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 (CVالسيرة الذاتية)
 زيدان خلف عمر   االســم              

 اوال : معلومات عامة
   كيلو 5الرمادي  .الـعـنــوان:1 

  : جامعه االنبار كليه التربيه للعلوم االنسانيه  العمل 
 :اللغه االنكليزيه التخصص   
 :جامعه االنبار العنوان البريدي   
 :17415551970نقال    
 يالبريد االكترون :                                 zeydan1953@yahoo.com              

ed.zidane.kalaf@uoanbar.edu.iq 

  

 
 .معلومات شخصية  :2

 عراقيالجنـسية                                 االنبار حديثه         مكان الــوالدة :   
  A10464664....رجواز سف                                   1450تاريــخ الوالدة :   

                                (  4  ) عدد األطفال :                                      متزوجالحالة االجتماعية :
 ثانيا : المؤهالت العلمية :

تاريخ الحصول  الــدولة الجامــعة الــدرجة
 عليها

 1475 العراق بغداد  البكالوريوس 
 1455 العراق بغداد  الماجستير 
 2111 العراق بغداد  الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير                                                        . 
...........................التامه.الصيغ.تعلم.في.المدارس.طلبه.يواجهها.التي.المشاكل.
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....................................................................................
................................................ 

 هعنوان أطروحة الدكتورا : . 
...............................الالمعقول.المسرح.من.المسرحيات.لبعض.تداولي.تحليل.

.................................................. 
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 التدريس 1441 1451 المعهدالفني االنبار مدرس مساعد
 التدريس 1445 1441 جامعه االنبار مدرس

 التدريس 2111 1445 كليه التربيه رئيس قسم
 التدريس 2115 2111 جامعه اربد استاذ مساعد
 التدريس 2117 2115 جامعه االنبار استاذ مساعد

 عميد كليه 2112 2117 جامعه االنبار استاذ
 التدريس اليزال 2112 جامعه االنبار استاذ

      
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 لغه انكليزيه االول الثاني نحو

 لغه انكليزيه االول الثاني علم اللغه
 لغه انكليزيه االول الثاني الصوتيات
 لغه انكليزيه االول الثاني الصرف

 لغه انكليزيه االول الثاني انشاء واستيعاب
 لغه انكليزيه االول الثاني المسرحيه
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 لغه انكليزيه االول مدارس نحويه
 لغه انكليزيه الثاني علم المعاني

 لغه انكليزيه الثاني علم اللغه االجتماعي 
 لغه انكليزيه االول علم اللغه النفسي

 لغه انكليزيه االول البراغماتيغا
 لغه عربيه االول اللغه االنكليزيه
 االداره واالقتصاد االول اللغه االنكليزيه
 اللغه العربيه الثاني اللغه االنكليزيه

   
   

  االشراف على احدى عشره رساله. االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 0
  

     
 
 
 تقيم اثنان واربعون بحثا.تقييم البحوث: 9

    
 
 
 
  اهتمامات متنوعه في النحو البراغماتيغا واالسلوبيات. االهتمامات البحثية :5
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 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

المؤتمر الدولي االول للدراسات 
 التقابليه والمقارنه

 اكاديمي 1445اب  عمان 

الورشه التدريبيه في اساليب 
 التدريس التقويم 

_20/2/2110 االردن _اربد
 اكاديمي 27/2/2110

الورشه العلميه حول منهجيه 
 البحث العلمي ومعوقاته 

_11/2/2119 االردن _اربد 
 اكاديمي 14/2/2119

المشاركه في الؤتمر االول لجامعه 
 كليه التربيه االنبار 

 اكاديمي 1440 جامعه االنبار

 اكاديمي  10/5/2110 12جامعه اربد  المشاركه في مؤتمر اللغه واالدب 
المشاركه في برنامج االداره في 

 التعليم العالي للقيادات العليا 
/اب لغايه 01 الواليات المتحدة االميركيه

211/ايلول17
1 

 اكاديمي

    
    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

The time meaning in the 
present perfect 

 1449 منشور  االستاذ
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Analysis of common 
writing errors  

 1444 منشور االستاذ

Some modes of 
devaluation in Beckett,s 

 1449 منشور الجامعة المستنصريه

Analsis of pupils erreors 
in the production of 
consonant sounds  
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 الكتب المنشورة  :ثامنا : 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   

      
   
   

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

 اللجنة العلمية اللجنة العلمية لجنة فتح العطاءات   
 اللجنة االجتماعية  
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 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 1449 جامعة االنبار التاهيل التربوي 
 1444 كلية التربية التوفل

 2111 كلية التربية االييلتس
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2119 اربد ورشه البحوث العلميه 
 2112 واشنطن القيادات العليا
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 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 
 المهارات العامة. 0

 
 
 
 

 التوقيع التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب قيس جليل كريمد.   خلف عمر د.زيداناسم:اال

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 1445 العراق وزارة التعليم العالي جائزة وزير التعليم العالي 
 2112 العراق وزارة التعليم العالي جائزة وزير التعليم العالي

    
    
    
    
    

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 دوره  تطبيقات الحاسوب
 اللغه االلمانيه  اللغــــات األجنبية

 المطالعه الهــوايـــــــــــات
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 عميد الكلية القرآنرئيس قسم علوم  2111/   11/11
 


