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  االسم : أيــاد حمــاد علي

 الجنسية : عراقي

 20/11/1977تاريخ الميالد : 

 07824870583جوال :  

 ayad19773@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

  

 البيانات األكاديمية

 الكلية: اآلداب

 القسم: اللغة اإلنجليزية

 أخر شهادة حصل عليها: ماجستير

 الرتبة األكاديمية الحالية:     أستاذ  

 التداوليات موضوع التخصص:   علم اللغة/

 تدريسيالموقع الوظيفي: 

 المؤهالت األكاديمية

 .2000-1999قسم اللغة اإلنجليزية -بكالوريوس كلية التربية للعلوم اإلنسانية -

 2003الجامعة المستنصرية –ماجستير لغة إنجليزية كلية اآلداب  -

 الخبرات األكاديمية التعليمية 

 . 2008-2003جامعة االنبار من  –كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –تدريس مواد اللغة اإلنجليزية  -

 . 2008-2004جامعة االنبار من  –كلية التربية للعلوم اإلنسانية / الدراسات المسائية  –تدريس مواد اللغة اإلنجليزية  -

 الكلية التربوية المفتوحة لعدة سنوات  –جليزية تدريس مواد اللغة اإلن   -

 .2008تدريس اللغة اإلنجليزية في المركز العراقي الخاص لتعلم اللغات  -

 .2009فرع العراق  –تدريس علم الصرف للدراسات العليا في الجامعة الحرة الهولندية  -

 .2009فرع العراق  –المفتوحة  تدريس علم الترجمة للدراسات العليا في جامعة سينت كليمنتس البريطانية -

 ولحد اآلن. 2008جامعة االنبار من  –كلية اآلداب  –تدريس مواد اللغة اإلنجليزية  -

 

 



 

 عضوية الهيئات واللجان العلمية واألكاديمية

 (.2005-2004عضو اللجنة االجتماعية في قسم اللغة االنجليزية كلية التربية للعلوم اإلنسانية ) -

 (.2005-2006افية في قسم اللغة االنجليزية كلية التربية للعلوم اإلنسانية )عضو اللجنة الثق -

 (.2009-2007عضو اللجنة االمتحانية في قسم اللغة اإلنجليزية كلية المعارف الجامعة ) -

 (.2009-2007عضو اللجنة العلمية في قسم اللغة اإلنجليزية كلية المعارف الجامعة ) -

 (.2016-2009)قسم اللغة اإلنجليزية  –لدراسة األولية في كلية اآلداب عضو لجنة اختبار قبول طلبة ا -

 لحد اآلن(. -2009عضو اللجنة العلمية في قسم اللغة اإلنجليزية كلية اآلداب ) -

 (.2017-2011)مترجم الموقع( ) اإلشراف على الموقع الجامعيعضو لجنة  -

 (.2016-2011عضو اللجنة االمتحانية في كلية اآلداب ) -

 (.2017أيلول  -2010هيأة التحرير في مجلة اللغات واآلداب ) عضو -

 (.2018-2017)قسم اللغة اإلنجليزية  –عضو لجنة اختبار قبول طلبة الدراسة األولية في كلية اآلداب  -

 

 المشاركة في الندوات والمؤتمرات والورش العلمية

الموساومة    2009جامعة االنباار فاي ماارس –في كلية اآلداب شاركت في الندوة العلمية التي أقامها قسم اللغة اإلنجليزية  -

 أخر التحديثات في البحث اللغوي .

بإلقاء البحث  2011جامعة االنبار في مارس  –شاركت في الندوة العلمية التي أقامها قسم اللغة اإلنجليزية في كلية اآلداب  -

  .الموسوم   جوانب النسق التحليلي للتشخيص في قصائد شكسبير

بالبحث الموساوم  2011شاركت في المؤتمر المحلي الذي أقامته كلية التربية للعلوم اإلنسانية جامعة االنبار في نيسان عام  -

   كيف يتالعب السياسيين بالكلمات؟ .

كرياة بالبحث الموسوم  األفق الف 2013شاركت في المؤتمر المحلي الذي أقامته كلية التربية جامعة تكريت  في نيسان عام  -

 و االستعالمية لظاهرة القلب النحوي في مسرحية شكسبير  انطونيو وكليوباترا 

بالبحااث الموسااوم  االسااتعمال  2013شاااركت فااي المااؤتمر المحلااي الااذي أقامتااه كليااة المااأمون الجامعااة  فااي نيسااان عااام  -

 التداولي لبعض الملفوظات في مواقف معينة 

بالبحث الموسوم  أفاق في أمكانياة  2013لية اآلداب جامعة بابل  في نيسان عام شاركت في المؤتمر المحلي الذي أقامته ك -

 ترجمة االستهالليات 

بالبحااث الموسااوم  األوجااه  2013الجامعااة  فااي مااارس عااام  -شاااركت فااي المااؤتمر المحلااي الااذي أقامتااه كليااة المعااارف  -

 يقية المتعددة للمرادفات والمضادات المفر دية من خالل جوانب نظرية وتطب

بالبحث الموسوم  تقييم  2015شاركت في المؤتمر الدولي الذي أقامته كلية التربية جامعة عشق في اربيل  في نيسان عام  -

 معيار الدقة في مهارة الكتابة لطلبة المرحلة الثانية الجامعية 

 



 

بالبحااث الموسااوم  2016م شاااركت فااي المااؤتمر الاادولي الااذي أقامتااه كليااة التربيااة جامعااة عشااق فااي اربياال  فااي نيسااان عااا -

  أدراك طلبة اللغة اإلنجليزية للفروقات بين اإلمالء والمفردات الداللية البريطانية واألمريكية .

شااركت فاي الماؤتمر الادولي الساابع الاذي أقامتاه جامعااة البحار األساود فاي تلبيساي جورجياـا للتربياة واللغاات واآلداب  فااي  -

 سك الداللي للكلمات في العالمات التجارية بالبحث الموسوم  ال 2017نيسان عام 

 

 

 اإلشراف والمناقشة والتقييم والتحكيم للرسائل الجامعية والبحوث العلمية

 

 (.2014-2010التقييم اللغوي للرسائل الجامعية لطلبة الماجستير لكلية الحاسوب )

 (.2014-2010التقييم اللغوي لألطروحات الجامعية لكلية الهندسة )• 

 (.2014-2010التقييم اللغوي ألطروحات كلية الطب )• 

 (.2014-2010مراجعة األقران اللغوية لألوراق األكاديمية المنشورة في المجالت الحكيمة )• 

 (.2012عضو لجنة مناقشة طالبة ماجستير تخصص لغة في كلية التربية للعلوم اإلنسانية )• 

 (.2012-2009ة العربية )ماجستير(مادة اللغة اإلنجليزية ، كلية اآلداب )تدريس طالب الدراسات العليا قسم اللغ• 

 (.2013تدريس طالب الدراسات العليا )ماجستير ودكتوراه( مادة اللغة اإلنجليزية قسم الفيزياء، كلية العلوم. )• 

 (.2016التقييم اللغوي لرسالة الماجستير في كلية الهندسة )• 

 (.2017علم األحياء ) -ة الماجستير في كلية العلوم التقييم اللغوي لرسال• 

 

 اإلنتاج العلمي

 

 . العراق.2004، في نيسان / أبريل 14 أدراك فحوى الكالم غير المباشر . مجلة جامعة ديالى. • 

 عراق.. ال2004، عام 17 دور سياق الحال في تحديد معنى بعض التعبيرات التعبيرية . مجلة جامعة ديالى. المجلد • 

 . العراق.2004، تموز / يوليه 3 اللطف: كسبب للتغير الداللي . مجلة العلوم اإلنسانية في جامعة األنبار، المجلد • 

فاي ذذار / ماارس  5 تحليل براغماتي لبعض التعبيرات االصطالحية . مجلاة العلاوم اإلنساانية فاي جامعاة األنباار. المجلاد. • 

 . العراق.2007

ب النحوية في توليد االفتراضات لملفوظات باللغة اإلنجليزية واللغاة العربياة  . مجلاة جامعاة المعرفاة، المجلاد  دور التركي• 

 . العراق.2009. في عام 11

 تحليل صوتي و اجتماعي لغوي لبعض المصطلحات التي ينطقها أصحاب مهن معينة في مديناة الرماادي . مجلاة اللغاات، • 

 . العراق.2010في عام  2جامعة األنبار، المجلد 

 . العراق.2010. في عام 12 ترجميه االبتداع الداللي للتعابير التلطيفية ، مجلة جامعة المعارف، المجلد • 

 تحليل التعبيرات المجازية المستخدمة في ديكنز  األوقات الصعبة  وتأثيرها على أسلوبه . مجلة اللغات، جامعة األنبار، • 

 . العراق.2010في عام  3المجلد 



 

 

 . العراق.2011 كيف يلعب السياسيون بالكلمات؟ . مجلة اللغات، جامعة األنبار، عام • 

 . العراق.2011 تحليل لكالم  لألمثال العربية و اإلنجليزية  مجلة اللغات، كلية اآلداب، جامعة تكريت، عام • 

 . العراق.2007. في عام 7المجلد  -المعارف   العالقة الداللية بين تعدد المعاني واالستعارة  مجلة جامعة• 

فاي  - 1 تحليل برغماتي للكناية وقابلية ترجمتها إلاى اللغاة العربياة . مجلاة العلاوم اإلنساانية فاي جامعاة األنباار. المجلاد. • 

 . العراق.2009ذذار / مارس 

فااي ديساامبر  3إلنجليزيااة، المجلااد.  بعااض جوانااب النسااق التركيبااي فااي التوصاايف قصااائد شكساابير  المجلااة اآلساايوية ا• 

 . الهند.2011

 اآلثار الثقافياة للتوساع الاداللي فاي تاداول أساماء الحيواناات فاي العربياة و األمريكياة . اآلسايوية الفصالية: مجلاة دولياة • 

 الهند. 2012(، يوليو 2، العدد )10للقضايا المعاصرة. المجلد رقم 

تي لخطابات بوش أوباما.( أصوات جديدة المجلة: المجلة الدولية متعددة اللغاات المجلاة، التالعب الداللي والتفسير البراغما• 

 الهند. 2012(، تشرين األول / أكتوبر 3( العدد )2المجلد )

المنظااور الفكااري واإلعالمااي للقلااب النحااوي فااي مساارحية شكساابير  أنتااوني وكليوباااترا . نشاارت فااي مجلااة المااؤتمر • 

(2013.) 

 (.2013البراغماتي لبعض المواقف في حاالت محددة  نشرت في نسخة خاصة لمؤتمر مجلة المأمون ) االستخدام• 

 (.2013بليسيونيمي: تعدد األوجه للترادف والتضاد: الجانب النظري والمنهجية. نشرت في مجلة المؤتمر )• 

(، 210كلياة التربياة ابان رشاد، العادد ) -ساتاذبنية الكلمات المركبة في قصائد مختارة من سيلفيا بالث. نشرت في مجلاة األ• 

 (، العراق.2014)

المصاافوفات الهيكليااة واآلثااار المعجميااة فااي بناااء التعبياارات االصااطالحية األمريكيااة. المجلااة اآلساايوية للدراسااات المتعااددة • 

 ، الهند.2015(، مايو 5(، العدد )3التخصصات. المجلد. )

ي لابعض أجازاء جسام اإلنساان فاي التعاابير االصاطالحية األمريكياة. زانكاو جورناال، صاال  القولبة الداللية والرسم المجاز• 

 . العراق.2015(، 3(، العدد )19الدين ونيف. أربيل، المجلد. )

 التركيب النحوي واآلثار البراغماتياة للتعجاب فاي مسارحية شكسابير  جعجعاة مان غيار طحان  ، المجلاة اآلسايوية للدراساات • 

 .2016(، أيار 6(، العدد )4صصات، المجلد )متعددة التخ

 تقييم عملي لكتاب للغة اإلنجليزية للعراق: كتاب التالميذ  )الرابع االبتدائي(: التصميم والتخطيط. نشرت في مجلة • 

 ، مقدونيا.2017(، يوليو، 7(، العدد )6أنغليستيكوم اللغة واألدب والدراسات متعددة التخصصات. المجلد. )

 

 

 

 


