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 اوال : معلومات عامة
 بغداد / العامرية .الـعـنــوان:1 

  : قسم اللغة االنكليزيةالعمل 
  :مناهج اللغة االنجليزية وأساليب تدريسهاالتخصص 
  :ال يوجدالعنوان البريدي 
  :78177673990نقال 
 يالبريد االكترون  :ed.ali.sabah@uoanbar.edu.iq  

ed.ali.sabah@uoanbar.edu.iq 

 
 

 .معلومات شخصية  :2
 عراقية: ـسية الجن                بريلين -المانيا  مكان الــوالدة :   
 : جواز سفر                 11/8/1791 تاريــخ الوالدة :   
 ( 0 ) عدد األطفال :                  متزوج:    الحالة االجتماعية   

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1991 العراق كلية المأمون  البكالوريوس
 2002 االردن اليرموك لماجستير ا

 2012 االردن اليرموك الدكتوراه
 عنوان رسالة الماجستير:

Measuring EFL Teachers' Knowledge of Communicative Language 

Teaching Approach and Practices in the Jordanian Public Schools 

 
 : هعنوان أطروحة الدكتورا

The Effect of a Proposed CALL Program on Iraqi Intermediate Stage 

Students' Achievement in English and their Attitudes Towards CALL 

 
 صورة شخصية 

 ئة التدريسلعضو هي
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 تدريسي االن 2012 جامعة االنبار مدرس
     
     
 عا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :راب
 )البكالوريوس(: الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 قسم اللغة االنكليزية 2012الثاني/ محادثة
 =  =   = 2012الثاني/  انشاء

 =  =   =  2012-2012 -2012االول/  طرائق تدريس
 =  =   = 2012-2012 -2012لثاني/ ا مناهج بحث
 =  =   = 2012-2012االول/  قياس وتقويم

 =  =   = 2012-2012 -2011األول/  مشاهدة
 =  =   = 2012-2012االول/  أختبارات

 قسم العلوم التربوية والنفسية 2012-2012-2011االول والثاني/  نصوص انكليزية
 قسم علوم القران 2012-2012-2011االول والثاني  نصوص انكليزية
 قسم التأريخ 2012- 2012-2012/ والرابع االول والثاني نصوص انكليزية
 قسم اللغة العربية 2012-2012االول والثاني/  نصوص انكليزية
 قسم البتروكيمياويات 2012-2012االول والثاني/  نصوص انكليزي 
 يقسم المدن 2012-2012االول والثاني/  نصوص انكليزي 

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

 /ماجستيرقسم اللغة االنكليزية االول طرائق تدريس
 طرائق تدريس/ علوم تربوية ونفسية  االول طرائق تدريس
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نصوص لغة 
 انكليزية

 قسم التأريخ/ ماجستير االول والثاني

نصوص لغة 
 انكليزية

 علوم تربوية ونفسية/ ماجستير والثاني االول

نصوص لغة 
 انكليزية

 علوم قران/ ماجستير االول والثاني

نصوص لغة 
 انكليزية

 قسم ميكانيك/ ماجستير االول والثاني

نصوص لغة 
 انكليزية

 قسم سدود/ ماجستير االول والثاني

نصوص لغة 
 انكليزية

 قسم مدني/ ماجستير االول والثاني

نصوص لغة 
 نكليزيةا

 قسم الفزياء/ ماجستير االول والثاني

نصوص لغة 
 انكليزية

 قسم الفزياء/ دكتوراه االول والثاني

 . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
 اشراف على رسالة ماجستير بعنوان:

The Effect of Flexibility and Fluency Strategies on Developing Creative Writing 

Skills in English Language Subject of the Fourth Preparatory Literary Students" 

Faculty of Education, Anbar University, 2016. 
 

 .تقييم البحوث: 1
1- Listening comprehension problem with English lectures. 
2- An ssessment of the Intermediate Level EFL Teachers Applied of the 

Techniques in Autonomy Learning. Baghdad University 
 
 . االهتمامات البحثية : 2

في مجال طرائق التدريس وحوسبة المناهج الدراسية ووسائل التقييم والتقويم )التغذية الراجعة( واعداد 



 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس -كلية التربية للعلوم اإلنسانية –جامعة االنبار 
 

4 

 

 برامج تدريبية على دمج مهارات اللغة االربعة.
 

 والندوات العلمية :خامسا : المؤتمرات المتخصصة 

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

 طبيعة المشاركة

The Inaugural European Conference حضور 2012 بريطانيا 
Dubai International Conference in 

Higher Education: Sustaining Success 

Through Innovation. 
 دبي

 مشاركة 2011

Early Childhood Education حضور 2011 سلطنة عمان 
The ASELS مشاركة 2012 المغرب 

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Measuring EFL Teachers' Knowledge 

of Communicative Language Teaching 

Approach and their Practices in the 

Jordanian Public Schools. 

Jordan Journal of 

Education and 

Sciences. Vol. 5, 

No. 4, 
 2009 منشور

A Content Analysis of Themes and 

Illustrations in Action Pack Eight 

which Include Cross- Cultural, 

Intercultural Arabic- Islamic Cultural 

and National Cultural Aspects. 

Tikrit University 

Journal for 

Humanities,Vol. 

(17) No. (10) . 

 

 2011 منشور

Measuring the Awareness of the Iraqi 

Students at Yarmouk University (in 

Jordan) of the New Iraqi 

Sociolinguistic Semantics. 

the Inaugural 

European 

Conference on 

Education 
 2012 منشور

A Review of Current Trends in 

Teaching English Language as a 

Foreign and Second Language. 

International 

Conference in 

Higher Education: 
 2011 منشور

The effect of CALL proposed Program 

on University Students' Achievement 

in English. 

Arab World English 

Journal (AWEJ) 

No.2 183-194 
 2012 منشور

The Impact of Directed Listening 

Thinking Activity (DLTA) on 

Developing University Students' 

Listening Competencies. 

International Journal 

of English and 

Education (IJEE). 

 2012 منشور
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Vol. 4, Issue: 4. 

The Impact of Audio-Visual Aids 

(AVA) and Computerize Materials 

(CM) on University ESP Students' 

Progress in English Language. 

International Journal 

of Education and 

Research, Vol. 4 

No. 1 
 2012 منشور

The Effectiveness of A Program Based 

on Flexibility and Fluency Strategies in 

Developing the Writing Skills of Iraqi 

Fourth Grade Preparatory  Students 

 

International Journal 

of Humanities & 

Applied Social 

Sciences (IJHASS) 

قبول 
 2012 نشر

 
 

   

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   ال يوجد
 تاسعا : عضوية اللجان :

 على مستوى القسم على مستوى الكلية وى الجامعةعلى مست
لجنة أختبار طلبة القانون 
)دراسات عليا( بمادة اللغة 

 االنكليزية

 لجنة ارشادية 

 لجنة تصحيح دفاتر التنافسي  
لجنة استالل ابحاث ورسائل   

 ماجستير
عضو لجنة مناقشة رسالة ماجستير  

 2عدد 
 

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

   ال يوجد
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 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 
 المهارات العامة. 2

 
 
 

 التوقيع التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب أحمد حميد عبيدد. أ.م. د.علي صباح جميل

 عميد الكلية اللغة االنكليزيةرئيس قسم  

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2012 العراق كلية التربية للعلوم اإلنسانية كتاب شكر
 2012 العراق كلية العلوم االسالمية كتاب شكر
 2011 العراق كلية التربية للعلوم الصرفة كتاب شكر

 2عدد  شكر كتاب
 

 العراق كلية الهندسة
2011-
2012 -

2012 
 2012 العراق كلية العلوم 2عدد  شكر كتاب

 2012 العراق كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات كتاب شكر
 2012 العراق كلية الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 2كتاب شكر عدد 

 2012 العراق كلية الهندسة كتاب شكر

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 2012عام  ICDLحاصل على شهادة  تطبيقات الحاسوب
 اللغة االنجليزية وااللمانية اللغــــات األجنبية

 التصوير الهــوايـــــــــــات
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