الدارسين للغة اإلنكليزية في الكتاب :عنوان رسالة الماجستير -

 أداء طلبتهم في                 أدراك المنهاج الخفي وتطبيقه لدى تدريسيي الجامعة العراقيين أثره في  :الدكتوراه عنوان اطروحة -

 للغة اإلنكليزية  ا                                    

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 81/8/8009-9/6/8002 كلية التربية األساسية / جامعة ديالى في قسم اللغة االنجليزية تدريسي -1

 88/8/8009 ديالى جامعة/  األساسية التربية كلية مقرر قسم اللغة االنجليزية -8

 6/4/8011 / جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية تدريسي في قسم اللغة االنجليزية -3

كلية التربية للعلوم قسم اللغة االنكليزية /  قرر الدراسات العليام -4
 / جامعة ديالىاالنسانية

 8016-8013من 

 ولحد االن 8013/  19 / جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية مقرر قسم اللغة االنكليزية/ المسائي -5

 

 

 ة



 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

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

  81/8/8009-9/6/8002 كلية التربية األساسية / جامعة ديالى -1

  6/4/8011 / جامعة ديالىكلية التربية للعلوم االنسانية -8

  8015و  8002 كلية الزراعة / جامعة ديالى 3

  8014 كلية الهندسة / جامعة ديالى  4

  8015 رفةكلية العلوم الص 5

 

 في الدراسة االولية الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 8009-8002 اختبارات اللغة االنجليزية التربية االساسية ديالى -1

 8009-8002 مشاهدة اللغة االنجليزية التربية االساسية ديالى -8

 8009-8002 نصوص انجليزية العلوم  ساسيةالتربية اال ديالى -3

 8010-8009 طرائق تدريس اللغة االنجليزية التربية االساسية ديالى -4

 8010-8009 نصوص انجليزية التربية الفنية التربية األساسية ديالى -5

 8013-8018 منهج بحث اللغة االنجليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى -6

 8014-8013 طرائق تدريس + مشاهدة اللغة االنجليزية بية للعلوم االنسانيةالتر ديالى -7

 8014-8013 علم الصوت اللغة االنجليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى -2

 8015-8014 وتطبيق مشاهدة اللغة االنجليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى -9

 8016-8015 طرائق تدريس ليزيةاللغة االنج التربية االساسية ديالى -10

 8017-8016 اختبارات اللغة االنجليزية التربية االساسية ديالى -11

 8017-8016 وتطبيق مشاهدة اللغة االنجليزية التربية االساسية ديالى -18

 

 في الدراسات العليا المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها -

 دراسيةالسنة ال المادة القسم الكلية الجامعة ت

أدارة انشاءات ،  هندسة مدني ديالى -1
 انشائية ، موارد مائية

 8015-8014 ةنصوص انكليزي

الثروة الحيوانية ،  الزراعة ديالى -8
 البستنة

 8016-8015 ةنصوص انكليزي

احياء مجهرية، علم  التربية للعلوم الصرفة ديالى -3
 الحيوان ، علم النبات

 8016-8015 ةنصوص انكليزي

نصوص  تاريخية  التاريخ التربية للعلوم االنسانية ديالى -4
 باللغة االنكليزية

8016-8017 

 8017-8016 نصوص  انكليزية اللغة العربية التربية للعلوم االنسانية ديالى -5

 8016-8016 علم اللغة التطبيقي اللغة االنكليزية التربية للعلوم االنسانية ديالى -6

  

 ية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرهاالدراس واضيعالم -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

التربية للعلوم  ديالى -1
 االنسانية

مناهج وطرائق  قسم اللغة االنكليزية
 تدريس

8013 

التربية للعلوم  ديالى -8
 االنسانية

اختبارات وقياس  قسم اللغة االنكليزية
 وتقويم

8014 

 

 



 .فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات مراتالمؤت -

 مكان االنعقاد العنوان ت
 نوع المشاركة

 حضور( -)بحث
 السنة

العلوم التربوية والنفسية مؤتمر  -1
 تسهم في بناء العراق الجديد

كلية التربية أبن رشد للعلوم 
 االنسانية

 8013 بحث

ندوة تعريفية حول تعليمات اجراء  -8
امتحان اللغة اإلنجليزية مع 

امتحان القبول للطلبة المتقدمين 
 8014-8013للدراسات العليا 

رئاسة جامعة بغداد / قاعة 
 الحكيم

 8013 حضور

 8015 حضور ومشاركة اللجنة العليا لتطوير التعليم  ورشة عمل في طرائق التدريس -3

 8015 بحث كلية التربية للعلوم االنسانية ثامنالمؤتمر العلمي ال -4

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت
 حضور( -)بحث

 السنة

 8009  كلية اآلداب / جامعة بغداد كفاءة الحاسوب -1

تدريس اللغة اإلنجليزية لغة  -8
 ثانية

 8011  جينيا عبر االنترنت جامعة والية فير

كلية التربية للعلوم  –جامعة ديالى  برنامج باور بوينت -3

 االنسانية

 8014 حضور

دورة تدريبية في طرائق  -4
التدريس لتدريسي الجامعة 

 العراقيين

الواليات المتحدة  –جامعة اريزونا 
 االمريكية

 8015 حضور ومشاركة

دورة تطويرية لمدرسيي  -5
 اللغة االنكليزية

كلية التربية للعلوم  –ة ديالى جامع

 االنسانية

 8016 مشاركة

كلية التربية للعلوم  –جامعة ديالى  دورة جوجل سكولر -6

 االنسانية

 8016 حضور

كلية التربية للعلوم  –جامعة ديالى  ندوة في انشاء بور بوينت -7

 االنسانية

 8016 حضور

دورة تطويرية تخصصية  -2
 في اللغة االنكليزية

 8017 مشاركة ة ديالى / المركز الثقافيجامع

 

 . التعليم تطوير أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثية لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

الجمعية العراقية للعلوم التربوية  المناهج الدراسية: طرائق ونظريات -1
 والنفسية

8018 

ية العراقية للعلوم التربوية الجمع نماذج تصميم المناهج الدراسية -8
 والنفسية

8018 

 للسلوكيات العراقيين الثانوية المدراس مدرسي إدراك -3
 الصفية

 8014 مجلة الفتح

 االنجليزية للغة الدارسين العراقيين الجامعة طلبة أدراك -4
 فاعلة تكميلية مواد مع التكيف لكيفية أجنبية لغة

 8014 مجلة االستاذ

 المدارس في اإلنجليزية اللغة معلمي كفاية تقييم -5
 الصفية اإلدارة في االبتدائية

 التربوية للعلوم العراقية الجمعية
 والنفسية

8014 



 لغة اإلنكليزية للغة الدارسين الجامعة طلبة أدراك -6
 الفصول في للتدريسيين الدافعية الستراتيجيات أجنبية

 الدراسية

 8014 الحكمة دار مجلة

 على والتدريسية التعليمية الفعاليات اماستخد تقصي 7
 االنكليزية اللغة لدارسي العراقية الجامعات مستوى

 اجنبية كلغة

المؤتمر العلمي الثامن في كلية 
 التربية للعلوم االنسانية

8015 

 

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

 نوع االبداع او النشاط ت

 يهما حصل عل
)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

 الجهة المانحة
عنوان النشاط او 

 االبداع
 السنة

 8009 شكر وتقدير كلية التربية االساسية كتاب شكر لجنة امتحانية -1

 8011 شكر وتقدير كلية التربية االساسية كتاب شكر انجاز اعمال للقسم -8

االشراف على تنظيم  -3
 القاعات الدراسية

كلية التربية للعلوم  شكركتاب 
 االنسانية

 8011 شكر وتقدير

كلية التربية للعلوم  كتاب شكر لجنة امتحانية -4
 االنسانية

 8018 شكر وتقدير

كلية التربية للعلوم  كتاب شكر لجنة امتحانية -5
 االنسانية

 8013 شكر وتقدير

لجنة تصحيح امتحان  -6
كفاءة اللغة االنكليزية 

 للدراسات العليا

 8013 شكر وتقدير السيد رئيس الجامعة كتاب شكر

حصول شهادة  -7
 الدكتوراه

كلية التربية للعلوم  كتاب شكر
 االنسانية

 8013 شكر وتقدير

كلية التربية للعلوم  كتاب شكر لجنة امتحانية -2
 االنسانية

 8014 شكر وتقدير

كلية التربية للعلوم  كتاب شكر ترقية علمية -9
 االنسانية

 8014 وتقدير شكر

كلية التربية للعلوم  كتاب شكر لجنة امتحانية -10
 االنسانية

 8015 شكر وتقدير

 8016 شكر وتقدير رئيس جامعة كتاب شكر المكتب االستشاري -11

دورة تطويرية  -18
لمدرسيي اللغة 

 االنكليزية

كلية التربية للعلوم  كتاب شكر
 االنسانية

 8016 شكر وتقدير

يرية دورة تطو -13
لمدرسيي اللغة 

 االنكليزية

المديرية العامة لتربية  كتاب شكر
 ديالى

 8016 شكر وتقدير

دورة تطويرية  -14
تخصصية في اللغة 

 االنكليزية

معاون رئيس الجامعة  كتاب شكر
 للشؤون العلمية

 8017 شكر وتقدير

 

 اللغات التي يجيدها -

 العربية -1

 االنجليزية -8

 

 

 

 



 معمساهمات في خدمة المجت  -

 . الكثير من الترجمات في مختلف االختصاصات .1

. ترجمات لخالصات البحوث لدراسة الماجستير و الدكتوراه بالتعاون مع المكتب االستشاري للغات و الترجمة / 8

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة ديالى.

 االيتامدورات في تدريس اللغة االنكليزية في منظمة نساء الغد لألرامل و. 3

 . دورات تطويرية في تدريس المناهج الدراسية / المديرية العامة لتربية ديالى4

 
 

 نشاطات اخرى -

 بالقسم . اقامة عروض مسرحية لمسرح الدمى .1

 بين طالب القسم . فنية وتمثيليةاقامة  .8

 

 لالتصال -

  00964-7702951363هاتف: 

 cezancezar77@gmail.comااليميل:       

                              


