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 د. صالو حايذ عباس انخضيش  :   ـى ـــــــــاالصــ

   7601بغذاد    : جاسيخ انًيـالد 

 يحزٔج  انحانة انزٔجية :

    ثالثة ذد األٔالد  :ــعـــ

 يضهى  :   انذيـــــــــــاَة

         هيزيةطشائق جذسيش انهغة االَك :     صــانحـخـص

  جذسيضي جايعي:      ّ ــــــانٕظيف

      أصحار يضاعذ انذسجة انعهًية :

           ابٍ سشذ-جايعة بغذاد / كهية انحشبية:      عُٕاٌ انعًم

       ///انعًم   :   ْاجف

      :614709:8:9:    انٓاجف انُقال

                salam0067@yahoo.com  كحشَٔي :انبشيذ إالن
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 .أٔالً : انًؤْالت انعهًية  

 

 التارٌخ ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 4991 ابن رشد –التربٌة كلٌة  بغداد

 0222 ابن رشد –التربٌة كلٌة  بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 0222 ابن رشد –التربٌة كلٌة  بغداد

    أخرى

 .ي ثاَياً : انحذسج انٕظيف 

 

 ثانثاً : انحذسيش انجايعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 - 0222 بغداد كلٌة التربٌة/ ابن رشد 1

2    

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 0222-1995 ابن رشد –كلٌة التربٌة  مساعد باحث 1

 0225-0222 ابن رشد –كلٌة التربٌة  مدرس مساعد 0

 0229-0225 ابن رشد –كلٌة التربٌة  مدرس 3

 -0229 ابن رشد –كلٌة التربٌة  استاذ مساعد 4

5    



 

 

 

 

 

 

 

 سابعاً : انًقشسات انذساصية انحى قًث بحذسيضٓا. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 0220-0224 المحادثة اللغة االنكلٌزٌة 4

     0224-0224 مناهج وطرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة لغة االنكلٌزٌةال 0
0220-0222 
0242-0244 

 
 0224-0222 التربٌة العملٌة ) التطبٌق( اللغة االنكلٌزٌة 2

0220-0222 
0222-0221 
0221-0222 
0242-0244 

 0223-0222 االنشاء واالستٌعاب اللغة االنكلٌزٌة 1
0223-0222 

 0221-0222 االختبارات اللغوٌة لٌزٌةاللغة االنك 2
0221-0222 
0223-0222 
0222-0222 
0222-0229 

 0222-0223 طرائق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة / ماجستٌر اللغة االنكلٌزٌة 3
0222-0222 
0222-0229 
0229-0242 
0242-0244 

 0242-0229 نصوص تربوٌة باللغة االنكلٌزٌة العلوم التربوٌة والنفسٌة 2

 0242-0229 االنكلٌزٌة العامة / ماجستٌر لعلوم التربوٌة والنفسٌةا 2
0242-0244 

 مناهج البحث التربوي / ماجستٌر العلوم التربوٌة والنفسٌة 9

 

0242-0244 

 0244-0242 نظرٌات تعلم اللغة / ماجستٌر العلوم التربوٌة والنفسٌة 42

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :ٓاانحي أششف عهي( انشصائم  ،االطاسيح  )خايضاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

االعالنات فً الصحف البرٌطانٌة: تحلٌل  4
 الخطاب

 0229 اللغة االنكلٌزٌة

0    

 

 انحي شاسك فيٓا.انعهًية ٔانُذٔات انًؤجًشات صادصاً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

( IATEFLلجمعٌة )  29المؤتمر  1

 العالمٌة
 القاء بحث برٌطانٌا -كاردف  0222نٌسان 

 حضور بغداد 0229شباط  مؤتمر " مدرس اللغة االنكلٌزٌة"  2

 حضور بغداد 0229ماٌس  مؤتمر " مدرس اللغة االنكلٌزٌة" 3

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

دورة التاهٌل التربوي /الجامعة المستنصرٌة   4999ة الحاسبة  دورة قٌاد
0222 

دورة تدرٌب مدرسً اللغة االنكلٌزٌة / جامعة  0229دورة الترقٌة العلمٌة 
 اورٌغون االمرٌكٌة/ على االنترنت

4/42 – 40/40/0222 

( العالمٌة الجراء امتحان ETSدورة منظمة ) 0229دورة التاهٌل التربوي 
 0229.عمان التوفل 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

البرنامج االعدادي القسام اللغة االنكلٌزٌة فً     1
كلٌات التربٌة العراقٌة: بعض الصعوبات 

 .والمعوقات

مدونة جمعٌة 
(IATEFL العالمٌة ) 

0222 

التدرٌس المصغر: اسلوب فعال فً تدرٌب  2
 المدرس

 0222 مجلة االستاذ

الصعوبات التً ٌواجهها طلبة كلٌات التربٌة اثناء  3
 فترة التطبٌق

 0222 مجلة جامعة كربالء

استقصاء مفهوم الطلبة السالٌب التدرٌس  4
 المستخدمة من قبل مدرسٌهم

مجلة العلوم التربوٌة 
 والنفسٌة

0229 

تقوٌم ادارة التدرٌسٌٌن الجامعٌٌن للصفوف  5
 الكبٌرة

  غٌر منشور

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  4992   جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 

  0222  الجمعٌة العراقٌة للعلوم التربوٌة والنفسٌة 

  0221رابطة التدرٌسٌٌن الجامعٌٌن 

  الجمعٌة العالمٌة لمدرسً اللغة( االنكلٌزٌةIATEFL  )0222 

 ( الجمعٌة العالمٌة لمدرسً اللغة االنكلٌزٌة لغٌر الناطقٌن بهاTESOL  )0222 

  0242الجمعٌة العراقٌة للمناهج وطرائق التدرٌس والتقوٌم التربوي   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة لجهة المانحةا

 0242 عمادة الكلٌة كتاب شكر 4

 0229 ( عمانETSمنظمة ) (TOEICشهادة امتحان )  0

 0229 عمادة الكلٌة كتاب شكر 2

 0229 وزٌر التعلٌم العالً كتاب شكر 1

 0222 عمادة الكلٌة كتاب شكر 2

 0223 عمادة الكلٌة كتاب شكر 3

 0220 عمادة الكلٌة كتاب شكر 2

 4992 عمادة الكلٌة كتاب شكر 2

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

4   

0   

2   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

    العربية 

 االنكليزية          

 

 

 

   CD ملحوظة : يتم تسليم نسخة على  


