السرية الذاتية
االسم الثالثي والمقب  :عمي عبد اهلل سعيد الفؤادي
عنوان السكن  :ديوانية  /حي العروبة 2
التولد ومسقط الرأس  :ديوانية 5985
رقم الموبايل 77877777755 :
هوية األحوال المدنية AE3309403 :
البريد االلكترونيalialfou'dy@qu.edu.iq :

التعميم /المؤهالت الـعـمـمـية
الشهادة

التخصص

الجامعة

سنة التخرج

بكالوريوس

المغة االنكميزية

القادسية

2752

ماجستير

المغة االنكميزية  /عمم

بامو  /الهند

2754

نفس المغة

معمومات وظيفية
تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة 2756/52/25 :
تاريخ المباشرة في التعميم العالي 2756/52/25 :
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية 2756/52/25 :

المناصب  :ال يوجد
االلقاب العممية
المقب العممي  :مدرس مساعد
تاريخ الحصول عميه 2756 :

المحاضرات الدراسية
ت

المحاضرات

المرحمة

5

المغة االنكميزية /كمية اآلداب/قسم المغة االنجميزية

االولى

2

المغة االنكميزية /كمية اآلداب/قسم المغة العربية

االولى  ،الثالثة  ،الرابعة

3

المغة االنكميزية /كمية اآلداب/قسم الجغرافية  -2758االولى  ،الثانية

2759-2758
2759-2758
2759

التشكرات
 .5شكر وتقدير السيد عميد كمية االداب لمشاركته في الحمقة النقاشية (الية نشر البحوث
في مجالت عالمية ) في قسم الجغرافية .
 .2شكر وتقدير السيد عميد كمية االداب لمشاركته في مؤتمر (تطبيقات . )GIS

التاليف والترجمة
ال يوجد

المؤتمرات العممية والندوات والمشاركات االكاديمية
ت

اسم المؤتمر او الندوة

 .5مؤتمر (تطبيقات  )GISكمية االداب – جامعة القادسية
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