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للغة العربية(    االنكليزية مع االشاره  

 اللغات التي يجيدها  

 اللغة العربية و اللغة االنكليزية. 

 

 

 

 

 

 



 الدراسية التي قام بتدريسها المواضيع  -

 السنة الدراسية  المادة القسم الكلية الجامعة  ت 

كلية القانون  ديالى  1

والعلوم  

 السياسية 

قسم العلوم  

 السياسية 

تاريخ العلوم 

السياسية )في اللغة  

 االنكليزية( 

 منظمات دولية  -

2013-  

2014 

كلية القانون  ديالى  2

والعلوم  

 السياسية 

مدخل الى القانون)  قسم القانون 

 باللغة االنكليزية (  

القانون الدستوري 

 ) باللغة االنكليزية( 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
كلية التربية   ديالى  3

 للعلوم االنسانية

-2013 المحادثة  اللغة االنكليزية  

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
كلية التربية   ديالى  4

 للعلوم االنسانية

-2016 علم اللغة  اللغة االنكليزية  

2017 

2017-

2018 

2019-

2018 

2019-

2020 
كلية التربية   ديالى  5

 للعلوم االنسانية

-2016 كتابة االنشاء   اللغة االنكليزية  

2017 
كلية التربية   ديالى  6

 للعلوم االنسانية

-2019 النحو و الصرف  اللغة االنكليزية  

2020 
كلية التربية   ديالى 7

 االساسية 

-2014 النحو  اللغة االنكليزية  

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 
كلية التربية   ديالى 8

 االساسية 

علوم  -الرياضيات 

علوم   –الحياة 

 الحاسبات  

-2013 انكليزية عامة  

2014 

كلية التربية   ديالى  9

 االساسية 

-2016 انكليزية عامة  اللغة العربية 

2017 

2017-



2018 
كلية  10

بالد 

الرافدين 

 الجامعه  

 علم الصوت   اللغة االنكليزية   

 النحو والصرف 

 علم اللغة 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

كلية  11

اليرموك  

 الجامعه

 

 

 

علم الصوت   اللغة االنكليزية  

 والترجمة 

2-17-

2018 

كلية  

اليرموك  

 الجامعه

 

 

 علم الصوت   اللغة االنكليزية  

 النحو والصرف 

 علم اللغة    

2019-

2020 

2020-

2021 
 

 

 

 

 . فيها  شارك والورش التي  العلمية والندوات  المؤتمرات -

 نوع المشاركة  النوع مكان االنعقاد  العنوان ت 
 

 السنة  

 كلية بالد الرافدين الجامعة   ديالى  –العراق  1
 

 ندوة علمية 
)العنف االلكتروني   

 اسبابها و نتائجها(  
 

 2019 حضور  

2 USA Facebook page of 
American English for 

Educators  

Tips for 
engaging 
students in 
online English 
Language 
Learning  

 2020 حضور 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها  -



 تاريخ  ال       نوع المشاركة  مكان االنعقاد  عنوان الدورة   ت 

مركز الحاسبة  –جامعة ديالى   IC3دورة اختبار  1
 واالنترنيت 

 2010 حضور  

مركز الحاسبة  –جامعه ديالى   دورة كفاءة  الحاسوب   2
 واالنترنيت  

 2018 حضور  

مركز التطوير و التعليم  -جامعة ديالى دورة طرائق التدريس   3
 المستمر

 2015 حضور  

 2020-2-16 محاضر   مركز التعليم المستمر   –جامعة ديالى   اساسيات اللغة االنكليزية   4

 2020 حضور   النقابة العامة للمدربين العراقيين   دورة اعداد المدربين   5

 


