السيرة العلمية
االسم الثالثي :حيدر صادق ناصر
الكلية /القسم :االداب  /اللغة االنكليزية
الوظيفية الحالية :تدريسي
الشهادات الحاصل عليها :ماجستير
التخصص العام :لغة
التخصص الدقيق :علم الداللة
الخبرات اللغوية/ :
اللقب العلمي/الجهة المانحة  :مدرس مساعد /الجامعة المستنصرية -كلية االداب
سنوات الخدمة الجامعية :سنتان وثمانية اشهر
عنوان رسالة الماجستير :دراسة لتعابير التلطيف في بعض النصوص االعالمية واالدبية المختارة
عنوان رسالة الدكتوراه/ :
رقم الهاتف07701721129 :
البريد اإللكترونيhayderxmas@gmail.com :

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم
ت

أسم الجائزة والمنح والتكريم

الجهة المانحة

السنة

1

جائزة رئيس الوزراء للطلبة االوائل

رئاسة الوزراء

2008

الجامعة المستنصرية

2016/2014

عمادة كلية االداب

2015

2
3

كتابين شكر وتقدير من السيد رئيس
الجامعة
كتاب شكر وتقدير من السيدة عميد
كلية االداب

 األعمال المنجزة  -الكتب المؤلفة والمترجمة
ت

عنوان الكتاب

1

/

مكان النشر

الناشر

السنة

 البحوث العلمية المنشورة
ت

عنوان البحث

1

/

مكان النشر

الناشر

السنة

 المؤتمرات والندوات (ورقة بحث  /محاضرة)
ت

اسم المؤتمر و الندوة

1

مؤتمر الطف السنوي

مكان انعقادها
الجامعة

المستنصرية

السنة
2016

 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية
ت
1

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث
العلمية

بحث بعنوان تعابير التلطيف في االعالم
السياسي

العمل قيد اإلنجاز
" قيد االنجاز"

العمل المقدم للنشر

 الخبرات التدريسية
ت
1
2
3
4
5
6
7
8

اسم المادة التدريسية
ندريس اللغة االنكليزية كلغة اجنبية في
المعهد البريطاني لينغوافون

تدريس اللغة االنكليزية كلغة اجنبية في
اكاديمية بغداد للعلوم االنسانية

تدريس مادة االنشاء للمرحلة االولى/الدراسة
الصباحية في الجامعة المستنصرية

تدريس مادة االستيعاب لطلبة المرحلة
االولى/الدراسة المسائية
تدريس مادة االنشاء واالنشا واالستيعاب
لطلبة المرحلة الثانية/الدراسة الصباحية
تدريس مادة النحو لطلبة المرحلة الثالثة
/الدراسة الصباحية والمسائية

تدريس مادة النحو لطلبة المرحلة الثانية
الدراسة المسائية

تدريس مادة النحو لطلبة المرحلة الثالثة
/الدراسة الصباحية والمسائية

السنة
2016-2011
2016-2014
2014
2014
2015
2016
2016
2017

 الدورات التدريبية
ت
1

اسم التدريب

واسم المؤسسة التي أجرت التدريب

المكان

دورة تعلم اللغة

مركز التعليم المستمر

الجامعة

االنكليزية

المستنصرية

السنة
2015

2
3

مركز التعليم المستمر

دورة طرائق
تدريس

مركز الحاسبة االلكترونية

دورة كفاءة
بالحاسبة

الجامعة

التكنلوجية

2008

الجامعة

التكنلوجية

 المناصب اإلدارية
ت

المناصب اإلدارية

1

/

فترة التكلفة

 اللجان المشارك بها
ت
1

اسم اللجنة
رئيس اللجنة التحقيقية في
كلية التربية

عضو اللجنة االمتحانية
2

في قسم اللغة االنكليزية

مهام اللجنة
النظر في مذكرة السيد

معاون عميد كلية التربية
السابق
متابعة اعمال امتحانات
قسم اللغة االنكليزية

للعامين الدراسيين 2015-
2014

عضو اللجنة الثقافية في قسم

متابعة اعمال اللجنة

2016

االنكليزية

3

اللغة االنكليزية للعام الدراسي

4

عضو لجنة تحديث المناهج

فترة عمل اللجنة

الثقافية في قسم اللغة
متابعة تحديث مناهج قسم

عام دراسي

في قسم اللغة االنكليزية للعام

اللغة االنكليزية

عضو لجنة متابعة غيابات

متابعة غيابات قسم اللغة

الدراسي 2015

5

طلبة قسم اللغة االنكليزية
للعام الدراسي 2015

6

عضو اللجنة االنظباطية في
قسم اللغة االنكليزية للعام
الدراسي 2015

االنكليزية

