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 ( CV ) السيرة الذاتية

 م.م رافت نزار منير سالم الحسيـني   :االســم
Raafat Nazar Muneer Al-Husseiny 

 اوال : معلومات عامة
 هيت االنبار/   .الـعـنــوان:1 

 قسم اللغة االنكليزية – للعلوم االنسانية  كلية التربية -العمل : جامعة االنبار 
  :مساعد مدرس   رجة العلمية:الد  لغة انكليزية التخصص   
  :العنوان البريدي 
  :07809022249 نقال  
 يالبريد االكترون  :raafat.alheety88@gmail.com 

                                    
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                       هيتاالنبار / والدة : ــمكان ال   
 .......................جواز سفر:                          5 / 9 / 1988خ الوالدة :  ــتاري   
                                ( 1 ) عدد األطفال :                               متزوج      الحالة االجتماعية :  

 ت العلمية :ثانيا : المؤهال
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2112 العراق جامعة االنبار البكالوريوس 

 2112 العراق جامعة االنبار الماجستير 

    الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير                                                          

   ن االستاذ والطالب في كليات علمية مختارة من جامعة االنبارتبادل الخطاب اللغوي بي
 هعنوان أطروحة الدكتورا :    

 

mailto:raafat.alheety88@gmail.com
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كلية التربية للعلوم االنسانية /  تدريسي
 جامعة االنبار

22/12/2112 
 

 

 دريسالت مســتمر

      
     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
Grammar    لغة انكليزية لحد االن   - 2016منذ 
Linguistics  لغة انكليزية  لحد االن  - 2016منذ 

Essay Writing 2016 لغة انكليزية 
   
   
   
   

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

   
   
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
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 .تقييم البحوث: 4
      

 . االهتمامات البحثية : 5
 اللغة االنكليزية وعلم اللغة بشكل عامالبحوث المتعلقة بمجاالت 

 
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

    
 سادسا : البحوث المنشورة :

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
        
    

    
 : الكتب المنشورة  : سابعا

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
   

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

   
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   

   
 يها: : الدورات التي شارك فعاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 2112 مركز التعليم المستمر دورة التاهيل التربوي 

 2112 مركز التعليم المستمر اساسيات الحاسوب دورة

 2112 مركز التعليم المستمر دورة طرائق التدريس

 6102 مركز التعليم المستمر دورة اللغة العربية
 دورة خاصة بمدرسي اللغة

 االنكليزية
الواليات  –اريزونا والية جامعة 

 المتحدة االمريكية
6102 

 : معلومات اضافية:حادي عشر
 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 
 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط
  عامة كتابات

 اللغة االنكليزية وعلم اللغةاختصاصات  قراءات عامة

 الرياضة أنشطة أخرى 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 جداجيد   تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية  اللغــــات األجنبية

 ةالقراءة , والسفر , والرياض الهــوايـــــــــــات
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 أ .د. جمال هاشم الذويب احمد حميد عبيدأ .د.   م.م رافت نزار منير  سم:اال
 عميد الكلية اللغة االنكليزيةرئيس قسم  2017/ 5/ 22

 


