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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 .إدارة مختبر الصوت 22/11/2111 28/9/2112 كلية التربية-جامعة االنبار باحثمساعد 
 .مجانية التعليم

كلية الرتبيـة -جامعة االنبار يتدريس
 للعلوم االنسانية

 التدريس- لحد االن 21/8/2112
عضو المكتب االستشـاري -

 للغات والترجمة
     
     

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 اإلنكليزيةاللغة  االولى األول/ الستيعابا

 اللغة اإلنكليزية األول / االولى التلفظ
 اللغة اإلنكليزية الثاني / االولى المحادثة

 اللغة اإلنكليزية الثانية األول+الثاني/ علم الصرف والنحو
 اللغة اإلنكليزية الثاني/ الثانية االنشاء
 نكليزيةاللغة اإل  األول/ الثالثة علم اللغة

 اللغة اإلنكليزية األول/ الرابعة النحو التواصلي
 التاريخ الثاني/ الرابعة نصوص انكليزية
 الجغرافية األول/ االولى نصوص انكليزية
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
  

     
 
 
 .تقييم البحوث: 4
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 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Transitivity of Discourse 

Functionality: Letters-to-the-

Editor 
مجلة جامعة االنبار للغات واالداب. 

 2112 منشور 01، العدد: 3102السنة: 
Modality of Discourse 

Functionality: Letters-to-the-

Editor 
International Journal of 

Education and Research 

Vol. 4 No. 6 June 2016 
 2112 منشور

The Effect of Flipping 

Classroom Strategy on the 

Attitudes of the 6th 

Preparatory Students 

towards English Subject. 

International Journal of 

Humanities and Applied 

Social Science/Vol.2, No.1, 

January, 2017 
 2119 منشور

Acquisition of English 

Grammatical Morphemes ({-

s pl.}, {-s ps}, and {-s 3d}) by 

Iraqi EFL Learners: A Case 

Study 

 

International Journal of 

Contemporary Applied 

Sciences /Volume 4, Issue 

5, May 2017 2119 قبول نشر 
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 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   

 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 عضو اللجنة االمتحانية عضو لجنة االرشاد التربوي  
   
   

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة ورةاسم الد

   
 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 -كلية الحاسوب-جامعة االنبار نظام اللجان االمتحانية وتوثيقها

 المكتب االستشاري لخدمات الحاسوب
12/2/2118-21/2/2118 

 -كلية الحاسوب-جامعة االنبار التأهيلية للحاسوب
 المكتب االستشاري لخدمات الحاسوب

 2119أب 

مركز طرائق التدريس -جامعة االنبار التأهيل التربوي 
 والتعليم المستمر

8/9/2112-19/9/2112 

   
 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 2119 العراق س الجامعةرئي شكر وتقدير
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 المهارات العامة. 2

 التوقيع التوقيع التوقيع
 .د. جمال هاشم الذويب أ احمد حميد عبيد د.أ.م.  ميثاق خميس خلف سم:اال

 عميد الكلية اللغة االنكليزيةرئيس قسم  
 

 2112 العراق عميد الكلية (2شكر وتقدير عدد )

 2119 العراق عميد الكلية شكر وتقدير

 2118 العراق عميد الكلية (2شكر وتقدير عدد )

 2119 العراق عميد الكلية (2شكر وتقدير عدد)

 2111 العراق عميد الكلية شكر وتقدير

 2112 العراق عميد الكلية شكر وتقدير

 2119 العراق عميد الكلية (2شكر وتقدير عدد)

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

  تطبيقات الحاسوب

  اللغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات


