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 المعلومات الشخصية
 عمر علي إلياس الحديدي االسم  •
 6/1977/ 20 المواليد •
 العراق، الموصل مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 4 عدد األطفال  •
 07704501141 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •

 الموصل جامعة  
 طرائق التدريس التخصص العام  •
 طرائق تدريس اللغة اإلنكليزية التخصص الدقيق •
 omarillyass@yahoo.com البريد األلكتروني  •
    https://www.researchgate.net/profile/Omar_Ilyas بوابة البحث العلمي  •

 https://myaccount.google.com/?hl=en الباحث العلمي  •
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة   طرائق تدريس اللغة اإلنكليزية 2019 دكتوراه  •
 الموصل، العراق

كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة   طرائق تدريس اللغة اإلنكليزية 2008 ماجستير •
 الموصل، العراق

كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة   اللغة اإلنكليزية  2000 بكالوريوس  •
 الموصل، العراق

 

 األلقاب العلمية
 2008-10-14 مدرس مساعد  •
 2013-9-5 مدرس •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية   2013-2011 مقرر قسم  المنصب •

 للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل 
الذي    Video Conferenceاإلشراف على مختبر  الخبرة   •

 Fulbrightاقيم مع جامعة بلكنت التركية باشراف منظمة  
لتطوير اإلنكليزي  االميركية  الّلغة  قسم  تم  ةطالب  حيث   .

الّلغة   تدريس  طرائق  في  أحدهما  كورسين,  تدريس 
أساتذة   قبل  من  العام  الّلغة  علم  في  واآلخر  اإلنكليزية 

 أميركيون من المنظمة أعاله.  

مركز الحاسبة اإللكترونية/ جامعة   2010 -  2009
 الموصل 

 

 األنشطة التدريسية 
قسم اللغة اإلنكليزية،الكلية كلية التربية للعلوم   ، القسم : الثالثةالمرحلة، طرائق تدريس اللغة اإلنكليزية: المادة •

 اإلنسانية  
 ، القسم قسم اللغة اإلنكليزية،الكلية كلية التربية للعلوم اإلنسانية  رابعة، المرحلة: التصميم المناهج المادة:  •
 ة كلية التربية للعلوم اإلنسانيةالمادة: االنشاء، المرحلة: الثانية، القسم قسم اللغة اإلنكليزية،الكلي •
 المادة: المحادثة، المرحلة: الثالثة، القسم قسم اللغة اإلنكليزية،الكلية كلية التربية للعلوم اإلنسانية   •
 المادة: اإلستيعاب، المرحلة: الثانية، القسم قسم اللغة اإلنكليزية،الكلية كلية التربية للعلوم اإلنسانية   •



 

 طلبة الدراسات العليا اإلشراف على  
 1 الماجستير •

 

 البحوث المنشورة
   " استخدام تحليل المحادثة في تدريس كفاءة التفاعل اللفظي" •

المفاهيم " • الى  المستندة  الطريقة  إستخدام 

المهرات   وتطوير  الكالم  أفعال  بعض  لتدريس 

للطلبة   غير التداولية  دكتوراه  )أطروحة 

 منشورة( 

المفاهيم " • الى  المستندة  الطريقة  إستخدام 

الموافقة  وعدم  النقد  كالم  أفعال  لتدريس 

 . "واإلعتذار

الى  " • المستندة  الطريقة  المفاهيم إستخدام 

 . "لتدريس أفعال كالم الرفض والتحذير واألمر

دمج الطريقة المعجمية والطريقة المستندة الى  " •

 . اإلنكليزية" اللّغةالمهام في تدريس 

كتابة " • لتدريس  المعجمية  الطريقة  استخدام 

 ."االنشاء في المرحلة الجامعية

في مهارتي التلفظ واالستيعاب القرائي"    " أثر استخدام أنموذج بلوم للتعلم للتمكن على تحصيل الطلبة •

 )رسالة ماجستير غير منشورة( 
 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 



 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 الحمدانيةالمؤتمر العلمي الدولي األول للدراسات الصرفة واإلنسانية/ جامعة  •

 جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم االنسانية قسم اللّغة اإلنكليزية. /المؤتمر الدولي الثاني للّغات •

 . اإلنكليزية اللّغةجامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم االنسانية قسم /المؤتمر الدولي األول للّغات •

 سوريا /اللّغةمؤتمرإتجاهات حديثة في علم  •
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 دورة سالمة اللغة العربية   •
 دورة طرائق التدريس الدورات التأهيلية •
 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 شكر وتقدير  •
•  

 
 
 


