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 ------- الذكتٌراه: عنٌاى اطرًحت -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 0210 -0212 كلٌة المامون الجامعة  ةتدرٌسٌ 1

 لحد االن  – 0210 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة –جامعة دٌالى  تدرٌسٌة 0

    

    

    

    

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 

 الصورة



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

  0210-0212 كلٌة المامون الجامعة  1

  لحد االن – 0212 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة –جامعة دٌالى  0

    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 0211-0212 االستٌعاب الترجمة كلٌة المامون الجامعة  1

 0211-0212 االنشاء الترجمة كلٌة المامون الجامعة  0

 0211-0212 اللغة الترجمة الجامعة كلٌة المامون  3

 0210-0211 1النحو مرحلة الترجمة كلٌة المامون الجامعة  4

 0210-0211 0النحو مرحلة الترجمة كلٌة المامون الجامعة  5

 0213-0210 1رحلةالمحادثة م االنكلٌزي التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 6

 0213-0210 3المحادثة مرحلة االنكلٌزي التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 7

 0214-0213 المحادثة  االنكلٌزي التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 8

 0215-0214 1المحادثة مرحلة االنكلٌزي التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 

 0215-0214 0المحادثة مرحلة االنكلٌزي التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 

 0216-0215 االستٌعاب االنكلٌزي للعلوم االنسانٌةالتربٌة  دٌالى 

 0217 -0216 1المحادثة مرحلة االنكلٌزي التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 

 0217 -0216 4اللغة م االنكلٌزي التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 

 0218 -0217 0المحادثة مرحلة االنكلٌزي التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 

 0218 -0217 0الصوت مرحلة  االنكلٌزي التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها واضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 0210 المحادثة اللغة االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة دٌالى 1

 0215 االستٌعاب اللغة االنكلٌزٌة االنسانٌة التربٌة للعلوم دٌالى 0

3      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

  
  ال ٌوجد

 

 

 

 .فٌها شاركً التوالورش  العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 0211 بحث كلٌة المامون الجامعة بغداد–العراق  1

 0216 حضور جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن بغداد -العراق 0

 0217 ندوة مشاركة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ جامعة دٌالى  دٌالى  –العراق  3

 0217 سمنار/ مشاركة  كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/ جامعة دٌالى  دٌالى  –العراق  

     

     



 

 

 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 0210 تربٌةكلٌة ال –جامعة بغداد  PBT دورة اختبار التوفل 1

 0212 كلٌة الملمون الجامعة IC3دورة اختبار  0

 0216 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة –جامعة دٌالى  دورة جوجل سكولر 3

4    

5    

 

 . أوتطوٌرالتعلٌم المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثٌة لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1    

0    

3    

4    

5    

 

 

 بالنشر فٌها( التً قام impact factorsلمٌة و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 ال ٌوجد 

 

 

 

 . والدولٌة المحلٌة العلمٌةوالجمعٌات  الهٌئات عضوٌة -

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

 –جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن  1
 بغداد

  مازلت عضوا فٌها 0210 محلٌة

      

      

      

 

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

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 

 / كتاب شكر(تقدٌرٌة

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

 0214 عضو لجنة جامعة دٌالىرئٌس  كتاب شكر لجنة امتحانٌة 1

 0215 عضو لجنة عمادة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة كتاب شكر لجنة امتحانٌة 0

 2013 مسك حالة غش عمادة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة كتاب شكر مراقبة امتحانٌة 3

 0210 13المؤتمر العلمً  كلٌة المامون الجامعة كتاب شكر مساهمة بحثٌة  4

ضمن الكادر  5
 التدرٌسً

 0214 تدرٌسٌة وزٌر التعلٌم العالً كتاب شكر



 0213 مشاركة عمادة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة كتاب شكر ورشة عمل 6

 0216 عضو لجنة عمادة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة كتاب شكر لجنة امتحانٌة  7

 0218  التربٌة للعلوم اإلنسانٌةعمادة كلٌة  شهادة تقدٌرٌة  ترقٌة علمٌة  8

 

 والترجمة التألٌف -

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

 ال ٌوجد 

 

 

 

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة . -1

 اللغة االنكلٌزٌة . -0

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 الكثٌر من الترجمات فً مختلف االختصاصات . .1

بالتعاون مع المكتب االستشاري للغات و ترجمات لخالصات البحوث لدراسة الماجستٌر و الدكتوراه  .0

 .الترجمة / كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / جامعة دٌالى

 
 

 نشاطات اخرى -

 اقامة مناظرات بٌن طالب القسم . -

 

 لالتصال -

 

 27736628266هاتف: 

 Zainab.saad81@yahoo.comاالٌمٌل:       
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