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 9/01/32132العجد 01/00/3102استاذ  السختبة العمسية الحالية وتاريخ الحرهل عمييا :

 جامعة السهصل / كمية التخبية االساسيةكان العسل : م
    +B فريمة الجم :            ذكخ  الجشذ : 2عجد االطفال :    متدوجية : الحالة االجتساع

  0911مهصل / الهالدة :محل وتاريخ 
 عخاقي الجشدية :

 432/90مهصل / الكفات الثانية رقم الجار عشهان الدكن الحالي :
 دىهك-افخوستي 

    wayeesjallud@hotmail.com       البخيج االلكتخوني :

 ))الديخة العمسية((
 سية:ي: السؤىالت االكاداوال 

 البمج  الجامعة  الكمية  سشة التخخج الذيادة ت 
 العخاق السهصل اداب  0943 بكمهريهس تخجسة                       
 العخاق السهصل اداب 0932 ماجدتيخ لغة انكميدية 
 اليشج جهاىخالل نيخو المغات 0992 ة انكميديةدكتهراه لغ 

 

       ثانيا: الخسائل واالطاريح       

 اسم السذخف                  عشهان الخسالة أو االطخوحة
The Use of Adverbials in Scientific  English Prof. Kapil Muni Tiwary 

English for Science with Reference 

to the Teaching of English to Biology 

Students---- 

 

Prof.Kapil Kapoor 

Prof. S.K. Sareen 

 
  ثالثا: الهعائف التي شغميا

 من_ الى السكان   الهعيفة
 جامعةسخكدي/معيج السعمسين ال تجريدي

 مهصل

1983-1993 

 2014-1993كمية التخبية االساسية /جامعة  تجريدي

mailto:wayeesjallud@hotmail.com


 السهصل
التخبية االساسية /جامعة  كمية النكميديةوكيل رئيذ قدم المغة ا

 السهصل

1998-1999 

كمية التخبية االساسية/جامعة  قدم المغة االنكميديةرئيذ 
 السهصل

1999-2009 

كمية التخبية االساسية/جامعة  رئيذ قدم المغة االنكميدية
 السهصل

2013-2014 

 
 سية والتجريدية:يالخبخة االكاد رابعا: 

 مادة الرهت وطخق التجريذ واالستيعاب وطخق البحث في الجراسات االوليةتجريذ           
 تجريذ المغة االنكميدية لالغخاض الخاصة لظمبة الساجدتيخ والجكتهراه كل حدب اختراصو           
 ( وكمية التخبيو الخياضية3112-3110( والدراعة)3101-3112في كميات التسخيض )           

 ( واقدام المغة العخبية والتخبية الخياضية في كمية التخبية االساسية سشهيا3114-3101)          
 تجريذ مادة عمم السعاني لظمبة الساجدتيخ تخبية اساسية          

 تجريذ مادة عمم المغة االجتساعي والشفدي لظمبة الساجدتيخ / كمية التخبية االساسية          
                    بة الجكتهراه /كمية التخبيةتجريذ مادة ميارات التفكيخ لظم

 تجريذ مادة السيارات السعخفية لظمبة الجكتهراه /كمية التخبية

 تجريذ مادة عمم الشفذ المغهي لظمبة الجكتهراه /كمية التخبية

 تجريذ مادة عمم المغة التظبيقي لظمبة الساجدتيخ في كميات التخبية والتخبية االساسية

 كتهراه /كمية التخبيةالجخق التجريذ لظمبة تجريذ مادة ط
 

 ا: البحهث العمسية السشذهرةدخام
  1.  English Language Materials for Postgraduate Students of  Agriculture, 

    2002         Adab Al-Rafidain J.,No.35,     
   

  2.Stylistic analysis and the teaching of literature,Adab Al-Rafidain J., 

       No.55,2009 

 

  3.Meaning and language teaching,Univ. of Tikrit J. for humanities, 

      No.8, Vol.16,2009. 



 

   4.EFL:Foreign or Native Culture,College of Basic Education Researches 

J.No.2,Vol.2Sept.,2005       

     

   5.Ambiguity,College of Basic Education Researches J.No.,4,vol. 2 March 2006 

 

   6.English and Arabic Juncture,College of Education Researches J.No.1 Vol.8,2008. 

 

   7.The importance of Contextual situation in Language Teaching,Adab Al-Rafidain J. 

       No.51.,2008. 

 

   8.Swearing in English and Arabic,College of Basic education Researches 

J.,No.4Vol.,8,2009         

      

    9.Linguistic analysis of the psychological aspect in the story of Yusuf,College of 

        Education,Science and Education J.accepted for publication No.467,5/5/2010. 

  

   10.Promises in the glorious quran,College of Basic Education Researches Journal, 

        5/213 ,10/1/2013 

 

    11.Complaints in the Glorious Quran, ready for publication. 
 

 :الشذاطات التجريبية والتجريدية ا:دسسا
 االشخاف عمى تجريب طمبة الرف الخابع في مخحمة التظبيق       

 القاء محاضخات تجريبية وتظبيقية عمى الظمبة       
 0944كهرس مكثف في كمية باري في السسمكة الستحجة       
 0930كهرس مكثف في جامعة استن في بخمشكيام       
 السذاركة في الجورات التجريبية التي يقيسيا مخكد تظهيخ التجريذ والتجريب الجامعي      
 في جامعة السهصل      
 السذاركة في دورات الحاسهب     
 الجراسات العميا :: اسابع
 .تجريذ المغة االنكميدية لالغخاض الخاصة لظمبة الساجدتيخ والجكتهراه كل حدب اختراصو0
( 3101  -3114( والتخبية الخياضية)3112-3110(والدراعة)3101-3112التسخيض)في كميات    

 واقدام التخبية الخياضة والمغة العخبية في كمية التخبية االساسية سشهيا



 .تجريذ مادة ميارات التفكيخ لظمبة الجكتهراه كمية التخبية3
 .تجريذ مادة السيارات السعخفية لظمبة الجكتهراه كمية التخبية2
 .تجريذ مادة عمم الشفذ المغهي لظمبة الجكتهراه كمية التخبية2
 .تجريذ مادة عمم المغة التظبيقي لظمبة الساجدتيخ في كميات التخبية والتخبية االساسية1
 تجريذ مادة نغخيات السعاني لظمبة الساجدتيخ تخبية اساسية.1
  امعة السهصلتجريذ مادة طخق التجريذ لظمبة الجكتهراه / كمية التخبية /ج-4

 :الجراسات العميا إشخاف :اثامش
 الذيادة وتاريخيا عشهان الخسالة اسم الظالب
 التخبهية في األلعاباثخ استخجام  ألشعيسيدمحم  اإللوىالو عبج 

 في تظهيخ بعض ميارات المغة
 االنكميدية لجى تالميح الرف الخامذ االبتجائي

 ماجدتيخ 
02/3/3112 

 اثخ استخجام التعمم من اجل التسكن في اكتداب ميارتي القخاءة ي داليا فخج عديد عقخاو 
 لجى تمسيحات الرف الخامذ االبتجائي في المغة االنكميدية 

 ماجدتيخ 
2/2/3111 

 اثخ استخجام لعب الجور في تشسية ميارة التكمم في المغة االنكميدية ريم حازم سميسان البكخ
 جائيبتدادس االتمسيحات الرف ال لجى

 جدتيخ ما
34/2/3111 

 التغحية الخاجعة في تحريل تالميح أسمهباثخ استخجام  الحجيجي عبجا هللحازم  إمامو
 الرف الدادس االبتجائي في مادة المغة االنكميدية

 ماجدتيخ
2/2/3111 

 تحت االشخاف تحميل خظاب االقشاع االجتساعي في الميجة السهصمية مخيم عبج مهفق
 يخ فانالذسميسان صالح  أميخ

 
 ماجدتيخ تحميل الخظاب العائمي

03/1/3111 
 تحت االشخاف دور السشدلة االجتساعية في االختيار المغهي  حكست جسعو جخجيذ

 
 :واإلدارية: المجان العمسية ا تاسع

 قدم المغة االنكميدية إلى نالستقجمي.لجشة مقابمة الظمبة 0         
 3102-3119في الجامعة  .لجشة اختبار صالحية التجريذ3         
 (3111.لجشة السشاىج الجراسية)الييئة القظاعية 2         

 0992عزها مشح  أوالمجشة العمسية في القدم رئيدا .2         
 0992عزها مشح  أو.المجشة االمتحانية رئيدا 1         
 (ألقاء محاضخات ضسن الشياج التجريبي.لجشة التظبيق في السجارس) 1         



 .لجشة االرشاد 4         
 .المجشة التحزيخية لثالث مؤتسخات في الكمية3         
 3102-3102لجشة اختبار كفاءة المغة في الجامعة لغاية -9         

 دورة الحاسبات وطخق التجريذعاشخا ألجورات : 
 ي في جامعة بخمشكيام وكمية بار  0933و 0944دورات تجريبية في انكمتخا-         
 : التذكخات والتقجيخعذخالحادي 

 ذكخ من الديج عسيج الكمية ال كتبمن  العجيج          
  والديج عسيج كمية التخبية االساسيةتقجيخية من الديجالذيادات ال العجيج من          

 ورئيذ الجامعة والهزيخ          
 
 

     أ.د.ويذ جمهد ابخاهيم         
                                        االنكميدية رئيذ قدم المغة        
                                           كمية التخبية االساسية        


