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 المؤهالت الـعـمـمـيةالتعميم/ 

 سنة التخرج الجامعة التخصص الشهادة
 2752 القادسية المغة االنكميزية بكالوريوس
/ عمم  المغة االنكميزية ماجستير

 نفس المغة
 2754 بامو / الهند

 

 

 معمومات وظيفية

 25/52/2756تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة : 

 25/52/2756تاريخ المباشرة في التعميم العالي : 

 25/52/2756تاريخ المباشرة في جامعة القادسية : 

 



 

 المناصب : ال يوجد 

 االلقاب العممية

 المقب العممي : مدرس مساعد

 2756تاريخ الحصول عميه : 

  

 المحاضرات الدراسية

 المرحمة  المحاضرات ت
المغة االنكميزية /كمية اآلداب/قسم المغة االنجميزية   5

2758-2759 
 االولى 

  /قسم المغة العربيةالمغة االنكميزية /كمية اآلداب 2
2758-2759 

 االولى ، الثالثة ، الرابعة 

-2758المغة االنكميزية /كمية اآلداب/قسم  الجغرافية   3
2759 

 االولى ، الثانية 

 

 التشكرات

نشر البحوث  ة)اليشكر وتقدير السيد عميد كمية االداب لمشاركته في الحمقة النقاشية  .5
 في مجالت عالمية ( في قسم الجغرافية .

 ( .GISشكر وتقدير السيد عميد كمية االداب لمشاركته في مؤتمر )تطبيقات  .2

 

 التاليف والترجمة

 ال يوجد 



  

 المؤتمرات العممية  والندوات والمشاركات االكاديمية

 اسم المؤتمر او الندوة            ت

 جامعة القادسية  –(  كمية االداب GISمؤتمر )تطبيقات  .5
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Master of English Language University of  Pamu / India 2014 
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Date of first appointment in the State Departments: 21/12/2016 
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Scientific titles 

Academic title: Assistant Lecturer 
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 Lectures 

T stage lectures 

1 English Language / College of Arts / Department of English 2018-2019 

First 

2 English Language / Faculty of Arts / Department of Arabic Language 

2018-2019 First, Third, Fourth 

3 English Language / Faculty of Arts / Department of Geography 2018-

2019 first, second 
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Translation  

There is no 

  

Scientific conferences, seminars and academic participations 

Name of conference or seminar 

1. Conference (GIS applications) Faculty of Arts - University of 

Qadisiyah 


