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  اللغة قسم – االنسانية للعلوم  التربية كلية  – ديالى  جامعة   االنكليزية اللغة  تدريس 1
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 فيها  درس التي  المعاهد او الجامعات -

 

 الصورة 



 مالحظات  الى  – من الفترة ( المعهد(/  الكلية)  الجامعة) الجهة  ت 
  االن  الى-2017 االنسانية للعلوم  التربية كلية  – ديالى  جامعة 1

2    

 

 بتدريسها قام  التي الدراسية المواضيع -

 الدراسية  السنة المادة القسم الكلية الجامعة  ت 
 2018-2017 االنكليزي  الشعر   اإلنكليزي   اإلنسانية  للعلوم التربية ديالى 1

 2019 - 2018 االنكليزي المسرح االنكليزي االنسانية  للعلوم التربية ديالى 2

 2020 - 2019 القصيرة  القصة  االنكليزي االنسانية  للعلوم التربية ديالى 3

 2020  -2019 االستيعاب االنكليزي االنسانية  للعلوم التربية ديالى 4

-  

 تطويرها في ساهم  او بتطويرها قام  التي المواضيعالدراسية  -

 الدراسية  السنة المادة القسم الكلية الجامعة  ت 
 2017 االشعر االنكليزية  اللغة االنسانية  للعلوم التربية ديالى 1

 2018 المسرح  االنكليزية  اللغة االنسانية  للعلوم التربية ديالى 2

 2019 القصيرة  القصة  االنكليزي االنسانية  للعلوم التربية ديالى 3

 

 واالطاريح ائل الرس على االشراف  -

  او  الرسالة  عنوان القسم الكلية الجامعة  ت 
 االطروحة 

 الدراسية  السنة

  
  يوجد  ال

 

 .التيشاركفيها المؤتمراتوالندواتالعلميةوالورش  -

 المشاركة  نوع االنعقاد مكان العنوان ت 
 ( حضور  -بحث )

   السنة

 2018 حضور  انطاكيا تركيا 1

 2019 حضور  االردنية  الجامعة االردن 2

 2019 حضور  انطاكيا تركيا 3

 

 

 اقامها والتي  بها شارك التي الدورات  -

 السنة  االنعقاد مكان   الدورة عنوان ت 
 2018   اإلنسانية للعلوم التربية كلية-ديالى  جامعة االنكليزية اللغة كفاءة اختبار دورة 1
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 .  المشروعاتالبحثيةفىمجااللتخصصلخدمةالمجتمعأوتطويرالتعليم -

 السنة  النشر  محل البحث  عنوان ت 
1 Identity and cultural boarding in season of 

migration to the north 
Educational and social science 

journal 
2018 

2 Thefolktale and it's utopian function in AS 
easy as A,B,C 

 2018 واالجتماعية اإلنسانية  للعلوم دراسات  مجلة

3 Identity and the sense of pertinence in 
White Chameleon  

Educational and social science 
journal 

2019 

 

 

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

 السنة  فيه   نشر الذي  العدد البحث  عنوان الدولة  المجلة  اسم ت 
 يوجد  ال 

 

 

 

 .   العلميةالمحليةوالدولية والجمعيات عضويةالهيئات -

 مالحظات  العضوية  انتهاء / عضوا مازال االنتساب تاريخ دولية /  محلية الهيئة  اسم ت 
     اليوجد  1

 

 

 

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

  او  االبداع  نوع  ت 
 النشاط 

 عليه  حصل ما
  شهادة/ جائزة)

 ( شكر  كتاب /تقديرية

  او النشاط عنوان المانحة  الجهة 
 االبداع

 السنة 

 2018 كفاءة  دورة االنسانية  للعلوم  التربية كلية عميد شكر  كتاب واجب  أداء 1

 2019   مجلة في  نشر االنسانية  للعلوم  التربية كلية عميد شكر  كتاب مجلة  في  نشر 2

 2019 قاعات تزيين االنسانية  للعلوم  التربية كلية عميد شكر  كتاب تطوعي  عمل 3

 2019 قاعات تزيين االنسانية  للعلوم  التربية كلية عميد شكر  كتاب تطوعي  عمل 4

      

 

 والترجمة  التأليف -

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

 

 

 



  

 يجيدها  التي اللغات -

 .  العربية  اللغة -1

 .   االنكليزية اللغة -2

 

 

 

 

 

 المجتمع  خدمة   في  مساهمات  -

   للقسم  والتطويرية  التطوعية النشاطات من العديد في  المشاركة .1

 

 

 اخرى  نشاطات  -

   اإلنكليزية اللغة مجال  في   تطوعية نشاطات اقامة .1

 .   القسم طالب بين مناظرات  اقامة .2

 . القسم  في  الطالب  و المجتمع تخدم التي المبادرات مشروع قيادة .3

 

 


