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اللغة االنكلٌزٌة من كلٌة التربٌة/ ابن رشد للعلوم االنسانٌة فً قسم اللغة االنكلٌزٌة  : بكلوريوسال

7993/7994. 

  . 7995 نسانٌة فً قسم اللغة االنكلٌزٌةمساعد باحث فً كلٌة التربٌة/ ابن رشد للعلوم اال  :اول تعيين

رشد للعلوم االنسانٌة حسب االمر فً طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة من كلٌة التربٌة ابن  : الماجستير

 .37/71/0111فً  78768الجامعً 

 . 77/70/0111فً  07690حسب االمر الجامعً   :لقب مدرس مساعد

فً طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة من كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة حسب االمر  : الدكتوراه 

 . 0115/ 0/6فً  71197الجامعً 

 . 08/6/0115فً  7101حسب االمر االداري   :لقب مدرس

 . 0171/ 3/6فً  77889حسب االمر الجامعً   05/71/0119اعتبارا من  :لقب أستاذ مساعد

 09/7/0178فً  865حسب االمر الجامعً  00/70/0176أعتبارا من  لقب أستاذ :

 عنوان رسالة الماجستير:  

The Appropriateness of Teaching Techniques Used by Instructors of Literature 

in Reinforcing the Learning of Language Skills 

 (مالئمة االسالٌب التدرٌسٌة التً ٌستخدمها مدرسو االدب فً تعزٌز تعلم المهارات اللغوٌة)

 فراس عواد معروف المرحوم االستاذاسم المشرف: 

mailto:dr.salamhamid@gmail.com


 

 عنوان اطروحة الدكتوراه :

  Self-Correction-and-Rewriting Technique: The Instructional Aspect of 

Composition Test 

 (أسلوب التصحٌح الذاتً واعادة الكتابة : الجانب التعلٌمً فً اختبار االنشاء)

 ابراهٌمأ. د. عبداللطٌف علوان الجمٌلً و أ.م.د. شٌماء عبدالباقً اسم المشرف: 

 العلمية: النشاطات 

فً قسمً اللغة االنكلٌزٌة  تخصصٌة مختلفة ( مادة70اكثر من ) تدرٌساالولية:  الدراسةالتدريس في 

 .والعلوم التربوٌة 

 مواد تخصصٌة وعامة مختلفة فً الماجستٌر والدكتوراه  (8) : تدرٌس الدراسات العلياالتدريس في 

             70رسائل الماجستٌر:  االشراف : 

 5اطارٌح الدكتوراه:              

              05: رسائل الماجستٌر : المناقشات

 75اطارٌح الدكتوراه:              

 22 :المنشورة  البحوث

  الكتب:تأليف 

وزارة  لصالح للصف الخامس االعدادي English 4 Iraqالكتاب المنهجً للغة االنكلٌزٌة  .1

 التربٌة / المدٌرٌة العامة للمناهج

  المؤتمرات:

   .0115كاردف / برٌطانٌا  العالمٌة( IATEFL)  لجمعٌة 39 المؤتمربالقاء بحث فً  اشتراك .7

 .0116مؤتمر "مدرسً اللغة االنكلٌزٌة" شباط و ماٌس/ بغداد  .0

 . فً جامعة بغداد كرئٌس جلسات  6 مؤتمرات .3

 القاء بحث فً المؤتمر الدولً التاسع/ جامعة واسط. .4

 فً جامعة بابل. مؤتمر 0حضور  .5

 البحوث:تقويم 

 بحث فً جامعات عراقٌة مختلفة  35تقوٌم  -

  .بحوث فً مجالت علمٌة مختلفة 75تقوٌم صالحٌة نشر  -



وزارة التعلٌم   من جامعات عراقٌة وعربٌة مختلفة/ 70:  واطاريح دكتوراه تقويم رسائل ماجستير

 العالً /جهاز االشراف والتقوٌم العلمً

 / المدٌرٌة العامة للمناهجوزارة التربٌة   3تقويم كتب منهجية : 

مشارٌع وادوات البحوث لعدد كبٌر من الدراسات فً الماجستٌر والدكتوراه من كلٌات تحكيم : ال

 وجامعات مختلفة واالشراف على عدد كبٌر من بحوث تخرج الطلبة فً المرحلة الرابعة. 

القاء محاضرات داخلٌة وخارجٌة فً دورات التعلٌم المستمر فً طرائق التدرٌس : التعليم المستمر

 بصورة مستمرة.

ورش عمل لتطوٌر تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة جامعة بغداد / وزارة  3االشتراك فً  -:  ورش العمل

 التعلٌم العالً 

فً  أقامة ورشة عمل لمدرسً اللغة االنكلٌزٌة فً المراحل االعدادٌة والمتوسطة -

 (.0170محافظة نٌنوى )

أقامة ورشة عمل لمدرسً اللغة االنكلٌزٌة فً المراحل االعدادٌة والمتوسطة فً   -

 (.0170) محافظة دٌالى

 (0174االشتراك بورشة عمل مشروع رسائل التنمٌة الذاتٌة ) -

 0171/0177: العمل فً قسم ضمان الجودة فً جامعة بغداد خالل العام الدراسً ضمان الجودة

االشتراك فً مختلف الندوات التً اقامها القسم والكلٌة لتطوٌر الواقع التربوي والعلمً فً  الندوات :

 .الكلٌة والقسم

العمل فً مركز و (0119االشتراك فً دورة الجراء اختبار التوفل العالمً فً عمان)مركز التوفل: 

             واقامة عدد من 0119/0171التوفل فً كلٌة التربٌة ابن رشد خالل العام الدراسً 

              الدورات التاهٌلٌة الختبارات التوفل العالمٌة باالضافة الى اجراء االمتحان العالمً

 بعد كل دورة . (TOEFL Test)  التوفل

 الدورات:

 7999  الحاسبة قٌادة دورة .7

 0119 العلمٌة الترقٌة دورة .0

 0119 التربوي التاهٌل دورة .3

 0111  المستنصرٌة الجامعة/ التربوي التاهٌل دورة .4

 االمرٌكٌة اورٌغون جامعة/  االنكلٌزٌة اللغة مدرسً تدرٌب دورة .5

6. 7/71 – 70/70/0118 

 0119 عمان. التوفل امتحان الجراء العالمٌة( ETS) منظمة دورة .7

 

   كتب الشكر والتقدير:

 كتاب شكر من عمٌد الكلٌة 78، و كتاب شكر من رئٌس الجامعة 7، كتاب شكر من وزٌر التربٌة  0



 علمٌة مختلفةومناقشات شهادات تقدٌرٌة لالشتراك فً مؤتمرات  7 شهادات تقديرية:

 

 عضوية اللجان:

 0101باجراء االمتحان التقوٌمً للتخصصات العلمٌة واالنسانٌة الخاصة   الوزارٌة عضو اللجنة -

 0176انكلترا  –عضو المركز البحثً للتدرٌب والتطوٌر  -

عضو اللجنة الوزارٌة لتقوٌم منهج اللغة االنكلٌزٌة الحدٌث فً وزارة التربٌة حسب االمر الوزاري -

 37/5/0170فً  8433

عضو لجنة تالٌف الكتاب المنهجً للغة االنكلٌزٌة للصف الخامس االعدادي حسب االمر الوزاري  - 

 07/5/0170فً  0048

ضباط ومنتسبً وزارة الداخلٌة حسب كتاب المعهد العالً عضو لجنة تالٌف منهج اللغة االنكلٌزٌة ل -

 01/9/0174فً  5374للتطوٌر االمنً واالداري 

 4591عضو لجنة تعلٌم اللغة االنكلٌزٌة لتدرٌسًٌ وموظفً كلٌة التربٌة ابن رشد حسب االمر االداري 

 8/71/0175فً 

 ولحد االن 0171/0177عضو لجنة السمنار فً الماجستٌر والدكتوراه اعتبارا من  -

 ولحد االن 0171/0177عضو لجنة وضع اسئلة وتصحٌح االمتحان التنافسً اعتبارا من  -

و  0175/0176عضو لجنة امتحان كفاءة اللغة االنكلٌزٌة لطلبة الدراسات العلٌا لالعوام الدارسٌة  -

0176/0177 

  0119/0171من فً قسم اللغة االنكلٌزٌة اعتبارا  العملٌة عضو لجنة التطبٌقات -

 IATEFL (0171 - ))عضو الجمعٌة العالمٌة لتدرٌسًٌ اللغة االنكلٌزٌة )  -

 . ( - 0111من ) عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن -

 ( - 0171)  عضو الجمعٌة العراقٌة للعلوم التربوٌة والنفسٌة -

 ( -  0171 )التربوي والتقوٌم التدرٌس وطرائق للمناهج العراقٌة الجمعٌة -

 

 

 

 

 

 

 




