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 A: Personal Information                 املعلومات الشخصية: أواًل  
                                                                                                                   

                                                                                                                                            غانم دمحم حسين بدران :االسم الرباعي    

                                                                

Name    : ghanim mohammad hussen badran  

 

 

 كركوك : مكان الوالدة    

                    

Birth place   :       

 

       Birth date  : 51/4/5691 تاريخ الوالدة   

                                                        

 

        MScماجستير       :Certificationالشهادة    

                                                          

    Lecturerمدر    :Scientific Gradeاللقب العلمي   

            

   

   First appointment Date  :11/6/1151 تاريخ أول تعيين 

 

     جامعة تكريت :  ن أول تعيينمكا   

   

   First appointment place:       

 

 

      : .telephone noرقم الهاتف 

 

 : E-mailالبريد االلكتروني 
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 19:عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي  

 

 خدمة عسكرية  3/6/5699 - 1/51/5691سنوات  6:ات الخدمة خارج التعليم العاليعدد سنو  

  انتداب في محطة كهرباء دوكان  3/6/5699-3/51/5665                                                      

   
                              ize         B: Special                                     االختصاص :اثنياً  

 

        طرائق تدريس /اللغة االنكليزية :االختصاص العام

           

:General Specialty   ٍ         

  

 

 تقويم تدريس اللغة االنكليزية :االختصاص الدقيق
                                                                    

  ٍAccurate Specialty :         

 
 

 
 

  C: Education(Certificates)                 الشهادات العلمية: اثلثاً   
 

 :Profالدكتوراه  .5

 

 :Country                                                      :الدولة 

 :City                                                                 :المدينة 

 :University                                                     :الجامعة

 
 
 
 : MScالماجستير .1

 

 :Country                                                                     العراق :لة الدو

 :City                                                                           تكريت :المدينة 

 :University                                                                 تكريت :الجامعة
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 : BSc  البكالوريو. 3  

 

 :Country                                                                     العراق :الدولة 

 :City                                                                           تكريت :المدينة 

 :University                                                                 تكريت:الجامعة

 
 
 High schoolدادية اإلع. 4

 
 :Country                                                                     العراق :الدولة 

 :City                                                                           كركوك:المدينة 

 :School                                                      اعدادية كركوك للبنين :المدرسة

 
 
 
 :أخرى. 5
 

 معلومات أخرى  ت
vienna tests system (vts) 27مشاركة في الدورة العالمية عن   .1

th
-29

th
 -marc-2017h                                       

2.        
3.            

4.        
 
شهادة تدريبية من جامعة بغداد : ما ذكرت فوق مثل ايها عديكتب هنا أي شهادات أخرى تم الحصول عل :مالحظة   

                                             . في امن المعلومات
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 University Teaching Experience       اخلربة التدريسية يف اجلامعة: رابعا

 
 :المواد الدراسية التي قمت بتدريسها

 

                                            

                                                                  
 
 
 
 

 السنة القسم الكلية المرحلة أسم المادة ت
 2002-2002 اللغة االنكليزية  التربية االنسانية  االولى  قواعد   .1
 2002-2002  االنكليزية اللغة  االنسانية لتربية الثالثة  منهج البحث   .2
 2002-2002  االنكليزية اللغة  االنسانية لتربية ثانية  قواعد  .3
 2002-2002  االنكليزية اللغة  االنسانية لتربية ثالثة  قواعد  .4
 2012-2010  االنكليزية اللغة  االنسانية لتربية ثالثة طرائق تدريس  .5
 2012-2010 اللغة االنكليزية   االنسانية لتربية الرابعة  اختبارات  .6
 2002-2006 الكردي  االنسانية لتربية الثانية /اولى اللغة االنكليزية  .2
 2012-2016 اللغة االنكليزية ربية االساسية الت اولى  قواعد   .2
 2002-2002 التركي  االنسانية لتربية ثالثة/ثانية  االنكليزية اللغة   .2

 2012-2016 رياض اطفال التربية االساسية  الولىا اللغة االنكليزية  .10
 2010-2002 التركي  االنسانية لتربية رابعة  االنكليزية اللغة  .11
 اولى  االنكليزية اللغة  .12

قسم العلوم 
  التربوية والنفسية 

  2016-2012 
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  Current Scholarly actives                  األنشطة العلمية احلالية  : خامساً  

 :المنشورة  الكتب والبحوث.1    

رقم المجلة  اسم المجلة اسم البحث أو الكتاب ت
ISBN 

رقم  العدد تاريخ النشر
 الصفحة

1.  An evaluation of grammars 

carricalurac of English 

departmant according to 

tabas modl 
 32-1 12مجلد2 2012آب  6222-1212 جامعة تكريت للعلوم االنسانية 

2.  difficlties of learning 

english as fil  52-1 15 2013حزيران  2554-2024 اداب الفراهيدي 

3.  the impact of cLl on 

learning as fLl on the 

studarts achievement 
جامعة كركوك كلية التربية 

 االنسانية 
حزيران 25 1992-1179

2015 
 26-1 10مجلد3

4.  Baccalaurate Examination 

of English Prepartory 

schools in Iraq and 

kurdistan region an 

evaluative stdy 

جامعة تكريت كلية التربية 
 22-1 22مجلد6 2015اغسطس 6222-1212 للعلوم االنسانية 

5.  Investigting Recog nition 

of symbolism in The Old 

Man and The Sea 
 26-1 23 2015أيلول  9554-2074 مجلة اداب الظواهري 

6.                                      

2.                                      

2.                                      

2.                                      

10.                                      

11.                                      

12.                                      

                                                                                               
 :الكتب أو البحوث تحت النشر.2

 البحث أو الكتابأسم  ت
1.        
2.        

3.        
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4.        

5.        

6.        

2.        

2.        

2.        

10.        

 :ير المنشورةالكتب أو البحوث غ.3
 أسم البحث أو الكتاب ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

2.        

2.        

2.        

10.        

 
 :المؤتمرات.4
 

 ت
اسم البحث أو الكتاب الذي تم نشره 

 البلد تاريخ المؤتمر اسم المؤتمر في المؤتمر

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          
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6.                          

2.                          

2.                          

2.                          

10.                          

                                                                       
 
 
 :خدمات اإلدارية والمهنية.5

,  رئيس قسم النبات في كلية الزراعة جامعة كركوك:ه مثلعمل أثناء األستاذتقلدها  إداريةيكتب هنا أي مناصب :مالحظة
  .مقرر قسم هندسة النفط كلية الهندسة

 المنصب اإلداري  ت
 لعلوم االنسانية كلية التربية ل 2012-2002مقرر قسم اللغة االنكليزية   .1
 كلية الهندسة جامعة تكريت 2002-1222مسؤول وحدة الصيانة   .2

 جامعة تكريت  2002-1224مسؤول وحدة االقسام الداخلية   .3

 كلية التربية االساسية  2012-2016مقرر اللغة االنكليزية   .4

5.        

6.        

2.        

2.        

2.        

10.        

 
 :خدمة الجامعة والمجتمع.5

 .تدريب الطلبة , إعطاء محاضرة في فن الخطابة : يكتب هنا أي خدمات قدمها األستاذ للمجتمع مثل:مالحظة
 الخدمات  ت
1.        
2.        

3.        
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4.        

5.        

6.        

2.        

2.        

2.        

10.        

 
 

 والدوريات عضوية في المجالت.6

 
 المجالت أو الدوريات  ت
1.        
2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

2.        

2.        

2.        

10.        

                                         

                                                                                          


