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 السٌرة الذاتٌه والعلمٌه

رحاوي النعٌمً االسم الرباعً واللمب: هاله عبد االله دمحم  

 المرتبه العلمٌه: مدرس 

 مكان العمل: جامعه الموصل /كلٌه التربٌه االساسٌه/ لسم اللغه االنكلٌزٌه

  2/9/2109محل وتارٌخ الوالده: موصل /

 الجنسٌه: عرالٌه 

 محل السكن: اربٌل حً هفالن 

 السيره العلميه: 

 اوال": المؤهالت االكاديميه : 

 ت الشهاده سنه التخرج الكلٌه الجامعه البلد

0. بكالورٌوس لغه انكلٌزٌه  0997 التربٌه االساسٌه  الموصل  العراق  

ماجستٌر طرائك تدرٌس لغه  2114 التربٌة االساسٌة  الموصل  العراق

 انكلٌزٌه 

.2  

الجامعة  مالٌزٌا 

ا التكنولوجٌ

المالٌزٌا/ 

UTM 

دكتوراه / تدرٌس اللغه اانكلٌزٌه  2106 كلٌه التربٌه

 كلغه ثانٌه/ علم اللغوي النفسً

.3  

 

 الخبره االكاديميه والتدريسيه 

 تدرٌس مادهاالنكلٌزٌه العامه للمراحل االولى فً كافة االلسام فً كلٌه التربٌه االساسٌه  .1

 الولى فً كلٌه الفنون الجمٌلهتدرٌس مادة اللغة االنكلٌزٌه فً المرحله  .2

 تدرٌس ماده  منهج وتحلٌل كتاب للمرحله الرابعة فً لسم اللغة االنكلٌزٌه  .3

 تدرٌس ماده الخط والكتابه للمرحله الرابعة فً لسم اللغة االنكلٌزٌه  .4

 تدرٌس ماده الفلسفه للمرحله الرابعة فً لسم الرٌاضه  .5

 ثالثة فً لسم اللغة االنكلٌزٌه تدرٌس مادة االستٌعاب للمرحله الثانٌه وال .6

 تدرٌس ماده االنشاء للمرحله الثانٌه فً لسنم اللغه االنكلٌزٌه  .7

 تدرٌس ماده نصوص المران الكرٌم باللغه االنكلٌزٌه للمرحله الثالثه فً لسم التربٌه االسالمٌه  .8

 لتربٌه االسالمٌهتدرٌس مادة الحدٌث النبوي الشرٌف باللغة االنكلٌزٌه للمرحله الرابعة فً لسم ا .9

 تدرٌس ماده التارٌخ االوربً باللغة االنكلٌزٌه للمرحله الثالثة فً لسم التارٌخ  .11

 تدرٌس ماده المحادثة للمرحلة االولى فً لسم اللغة االنكلٌزٌه  .11

 تدرٌس مادة طرائك تدرٌس تخصصٌة باللغة االنكلٌزٌه للمرحله الرابعة فً لسم اللغة االنكلٌزٌة  .12

 حوث تخرج طلبه المرحله الرابعة االشراف على ب .13

 االشراف على تطبٌك طلبه المرحلة الرابعة  .14

 منالشة بحوث تخرج طلبه المرحله الرابعة  .15

 

 ثالثا":الخبره االداريه: 
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  2111-0997مساعد باحث  .1

 لح االن  -2108مسؤلهلجنة الضمان والجودهفً لسم اللغة االنكلٌزٌه   .2

 عضو فً اللجنه العلمٌه  .3

 وث العلمٌه المنشوره رابعا" البح

1. The Impact of Using Cooperative Learning on the Achievement of Second Intermediate 

Pupils in English and the Development of their Interest in Language, Basic Education 

Researchers Journal Vol. 7, No. 2 

2. The Impact of Using Some Reinforcement Means on the Achievement of Second 

Intermediate Students in English Language Grammar, J. Edu. Sci Vol. (17) No. (2) 2010. 

3. The Impact of Using Pictures in Vocabulary Achievement for Fifth Primary Pupils, College of 

Basic Education Researchers Journal Vol. 6, No. 3, 2007. 

4. The Differential Effect of Attentional Condition on Subsequent Vocabulary Development 

English Language Teaching; Vol. 9, No. 1; 2016 

 

 خامسا": لدورات التدريبيه : 

 2114دورة طرق تدرٌس فً مركز تطوٌر طرائك تدرٌس / جامعة الموصل  .1

 2117ٌس فً مركز تطوٌر طرائك تدرٌس/ جامعة الموصل/ دوره طرق تدر .2

 2117دوره فً الحاسوب فً مركز الحاسبه اللكترونٌه / جامعة الموصل / .3

 2108دوره فً االحصاء والتكامل االحصائً / جامعة الموصل /كلٌه التربٌه االساسٌة / .4

 2108/ دوره فً سالمه اللغة العربٌه فً كلٌه التربٌه االساسٌه/جامعة الموصل .5

 

 سادسا": المؤتمرات والندوات والسمينرات:

 مؤتمر  (1)

 1st International Education postgraduate Seminar: innovation, issue and challenges for)سٌمٌنر  (2)

Educational sustainability (2014) ) 

 (2nd International Education Postgraduate Seminar: “inspiring Young Researchers”(2105))سٌمٌنر  (3)

 2108ورشه عمل فً كلٌه التربٌه االساسٌه " االثر الثمافً على تعلم اللغه النكلٌزٌه كلغه اجنبٌه"   (4)

 2108ورشه عمل فً التارٌخ والجغرافٌه   (5)

 2108ورشه عمل فً كٌفٌه كتابه البحوث واتباع االسالٌب الجٌدهفً كتابتها ،   (6)

 2108ندوه فً رسائل التعلٌم  (7)

(8) Rasch analysis workshop  2013 

(9) AMOS workshop 2013   

 : سابعا": التشكرات والتقديرات

 ( شكر وتمدٌر من العمٌد 25)

 


