
 

 

 

 

 

 

 

 نسٍزِ انذاحٍّا

c.v. 
 

 

 

   عباس انًشزفأي  أًٌاٌ جبز جُاو:    ـى ـــــــــاالســ

  6791/  8/2  : حارٌخ انًٍـالد 

 يخزٔجّ : االجخًاعٍّانحانت 

    2 ذد األٔالد  :ــعـــ

 يسهًّ  :   انذٌـــــــــــاَت

      /انهغّ/االسهٕبٍّ َكهٍزٌّالهغت اان:      صــانخـخـص

   يذرسّ جايعٍّ :     ّ ــــــانٕظٍف

     يذرس  انذرجت انعهًٍت :

                  رشذ (ابٍ ) نهعهٕو االَساٍَّ كهٍت انخزبٍت  -جايعّ بغذاد:     عُٕاٌ انعًم

       49744349886:    رقى انجٕال

 emanstar57@yahoo.comكخزًَٔ :انبزٌذ إالن

 .انعهًٍت  انًؤْالث أٔالً : 

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة علمٌةالدرجة ال

 بكالوريوس
 

 9111 التربٌه ) ابن رشد( بغداد

 جستيرها

 

 

  

 

 

 جستير

 الماجستير

 1009 التربٌه) ابن رشد( بغداد

 

 انخذرج انٕضٍفً.ثاٍَا:       

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 انى-يٍ يكاٌ انعًم انًُٓت ث

هدرس  1

 هساعد

-0220 للعلوم االنسانية/ابن رشد كلية التربية

0226 

-0226 = هدرس 2

0217 

 ثانثا: يكاٌ انٕضٍفت 

 الى -هن الفترة   انجايعت )الوعهد / الكلية(  الجهة ث

 1097-1001 بغداد كلٌة التربٌة ) ابن رشد( 1

 

 

 

 رابعاً : انًقزراث انذراسٍت انخى قًج بخذرٌسٓا. 

 ةـــــالسن ادةـــــمال مـــالقس ت

 1001 لغة اللغة االنكلٌزٌه 9

 1004-1002 مقالة لغة االنكلٌزٌهال 1

 1003 بحث اللغة االنكلٌزٌه 2

 1097-1002 علم الصوتٌات اللغة االنكلٌزٌه 3

 1090 االنشاء واالستٌعاب اللغة االنكلٌزٌة 4

 1093 محادثة اللغة االنكلٌزٌة 5

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 :انًُشٕرة انبحٕدخايساً: 

                العدد والسنة اسم المجله البحث اسم ت

 السنــة

 نظرة مختصرة إلى الحذف 9

. 

اصوات العلة, األصوات  (1
الصحيحة والمقاطع في اللغة 
االنكليزية: أطار تعليمي باللغة 
االنكليزية مجلة األستاذ, رقم 

(11,)2002. 

 

 2005(, 55رقم ) االستاذ

اصوات العلة, األصوات الصحيحة  1
والمقاطع في اللغة االنكليزية 

ة االنكليزية مجلة تعليمي باللغ
 .2002(,11األستاذ, رقم )

 

   1007(59رقم) االستاذ

 . دور المدى الصوتي في ترتيب 2

أكتساب االصوات الصحيحة 
االنكليزية الصحيحة. مجلة 

 .2001(, 55االستاذ., رقم )

اصوات العلة, األصوات  (2
الصحيحة والمقاطع في اللغة 
االنكليزية: أطار تعليمي باللغة 

ية مجلة األستاذ, رقم االنكليز
(11,)2002. 

 

   1005(41رقم) الستاذا

 0216(012رقن)                                    اساسيات اداره الصف             االستاذ       4

انخً شارك انعهًٍت ٔانُذٔاث انًؤحًزاث سادساً:  

 فٍٓا.

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحث كلٌه التراث 1001 مؤتمر كلٌة التراث الجامعه 1

 نقاش فندق الرشٌد 1001 مؤتمر المدرس 2

 نقاش فندق الرشٌد 1001 سدرمؤتمر الم 3

 حضور التربٌة ابن رشد 1095/1097 مهرجان الشعر الطالبً 4

 = = = موتمر تجفٌف منابع االرهاب 5

                                               =                        = 1095-1094 لموتمر العلمً االول لقسم اللغه االنكلٌزٌها   6

 الموتمر النبوي العلمً الثالث      =                كلٌه االداب                  =       7

 فكري=         =                          =موتمر الشٌخ االصفً:نتاجه العلمً وال     8

 ندوه المراه فً الفكر االسالمً          =          التربٌه ابن رشد                  =  9

    

      

 

 .  االخرىسابعا : األنشطة العلمٌة  



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

 ال توجد لجنة النضافة 

 ال توجد اللجنة االمتحانٌة

 ال توجد الشٌت االلكترونًلجنة 

 ال توجد لجنة تصحٌح امتحان دخول المرحلة االولى

 .جنه تدقيق قوائم اسماء طلبه الصف الثالثل 

 لجنه  الضمان والجوده        

 

 لجنه المختبرات
  لجنه المنحه المالٌه للطلبه

 دوره اللغه االنكلٌزٌه الخاصه بالستراتٌجٌه
 ه النحو باستخدام التكنولوجٌا الحدٌثهورشه عمل بعنوان :تدرٌس ماد

 ورشه عمل بعنوان:تحلٌل مناهج اكسفورد
 دوره السرقه العلمٌه

 وكتابه السٌره الذاتٌه دوره اللغه االنكلٌزٌه للمستوى المتقدم
   

 و شهادات التقدٌر. الجوائز كتب الشكر ، : ثامنا 

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 9111 جامعة بغداد شهادة تقدٌرٌة 9

 1093 مجلس محافظه بغداد كتاب شكر وتقدٌر 1

 = السٌد العمٌد = 2

 1095-1094 = (1)شهادة تقدٌرٌة 3

  1095       كلٌه التربٌه ابن رشد تثمٌن جهود        4

 

   

    1095                         (                       السٌد العمٌد    2كتاب شكروتقدٌر)     5

 ات .ــاللغ: تاسعا

   اللغة العربيه           

     ٌّانهغت االَكهٍز         

 


