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االسم الكامل
اللقب العلمً
المنصب
القسم
الفرع
البريد االلكتروني

الشهادات الدراسٌة
اسم الجامعة
جامعة الموصل
جامعة الموصل

الشهادة العلمية
بكالوريوس
ماجستير

تاريخ منح الشهادة
6896/6/03
1338/0/61

التخصص
لغة انكلٌزٌة
لغة انكلٌزٌة وعلم اللغة التطبٌقً

البلد
العراق
العراق

الخبرة التدرٌسٌة
الدراسات االولية

اللغة االنكلٌزٌة الغراض متخصصة ( ادارٌة  +انسانٌة  +تكنولوجٌة  +طبٌة) ،
قواعد البٌانات ,تطبٌقات الحاسبة ،البحث العلمً ،معالج النصوص ,واالشراف
على بحوث الطلبة فً الدراسات االولٌة.

الدراسات العليا(ان وجدت )

ال ٌوجد

النشاط البحثً والعلمً
البحوث المنشورة
المؤتمرات والندوات
عضوية الجمعيات العلمية
والمهنية ودور النشر
والمجالت

 5بحوث
 4مؤتمرات
 63ورش عمل
 63ندوات
رئٌس اللجنة العلمٌة فً قسم تقنٌات المعلومات والمكتبات
عضو فً لجنة خبراء قسم تقنٌات المعلومات والمكتبات
عضو فً اللجان الفرعٌة للجنة المقررات الدراسٌة فً المعهد التقنً الموصل
رئٌس لجنة اللغة االنكلٌزٌة فً رئاسة الجامعة التقنٌة الشمالٌة

االهتمامات البحثٌة والعلمٌة
Speech Acts, Language Teaching and Learning, Pragmatic Transfer, Language Instructions,
تكنولوجيا المعلومات في تخصص علم المكتبات والمعلوماتmethodologies, Applied Linguistics ,
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Ban Ahmad Hamoodi Hussein Al Delaimi
Teacher
Head of Department of Information and Libraries
Techniques
of Department of Information and Libraries Techniques
There is no
banahmad87@ntu.edu.iq

Department
Division
E-mail

Academic Certificates
University

Certificate

Date of Certificate

Specialization

Country

University
of Mosul
University
of Mosul

Bachelor of Art

30/6/1986

Iraq

M.A.

12/3/2009

English
Language
English
Language &
Applied
Linguistics

Iraq

Academic Experience
Undergraduate Study

Postgraduate Study

English for specialized purposes (administrative + humanities
+ technological specialities+ medical specialities), databases,
computer applications, operating systems, word processor,
scientific research and supervision of research projects in
preliminary studies.
There is none

Scientific Activities and Papers
Published Papers
Conferences and
Workshops
Scientific Committees
and others

5 published Research
4 Conferences
10 workshops
10 symposims
1- Chairman of the Scientific Committee in the Department of
Information Technology and Libraries

2-Member of the Committee of Experts of the Department of
Information Technology and Libraries
3-Member of the sub-committees of the curriculum system at
the Mosul Technical Institute
3-Chairman of the English Language Committee at the
Presidency of the Northern Technical University

Research and Scientific Interests
Speech Acts, Language Teaching and Learning, Pragmatic Transfer, Language
Instructions, Methodology, Applied Linguistics, Information Technologies in
Library and Information Science,

