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 (CVالسيرة الذاتية)
 عبدالموجود عايد حردان المعضادي  االســم              

 اوال : معلومات عامة
 /كلية التربية للعلوم األنسانيةجامعة األنبار  .الـعـنــوان:1 

  : تدريسي العمل 
  :لغة انجليزية التخصص 
  :22د  33ز  566الغزالية م  –بغداد  العنوان البريدي 
  :02010011020  نقال 
 يالبريد االكترون  : ed.abdalmawjood.ayed@uoanbar.edu.iq  

             
 .معلومات شخصية  :2

  عراقي: الجنـسية              االنبار حديثة مكان الــوالدة :   
 ......A10657411.........جواز سفر:         22/01/1122    تاريــخ الوالدة :   
                                (  2  ) عدد األطفال :                متزوج     الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2002 العراق المستنصرية البكالوريوس 
 2000 ماليزيا ماجستير الماجستير 
    الدكتوراه

 :المهارات األكاديمية لطلبة الدراسات العليا العرب في    عنوان رسالة الماجستير
                                                       الجامعة الوطنية المايزية: دراسة حالة

 هعنوان أطروحة الدكتورا : . 
 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الزمنيةالفترة 

 المهام الرئيسية
 إلى من

 تدريس لغة انجليزية 2012 2012 جامعة االنبارتدريســـــــــــــــــــــــي/لغة 

 
 خصية   صورة ش

 لعضو هيئة التدريس

mailto:ed.abdalmawjood.ayed@uoanbar.edu.iq
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 انجليزية
جامعـــــــــة المدينـــــــــة  رئيس قسم الترجمة

 العالمية
 ادارة قسم الترجمة 2010 2000

تدريســــــــــي/ لغــــــــــة 
 انكليزية

 TWINجامعــــة 
tech    /ــة العالمي

 ماليزيا

 تدريس لغة انكليزية 2000 2002

محاضــــــــــر/ لغـــــــــــة 
 انجليزية

ــــة    UKMجامع
 الوطنية/ماليزيا

تدريس كورس القراءة  2002 2005
ــــــــة  ــــــــة لطلب االكاديمي

 الدراسات العليا
 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
  2012/ 2-1 نحو أول
  2/2015-1 نحو أول
  2016/ 2-1 نحو أول

  2012 -2/2015 أنشاء ثاني
  2015 - 1/2016 اختبارات رابع
 2/2016 محادثة ثاني

2/2015 
 

 2/2016 مقالة ثالث
2/2015 

 

 1/2016 2استيعاب 
1/2015 

 

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
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 .تقييم البحوث: 2
    
 . االهتمامات البحثية : 6

- Academic Literacy 
- LLS (Language Learning Strategies) 
- Computer Assisted Language Learning CALL 
- Mobile Assisted Language Learning MALL 
- Applied Linguistics 
- Academic Writing  

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

Powering Asia: New 
Horizons to English 

Teaching 
 بحثية 2000 ماليزيا

    
 سادسا : البحوث المنشورة :

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
Language Learning 
Strategies: A General 
Overview  

Science Direct  
Social and Behavioral 
Journal  

 2013 منشور

Classroom Observation: 
Teacher’s Talk 

International Journal 
of English and 
Education 

 2012 منشور

Cultural Differences 
based on Race Diversity 

Processing  Processi
ng 2012 

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 لجنة امتحانية لجنة استقبال طلبة 
   
   

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2012 جامعة االنبار دورة التاهيل التربوي 

 2013 جامعة االنبار دورة مبادىء حقوق االنسان
 2011 معهد نيو هورايزن/الدوحة حاسوب دوليةدورة 

   
 

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2012 العراق رئاسة الجامعة كتاب شكر وتقدير
 2012 العراق عميد الكلية كتاب شكر وتقدير
 2016 العراق عميد الكلية كتاب شكر وتقدير
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 المهارات العامة. 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب   سم:اال

 عميد الكلية اللغة االنجليزيةرئيس قسم  2012/   23/6
 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 برامج مايكروسوفت/ االنترنت/ مستوى ممتاز تطبيقات الحاسوب
 لغة انكليزية / لغة ماليزية اللغــــات األجنبية

 القراءة / ركوب الخيل الهــوايـــــــــــات


