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 الصورة



 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

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

 تدريسي الى االن-0212 كلية التربية للعلوم االنسانيه-ديالى 1

 محاضر خارجي 0212-0222 كلية التربية للعلوم الصرف–ديالى  0

3    

 

 الدراسية التي قام بتدريسهاالمواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 0212 اول-نحو االنكليزية التربية للعلوم االنسانيه  ديالى 1

 0212 ثالث-مقاله    0

 0211 ثاني-نحو    3

 0213-0210 ثالث-لغة    4

5      

6      

7      

2      

9      

12      

11      

 

 الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرهاواضيعالم -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 0211 ثالث-اللغة اللغةاالنكليزية تربية دبالى 

      

      

      

 

 ائل واالطاريحعلى الرساالشراف  -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .التيشاركفيهاوالورش المؤتمراتوالندواتالعلمية -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

للعلوم  مؤتمر كلية التربيه 1
 االنسانية

 0211 بحث كلية التربية للعلوم االنسانيه

     

     

     

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -



 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

تعلم الللغة  
 االنكليزية للموظفين

قسم اللغة 
 االنكليزية

0213 

دورات داخل  
الكلية"علم 

النفس,الدفاع 
 المدني" 

كلية التربيه 
 االنسانيهللعلوم 

0213 

دورة تعلم  
 الالنكليزية

 0214 كلية التربيه

دورات وكورسات   
في احدث وسائل 

تعليم اللغة 
االنكليزية عبر 

 االنترنيت

جامعة 
-اوريكون
الواليات 
المتحده 

 االمريكية

0212-0211 

 

 . لمشروعاتالبحثيةفىمجااللتخصصلخدمةالمجتمعأوتطويرالتعليما -

 السنة النشرمحل  عنوان البحث ت

 A Study of 
Phonesthemes 
in English and 

Arabic 

 

مجلة كلية 
مؤتمر –التربيه 

 الكلية السابع

0211 

دراسة اللونين  
االبيض واالسود 
وداللتهم في اللغة 
 االنكليزية العربيه

 0210 جامعة واسط

دراسة ترايكب  
الجمل النحويه في 
 الوصفات الدوائيه 

الجامعة 
 العراقيه

0210 

 Antonomsia in 
english and 

Arabic 

 0213 دار الحكمه

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

      

      

      

      

      

      

      

 

 . العلميةالمحليةوالدوليةوالجمعيات  عضويةالهيئات -

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

 مالحظات

      

      



      

      

 

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

نوع االبداع او   ت
 النشاط

 ما حصل عليه
)جائزة/شهادة 
 تقديرة/ كتاب

 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 االبداع

 السنة

  لجنة امتحانيه رئاسة الجامعة كتب شكر  

 0213-0212 عامل لجان متنوعه عمادة الكلية كتاب شكر  

      

      

      

 

 

 التاليف والترجمة -

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

      

      

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

 االنكليزية -1

0- 

3-    

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1... 

0. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

0.  

 (CDعلى قرص )نسخة مالحظة/ يتم تسليم نسخة ورقية و 

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم
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