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االسم :علي كاظم ياسين حمادي المح ّنه

التولد :ديوانية 1976م

التحصـــيل الدراســـي :أكم ل د ارسللال االكللساوريوس للغ سللم ااكلللة اابرليللة ككيللة ااارليللة
جسمبة ااقسدسية اكبسم اادراسغ 2000م.
أكم د ارسلة اامسجسلاير لغ سلم اابكلوم ااارلويلة واانرسلية د ارسلا الدريس ااكللة اابرليلة
غ ككية ااارلية اكبكوم اإلنسسنية جسمبة لسل اكبسم اادراسغ 2013م.
مكـــان ال مـــل  :ابلليي للغ جسمبللة ااقسدسللية ،رسسسللة ااجسمبللة ،األمسنللة اابسمللة اكمكالللة
اامركزيللة لاللسريخ 2003/8/1م لصلليلة دقللد مللم اللم املياللل دكللئ ااملليخ االلداسم لاللسريخ
2006/3/30م
أمــاكن ال مــل فـــي العام ــة :دم ل

للغ األمسنللة اابسمللة اكمكالللة اامركزيللة للغ رسسسللة

جسمبة ااقسدسلية ودمل مسل و و لد اإلجلرااا
ااكجللسي ااملاكرللة ومنجللس اجللسي اامشللاريس
واإلش ل ار

اارنيلة وشلسرخ لغ اابمل لسابديلد ملي

واجللسي ااجللرد واجللسي اامدسلقللة واجللسي اااقيلليم

دكللئ اال لرامت اناكارونيللة دال ل اام سس للة كللداخ للسم لاللدري

ك لوادر اامكالللس

االلديي يبمكللوي للغ مكالللس

اابديللد م للي

ااجسمبللة او لللسر ااجسمبللة أ اامكالللس

اام كية اااغ ابود اكم س ظلة و سايلس يشلل منصل

مسل و مكاللة ككيلة ااارليلة جسمبلة

ااقسدسية .
المشــاركا  :شللسرخ للغ اابديللد مللي اانللدوا
ااملاكرة اام كية واابرلية واابسامية غ ملاكل
ااقدل للر وااال للغ كسن ل ل
اامكالللس

واامل ام ار ومبللسرل ااكال

األملسكي اام كيلة ودالل ااقدلر وللسر

ل للمي إدل للسر اابم ل ل  ،وورش اابم ل ل اارنيل للة ااال للغ ال ل ل

ومنجللس اام ل امر اابكمللغ للغ ااجيسللة اابسمللة اكمبكومللس

ومبسرل أ يمل

اللدور اانشللر

لغ اابديلد ملي ااجسمبلس

واا سسلللس

دم ل ل
للغ للللداد

ااب ار يلة وشلسرخ لغ مبلرل ارليل االدواغ

ااد أ يم غ إ كيم كردساسي لم س ظة ارليل وشلسرخ لغ مبلرل ليلرو االدواغ االد

أ ليم لغ دوالة النلسي لغ اابسصلمة ليلرو وجميبجلس كسنل
إاللئ اابديللد مللي اامشللسركس

انلس مشلسركة بسالة لسإل للس ة

للغ إ سمللة مبللسرل دكللئ سدللة اامكالللة اامركزيللة املاك ل

دور اانشر.
ور س لواا كسن ل
الـــدو ار  :شللسرخ لسابديللد مللي االلد ا
اارجرسل للة واااصل للني
دو ار

اامبكومل للس

ام دو ار

اااللغ ال ل

اااو ل ل اكلل للة اننككيزيل للة ودور )IC3اك سس ل لللس

اا سسلس

االسصة لشركة مسيكرو سلو

دكئ شجسدا

دم ل اامكالللس

ور
اناكارونيل للة او د ا

يل للسد اا سسل للو او

ودور اك سسل لللس

ل للغ مرك ل للز

وكلداخ دو ار د ارسلا ااالدريس و صل

ور
مي لي اامشسركة لجده ااد ا

ااالغ أ يمل

للغ

يجلس

لغ أملسكي ملاكرلة دالل

ااجسمبة
ال مــل الحــالي :يبم ل ادريسللغ للغ جسمبللة ااقسدسللية ككيللة ااارليللة سللم اابكللوم ااارلويللة
واانرسية سص دكئ ااكق

اابكمغ مدرس مسسدد) ومس و مكالة ككية ااارلية

البحـــول المنشـــورة:اديللل ل مللسي منشللوراي األو

للغ مجكللة اابكللوم اإلنسللسنية للغ ككيللة

ااارلية جسمبة ااقسدسية لبنواي امر اامنس شة اا لر لغ انميلة اااركيلر اانس لد الدل دكللة
سم ااكلة اابرلية غ مسد األد

اا ديث).

واال ث اآللر نشر لغ مجكلة ككيلة ااارليلة األسسسلية لغ جلسمب لسلل لبنلواي

لب

دكلل للة أ سل للسم ااكلل للة اابرليل للة ل للغ ااا ل للدث لساكلل للة اابرليل للة اارصل للي ة مل للي وججل للة نظل للر
ااادريسييي واادكلة /األسلس
لسإل للس ة إا للئ نش للر كا للس

واامبساجس )
لبنل لواي اااركي للر اانس للد وااق للدر ااكلوي للة ر ي للة جدي للد للغ

دراسا ااادريس ) دلب غ دمسي غ دار اار واي اكدلسدة واانشر.

