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 الجامعة التكنولوجية

 

 قسم هندسة السيطرة والنظم
 الغيشة الزاحيت

  3107\9\32 اخش ححذيذ
 

 

 صىسة عويت فليح حغي احوذ االعن 

  1978\8\21 حأسيخ الىالدة

 )اخخياسيت(

 عشبيت القىهيت

قغن هٌذعت الغيطشة والٌظن \الجاهعت الخكٌىلىجيت هكاى العول   

 اللغاث

يتاللغت العشب  

 اللغت االًكليضيت

 اللغت الفشًغيت

 17701272202 سقن الوىبايل

 Sumayya.addoori@gmail.com البشيذ االلكخشوًي
 

 اإلداسيتالوٌاصب 

 لغايت هي القغن الجاهعت الوٌصب ث

0      

      
 

 الذسجاث العلويت

 الخأسيخ القغن الجاهعت البلذ الواًح الذسجت

 2000 اللغت االًكليزيت جاهعت بغذاد العراق البكالىسيىط

 2006 اللغت االًكليزيت جاهعت بغذاد العراق الواجغخيش

     الذكخىساٍ
 

 

 

 الوشاحب العلويت

 الخأسيخ الوشحبت العلويت

 2006\11\12 هذسط هغاعذ

  هذسط

  أعخار هغاعذ

  أعخار
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 هجاالث البحذ العلوي 

 الشعش اإلًكليضي 0

 ساب وتعلن اللغت الثاًيتاكت 2

 طرائك تذريس اللغت االًكليزيت 3

 العلويت...( الهٌذسيت،تذريس اللغت اإلًكليزيت لألغراض الخاصت ) 4

 الوٌظواث الحكىهيت

1  

  

  

 ًشاطاث اخشي

 تذريس اللغت اإلًكليزيت لغير الٌاطميي بها 1

 إلاهت دوراث تمىيت للوىظفيي باللغت االًكليزيت  

 التذليك اللغىي للبحىث 
 

 

 الوىاد الوخخبشيت

لقذ قُوج بالخذسيظ في 

 الوخخبشاث الخاليت

 هختبر الصىتياث

 

 

 

 

 
 

 الخبشة في البشاهج الهٌذعيت

 

 

 
 

 

 الخبشة الوهٌيت

(  2010 -2002الجاهعت التكٌىلىجيت ) \لسن هٌذست السيطرة والٌظن \تذريس هادة اللغت اإلًكليزيت التمٌيت   

( 2002-2002جاهعت بغذاد ) \كليت اآلداب\لسن اللغت اإلًكليزيت\الشعر اإلًكليزي الفيكتىري   

 ( 2002-2002الجاهعت التكٌىلىجيت ) \ االلكتروًياث البصريتلسن هٌذست الليزر و \اللغت اإلًكليزيت التمٌيت  

 ( 2013-2010لسن هٌذست السيطرة والٌظن ) \ههاراث اهتحاى التىفل

 (2012-2010الجاهعت التكٌىلىجيت ) \لسن علىم الحاسباث \ههاراث اهتحاى التىفل

 (2013-2012) وااللكتروًياث البصريتلسن هٌذست الليزر  \ههاراث اهتحاى التىفل 

 (2014-2013) تروًياث البصريتوااللكلسن هٌذست الليزر  \ههاراث اللغت األربعت 

 (2014 -2013لسن هٌذست السيطرة والٌظن ) \ههاراث اللغت األربعت 

 (2014 -2013لسن هٌذست السيطرة والٌظن ) \اللغت اإلًكليزيت لطالب الذراساث العليا 
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 (2012 -2014الوولكت الوتحذة ) \هاًشستر \التطىع لتذريس اساسياث اللغت اإلًكليزيت للوهاجريي 

 

 

 
 

 الكخب الوٌشىسة )لغايت حأسيخ الخحذيذ(

Date Publisher Title of book No. 

    
 

 البحىد الوٌشىسة )لغايت حأسيخ الخحذيذ(

Date Publisher Title of paper  No. 

   1 

   2 

   3 

   4 

 

 كخب الشكش والخكشيواث

 الخأسيخ الجهت الواًحت ث

 3118\0\32 ىجيتسئيظ الجاهعت الخكٌىل 0

 3100\2\06 سئيظ قغن علىم الحاعباث 3

 3100\5\20 سئيظ الجاهعت الخكٌىلىجيت 2

 3100\00\0 وصيش الخعلين العالي والبحذ العلوي 4

 3103\2\5 سئيظ قغن هٌذعت الغيطشة والٌظن 5

 3102\5\8 سئيظ قغن هٌذعت الغيطشة والٌظن 6

 3102\01\0 سئيظ الجاهعت الخكٌىلىجيت 7

8   

9   

01   

 

 االطاسيح الخي اششف عليها

Date University Master/Doctorate Title No. 

     

 


