
 والعممية (( الذاتية )) السيرة
 

 وسن عدنان رشيد صالح العسكريقب : االسم الرباعي والم
 

 بغداد 2791/ 1/  12محل وتاريخ الوالدة : 
 

 / حي االعالم موصللحالي : عنوان السكن ا
 

 /    (كورك) -               /        (اسيا) رقم الهاتف : موبايل
 

 wafi.wa.2016@gmail.com  البريد االلكتروني : 
 

 الموصلالجامعة : 
 

 المغة االنكميزيةالقسم :                    التربية االساسية الكمية :      
 

 طرائق تدريس المغة االنكميزية االختصاص الدقيق :   لغة انكميزيةاالختصاص العام :  
 

 2777/ 21/  21   لتعيين في الكمية :تاريخ ا
 

 /الدرجة الوظيفية : 
 

 المرتبة العممية وتاريخ الحصول عميها : 
 19/6/1001 مدرس مساعد بتاريخ لقب  .2
 1007/ 1/ 21    لقب مدرس بتاريخ  .1
 1021/ 8/ 11مساعد بتاريخ  أستاذلقب  .3

 
 +Oفصيمة الدم :        /     : األطفالعدد         عزباءالحالة االجتماعية :    

 

 صورة شخصية



 ))السيرة العممية ((
 :  األكاديميةالمؤهالت 

 البمد الجامعة الكمية سنة التخرج الشهادة ت
 العراق الموصل التربية االساسية 2777 بكالوريوس 2
 العراق الموصل التربية االساسية 1001 ماجستير 1
3      

 
 مقررة قسم المغة االنكميزية        :  اإلداريةالخبرة 

 
 
 

 ثبح  28      البحوث العممية المنشورة : 
 
 
 
 

 في قسم المغة االنكميزية استاذ مساعد:  األكاديميةالخبرة 
 
 
 

 :  واإلداريةالمجان العممية 
لجنةةة مقابمةةة طمبةةة الدراسةةات   -المجنةةة االرشةةادية  –المجنةةة التدقيقيةةة  -المجنةةة االمتحانيةةة  

 االشراف عمى طمبة المرحمة الرابعة  -   العميا
لجنةةة  – لجنةةة تصةةحيح الةةدفاتر فةةي كركةةوك -   الدراسةةيةلجنةةة المقةةررات  -لجنةةة السةةمنار    

 تصحيح الدفاتر في اختبار الكفاءة في كمية االداب
 

 كتاب 17شهادة            كتب الشكر  13 الشهادات التقديرية وكتب الشكر :
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Field of Study:         English language  
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Date of employing:       14 / 12 / 1999   

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS: 

 
 

 

 Qualification School/College Date of Awarding 

1.  Bachelor degree College of Basic Education 1999 

2.  Master degree College of Basic Education 2004 

3.     

 صورة شخصية



 

 

EMPLOYMENT DETAILS 

 
MANAGEMENT EXPERIENCE: Assistant of the head of English 

department  
 

PUBLISHED SCIENTIFIC RESEARCH:    18 Researches  

 

ACADEMIC EXPERIENCE:   

 

Assistant Professor at English department  
 

 

 
SCIENTIFIC AND ADMINISTRATIVE COMMITTEES: 

 

Examination Committee – committee of checking – guiding committee  

Committee of interview for postgraduate students – supervising 

students -  Seminar committee – committee of syllabus – committee of 

correcting results of examinations in Kirkuk - committee of correcting 

English test in college of Arts.  
 

 

 

CERTIFICATES OF APPRECIATION AND LETTER OF THANKS 

 
23 Certificates                   29 Thanks 

Title  Description Where Date of obtain 

   

   

   


