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 الى االن-0212 قسم اللغة االنكلٌزٌة تدرٌسً -1

 0210-0212 قسم اللغة االنكلٌزٌة مقرر الدراسة الصباحٌة 0

    

    

    

    

 

  

 

 

 

 الصورة



 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

 تدرٌسً الى االن-0212 كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌه-دٌالى 1

 محاضر خارجً 0212-0222 كلٌة التربٌة للعلوم الصرف–دٌالى  0

3    

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 0212 اول-نحو االنكلٌزٌة التربٌة للعلوم االنسانٌه  دٌالى 1

 0212 ثالث-مقاله    0

 0211 ثانً-نحو    3

 0213-0210 ثالث-لغة    4

 0214-0213 لغة     5

6    = 0214-0215 

7      

2      

9      

12      

11      

 

 الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرهاواضٌعالم -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 0211 ثالث-اللغة اللغةاالنكلٌزٌة تربٌة دبالى 

      

      

      

 

 ائل واالطارٌحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

      

 

 .التٌشاركفٌهاوالورشالمؤتمراتوالندواتالعلمٌة -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

للعلوم  التربٌهمؤتمر كلٌة  1
 االنسانٌة

 0211 بحث كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌه

مؤتمر كلٌة التربٌه للعلوم  0
 االنسانٌة

 0215-0214 بحث كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌه

     

     

 



 الدورات التً شارك بها والتً اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

االنكلٌزٌة  تعلم الللغة 
 للموظفٌن

قسم اللغة 
 االنكلٌزٌة

0213 

دورات داخل  
الكلٌة"علمالنفس,الدفاع 

 المدنً" 

كلٌة التربٌه 
 للعلوم االنسانٌه

0213 

 0214 كلٌة التربٌه دورة تعلم الالنكلٌزٌة 

دورات وكورسات   
فً احدث وسائل تعلٌم 

اللغة االنكلٌزٌة عبر 
 االنترنٌت

جامعة 
-اورٌكون
الوالٌات 
المتحده 

 االمرٌكٌة

0212-0211 

دورة فً التصحٌح  
 االلكترونً

–جامعة دٌالى 
 كلٌة التربٌة

0214-0215 

 

 . لمشروعاتالبحثٌةفىمجااللتخصصلخدمةالمجتمعأوتطوٌرالتعلٌما -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 A Study of 
Phonesthemes 
in English and 

Arabic 

 

مجلة كلٌة 
مؤتمر –التربٌه

 الكلٌة السابع

0211 

دراسة اللونٌن  
االبٌض واالسود 
وداللتهم فً اللغة 
 االنكلٌزٌة العربٌه

 0210 جامعة واسط

دراسة تراٌكب  
الجمل النحوٌه فً 
 الوصفات الدوائٌه

الجامعة 
 العراقٌه

0210 

 Antonomsia in 
english and 

Arabic 

 0213 دار الحكمه

 A study of 
tensing ethics 

in some 
selected 

papers 
published in 

Iraqi Scientific 
Journals  

مؤتمر كلٌة 
 0215التربٌه 

0215 

 A Pragmatic 
study of 

factive 
presupposition 

in American 
Presidential 

war speeches 

 -كلٌة االداب
 جامعة بغداد

0215 

 



 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsمجالت )لمٌة و المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فٌه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

      

      

      

      

      

      

      

 

 . العلمٌةالمحلٌةوالدولٌةوالجمعٌات  عضوٌةالهٌئات -

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

 مالحظات

جمعٌة المترجمٌن  
 العراقٌٌن 

  مازلت 0214-10-1 محلٌة

      

      

      

 

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

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

او عنوان النشاط  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

  لجنة امتحانٌه رئاسة الجامعة كتب شكر  

 0213-0212 عامل لجان متنوعه عمادة الكلٌة كتاب شكر  

 0213 ترقٌة علمٌة  عمادة الكلٌة كتاب شكر   

مشاركة فً مؤتمر  = كتاب شكر  
 الكلٌة 

0215 

      

 

 

 التالٌف والترجمة -

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

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 االنكلٌزٌة -1

0- 

3-    

 

 



 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1... 

0. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

0.  

 (CDعلى قرص )نسخة مالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة و 

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 

 عماد عبد الغنًم.م.وسام 

 مدٌر قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً


