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 وسن عبد الهادي عبد االمير عباس آل ياسيناالسم الرباعي: -

 1971 تاريخ الوالدة: -

 2006 تاريخ الحصول عليها:                                                                ماجستيرالشهادة:    -

 التطبيقي اللغةعلم التخصص الدقيق:           وعلم اللغة اللغة االنكليزيةالتخصص العام:  -

 2008تاريخ الحصول عليه:               اللقب العلمي:       مدرس مساعد                  -

 سنوات 6ات الخدمة في التعليم العالي: عدد سنو -

 سنوات 11  عدد سنوات الخدمة خارج التعليم العالي: -

 walla_hadi@yahoo.com االلكتروني:البريد  -

 1992تاريخ منح الشهادة:   بغداد جامعة –تربية للبناتكلية ال:البكالوريوسالجهة المانحة للشهادة  -

 2006   تاريخ منح الشهادة:  كلية التربية/ابن رشد -جامعة بغداد الجهة المانحة لشهادة الماجستير: -

 ------- تاريخ منح الشهادة:        -------الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: -

 عنوان رسالة الماجستير: -

( Iraqi EFL College Students' Awareness of The Scope of Negation  ). 

 ------- الدكتوراه: عنوان اطروحة -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2003 –1992 ديالى تدريس اللغة االنكليزية  1

 2009-2007 جامعة ديالى/ كلية التربية /قسم اللغة االنكليزية تدريسية 2

 2012-2009 مركز التوفل/كلية الهندسة/جامعة ديالى  معاون مدير 3

/قسم اللغة كلية التربية للعلوم االنسانية /جامعة ديالى  ةتدريسي 4
 االنكليزية

 لحد االن  –2012

    

    

 

 

 

 الصورة



 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

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

  2009 –2007 كليةالتربية – جامعةديالى 1

  2012 –2009 جامعة ديالى/ مركز التوفل 2

  لحد االن 2012 كليةالتربيةللعلوماالنسانية – جامعةديالى 

 

 قام بتدريسهاالدراسية التي المواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2007 اللغة  االنكليزي التربية ديالى 1

 2007 نصوص اللغه االنكليزيه الجغرافيه   

  2008-2007 النحو +االستيعاب واالنشاء االنكليزي التربية  ديالى 2

 2008- 2007 نصوصاللغهاالنكليزيه العربي   

 2009-2008 النحو +اللغة االنكليزي التربية  ديالى 3

 2011 -2010 االنحو االنكليزي التربية األصمعي ديالى 4

 2012 -2011 المحادثة  االنكليزي التربية للعلوم االنسانية ديالى 5

 2013-2012 النحو+ المحادثة االنكليزي التربيةللعلوماالنسانية ديالى 6

 لحد االن 2013 النحو +االنشاء االنكليزي التربيةللعلوماالنسانية ديالى 7

 

 الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرهاواضيعالم -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

1      

2      

      

 

 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

او عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسية

  
  ال يوجد

 

 

 

 .التيشاركفيهاوالورش المؤتمراتوالندواتالعلمية -

 2011 حضور جامعة ديالى/كلية الهندسة/مركز التوفل  1

     

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 1995 التدريب والتطوير/بعقوبهمركز  تطوير المالكات التدريسية 1

 1998 بعقوبه/مركزالتدريبوالتطوير تطويرالمالكاتالتدريسية 2

 2005 جامعة بغداد/كلية اللغات حاسبات 3

 2008 جامعة ديالى/كلية التربية األساسية طرائق تدريس 4



 2011-2009 مركز التوفل -كلية الهندسة –جامعة ديالى ختبار التوفلدورات ا 5

 2011 مركز الحاسبة-كلية الهندسة –جامعة ديالى IC3دورة اختبار  6

دورة طرائق تدريس اللغة  7
 االنكليزية

 2011 مركزالتوفل -كليةالهندسة – جامعةديالى

    

    

 

 . التعليم أوتطوير المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثية لمشروعاتا -

 السنة  عنوان البحث ت

1 Existential Expressions in Glorious Qur'an   

2 The Difference Between Two Genres With 
Reference to The Use of Compound Words 

  

3    

    

 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact 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

1      

2      

3      

      

 

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

او  نوع االبداع  ت
 النشاط

 ما حصل عليه
)جائزة/شهادة 

 تقديرية/ كتاب شكر(

 السنة الجهة المانحة

 2007 العميد كتاب شكر لجان امتحانية 1

 2010 الجامعة رئيس كتاب شكر اداء واجب 2

 2013 الجامعة رئيس كتاب شكر اداء واجب 3

 2014 الجامعة رئيس كتاب شكر اداء واجب 4

     

 

 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

 

 

 

 .مساهمات في خدمة المجتمع  -

 :الكفاءة والتوفل .تدريب على اداء اختباررات اللغة االنكليزية1            

 ترجمات لخالصات البحوث لدراسة الماجستير و الدكتوراه . .2

. 

 

 

 

 


