
Curriculum Vitae 1 

 السٍشة الزاحٍت للمذسس المساعذ سجى عبذ االمٍش هادي
 

 الهذف الىظٍفً

 
. والرٍ ذٌافض الوإطظاخ الذولُح، إطظح الرعلُوُحًراجُح عالُح للوأل حفعال حوهظاه طلع الً اى اكىىأذ  

 

:الملف الشخصً  

طجً عثذ االهُز هادٌ جكٌىد الُىدج :الزتاعٍ واللقة األطن  

 الرىلـــذ: 2891

 الجٌـــض: أًثً

  الذَاًـــح: هظلوح

 القىهُــح: عزتُح

 الجٌظُح: عزاقُح

 الحالح االجرواعُح: هرشوجح

 عٌىاى الظكي: واطظ – كىخ- الخاجُح- قرب دائرة االسكان

 رقن الوىتاَل: 35909288070   )َحرىٌ جوُع وطائل الرىاصل( 

                                                       

 : اإللكخشونً البشٌذ عنىان

 gl1103@uowasit.edu.iq  

 sa982ja@gmail.com  

 col.edu.iq-lecwasit6@alkadhum  

  

 :الخىاصل مىاقع

Google Scholar: https://scholar.google.com  

  مساعذ أسخار :العلمً اللقب

 ( الحاطىب علىم قظن – الصزفح للعلىم الرزتُح كلُح – واطظ جاهعح ) هظاعذ هذرص :الىظُفٍ العٌىاى

 واطظ جاهعح / الحاطىب علىم قظن فٍ ذذرَظُح :العول ًىع

 1328-23-1 :الرعُُي ذارَخ

 

 :الشهاداث الذساسٍت الحاصلت علٍها

 .1330-1331 تغذاد جاهعح – الشراعح كلُح – سراعُح علىم تكالىرَىص -

 .1329-1320 واطظ جاهعح -االًكلُشَح اللغح قظن – اًكلُشٌ ذزتُح تكالىرَىص -

 .1328 واطظ جاهعح -اًكلُشَح لغح -هاجظرُزاًكلُشٌ -
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Curriculum Vitae 2 

 

 :فٍها عملج الخً الىظائف

 .واطظ فٍ الشراعح لوذَزَح الراتعح الذوائز احذي فٍ هحاطة هظاعذ -

 CHF للقزوض الذولُح الرعاوًٍ االطكاى هإطظح فٍ عولد -

 1328 واطظ جاهعح فٍ خارجٍ هحاضز -

 1328 الكاظن االهام كلُح خارجٍ هحاضز -

 الصرفة التربية الحاسوب علوم قسم في التدريسية بالهيئة عضو -

 

 :الخذسٌس خبشة

 :الخالٍت المىاد بخذسٌس قمج

- Constitution and Administration Law /القانون /كلية الثانية المرحلة 

-  Law of study the to Introduction / القانون كلية االولى/ المرحلة 

- teaching of Method / االنكليزية اللغة قسم / الثالثة المرحلة 

- speaking and listening Advanced االنكليزية اللغة قسم الرابعة/ /المرحلة 

- reading Advanced ةاالنكليزي اللغة /قسم الثانية /المرحلة 

- writing Academic / االًكلُشَح اللغح قظن / ثالثح هزحلح 

-  positionComاالًكلُشَح اللغح قظن / ثاًُح /هزحلح 

 االولً الوزحلح و /القزاى وعلىم الصزفح للرزتُح الحاطىب علىم قظن هزاحل لكافح االًكلُشَح لغحال هادج ذذرَض -

  .والوصزفُح الوالُح العلىم قظن فٍ والثاًُح

 العزتُح اللغح /قظن االولً للوزحلح االًكلُشَح اللغح هادج ذذرَض -
 

 

 

  :البحىد المنشىسة فً المجالث العشاقٍت
 

- The Significance of Political Neologisms     مجلة كلية التربية /جامعة واسط 

- Cultural Perspectives in Studying Translation Neologisms مجلة الرك للفلسفة/كلية االداب- 

                                                                جامعة واسط                                            
 

 
 

 :األششاف

 كلية االمام الكاظم -قظن اللغح االًكلُشَح -االشزاف علً تحىز طلثح الوزحلح الزاتعح  -
 

 



Curriculum Vitae 3 

 :مؤهالثال

 
 هاجظرُز لغح اًكلُشَح عٌىاى الزطالح ) ذأثُز الثقافح فٍ ذزجوح الوظرحذثاخ الظُاطُح( -
 1329/جاهعح واطظ  لغح اًكلُشَح تكالىرَىص -
 1330بكالوريوس علوم زراعية/ جامعة بغداد  -
 .فٍ كلُح االهام الكاظنورشح  فٍ حضىر هشاركح شهادج -

 
 

 الخشكشاث:
 قظام الذَي عولد هعهن تاالضافح الً كراب شكز هي العرثح الحظٌُُحكرة شكز هي رؤطاء اال -

 

 

 
 :اللغاث

 اللغح العزتُح  

 لُشَحاالًكاللغح 

 
   


