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           الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

كلية  -جامعة ديالى استاذة جامعية 1

القانون والعلوم 

 السياسية

2119- 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها : -

المعهد /الجهة )الجامعة )الكلية( ت

) 

 مالحظات الى –الفترة من 



  2118-2119 كلية اليرموك الجامعة 2

  -2119 كلية القانون والعلوم السياسية 2

3    

1    

 

 المقررات الدراسية التي قام بتدريسها : -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

هندسة  كلية اليرموك الجامعة اليرموك 1

 حاسبات

اللغة 

 االنكليزية

2119 

غلوم  كلية اليرموك الجامعة اليرموك 2

 الحاسبات

اللغة 

 االنكليزية

2119 

 اللغة القانون  كلية القانون  ديالى 3

 االنكليزية

2119- 

4      

 

 المقررات الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها : -

السنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

 الدراسية

1      

2      

3      

4      

 

 االشراف على الرسائل و االطاريح : -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت

 االطروحة

السنة 

 الدراسية

1      

2      

3      



4      

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها : -

نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 حضور ( –)بحث 

 السنة

جامعة ديالى كلية  مؤتمر 1

 التربية االساسية

 2116 بحث

جامعة بغداد كلية  مؤتمر 

 ابن رشد-التربية

 2112 بحث

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها : -

         

     

    

    

    

 

 المشروعات البحثية في مجال التخصص لخدمة البيئة واملجتمع او تطوير التعليم : -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1 Difficulties Faced 

by Law College 

Students in the 

Area of Spelling-

Pronunciation 

Correspondence 

 2111 مجلة الفتح

2 The Correlation 

between Law 

College Students' 

Self-Efficacy and 

their Writing 

Achievement in 

 2115 مجلة الفتح



English Language 

 

3 The Effect of 

Activating Prior 

Knowledge 

Strategies on 

Enhancing Law 

Students' Text 

Comprehension 

and 

Engagement in 

English Class 

 

 2112 ديالى مجلة

4 The Effectiveness 

of Instrumental 

Help-seeking 

Strategy in 

Developing 

Elementary School 

Pupils' Problem-

solving Skills in 

English Class 

 

 2112 مجلة الفتح

5 The Correlation 

between EFL 

Learners' 

Achievement Goal 

Orientation and 

their Level of 

Conversational 

 2122 مجلة الفتح



Skills 

 

6 The Correlation 

between EFL 

Learners' 

Cognitive 

Flexibility and Use 

of Emotive 

language 

 2122 مجلة االستاذ

 

 ( التي قام بنشرها :impact factorsومجالت )املجالت العالمية  -

العدد الذي نشر  عنوان البحث الدولة اسم املجلة ت

 فيه

 السنة

1      

2      

3      

4      

 عضوية الهيئات العلمية املحلية والدولية : -

 /مازال عضوا  تاريخ االنتساب دولية/محلية اسم الهيئة ت

 انتهاء العضوية

 مالحظات

1      

2      

3      

4      

 

 كتب شكر ( :/شهادات تقديرية  /ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز  -

ما حصل عليه  نوع االبداع او النشاط ت

شهادة /)جائزة

كتاب /تقديرية

عنوان النشاط  الجهة المانحة

 او االبداع

 السنة



 شكر(

كلية التربية  شهادة تقديرية مشاركة في مؤتمر 1

 االساسية

 2116 بحث علمي

-كلية التربية كتاب شكر مشاركة في مؤتمر 2

 ابن رشد

 2112 بحث علمي

3      

4      

5      

6      

7      

2      

2      

11      

 

 

 

 

 

 التأليف والترجمة : -

 

 

 

 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النشر

غير  /منهجية  عدد الطبعات سنة النشر

 منهجية

1      

2      

3      

4      



 

-  

 اللغات التي يجيدها : -

 اللغة االنكليزية -2

2- 

 مساهمات في خدمة املجتمع : -

2-  

2-  

 ـ نشاطات اخرى        

2-  

2-  

 


