
 

 

 

 

 CVالسيزة الذاتية 

 

 

                                   Personal Information   :انًعهىياخ انشخصٍح        

 Hatem Saadoon Muhsin Saihoud  حاتى سعذوٌ يحسٍ صٍهىد  االسى انكايم:

 

Full name: 

 :date of Birth  1990 0991 تارٌخ انىالدج:

 :Master  The certificate ياجستٍر  انشهادج:  

 English  Language Teaching General انتخصص انعاو انهغح االَكهٍزٌح  انتخصص انعاو:

Specialization 

انتخصص 

 انذقٍق:

 :Literature Specialization  ادب اَكهٍزي 

  :Assistant Lecturer Academic Title يذرس يساعذ  انهقة انعهًً:

انحصىل  تارٌخ

 عهٍه

8102 2018 Date obtained: 

عذد سُىاخ 

انخذيح فً 

 انتعهٍى انعانً:

 year   Number of years 3 سُح   3

of service in 

higher education 

انثرٌذ 

 االنكتروًَ:

hatemalaqaby@gmail.com hatemalaqaby@gmail.com Email: 

انجهح انًاَحح 

نهشهادج 

 انثكانىرٌىس

 كهٍح انترتٍح االساسٍح  –جايعح دٌانى 

 

 

University of Diyala - College of 

Basic Education 

The awarding of 

the bachelor's 

degree: 

تارٌخ يُح 

 انشهادج:

8108 – 8103  2012 – 2013  Date of 

certification: 

انجهح انًاَحح 

نشهادج 

 انًاجستٍر:

 Al – Hind – Osmania University The awarding of انجايعح انعثًاٍَح   –دونح انهُذ 

the Master's 

degree: 

تارٌخ يُح 

 انشهادج :

 

8102  2018 Date of 

certification: 

 pho  07706984828 18818920282 رقى انهاتف 

 

 :                                                               الىظائف التي شغلها

الفتزة  مكان العمل الىظيفة ت

 –مه 
 الى

Period 
from - to 

Workplace Job  
sequence 

كلية   –جامعة دايىل  تدريسي  1
 العلوم االسالمية 

8102-
8180 

2018-
2021 

University  of 
Diyala - College of 

Islamic Sciences 

Teacher 1 

 

 



 

 

        
 ا -

 لجامعات او المعاهد التي درس فيها    -

الجامعة )الجهة  ت

 (المعهد(/ الكلية)
 Period from الى –الفتزة مه 

– to 
The 

(University 
(College) / 

Institute) 

 
sequence 

كلية بالد الزافديه  1

  الجامعة 

8118 – 8108  6002 – 6006  Bal Al-
Rafadin 

University 
College 

1 

كلية  -جامعة ديالى  6

 العلىم االسالمية 

8102 – 8180 2018- 2021 University  of 
Diyala - College of 
Islamic Sciences 

2 

 

 المواضيع التي قام بتدريسها   

 السنة الدراسية   المادة  القسم  الكلية   الجامعة   ت

  8112- 8112 انلكيزية عامة   الشريعه  العلوم االسالمية  جامعة ديالى  1

 8112-8112 انكليزية عامة  علوم القران  العلوم االسالمية  جامعة ديالى  8

 headway 8112 - 8181 الشريعة  العلوم االسالمية  جامعة ديالى   3

 headway 8112 - 8181 علوم القران  العلوم االسالمية  جامعة ديالى  4

كلية بالد الرافدين  5
 الجامعة 

اللغة  
 االنكليزية 

 8112 - 8112 الشعر 

كلية بالد الرافدين  6
 الجامعة 

اللغة  
 االنكليزية 

 8112- 8112 الترجمة 

7      

2      

2      

2      
  -المؤتمرات والنداوات العلمية والورش التي شارك فيها  :

  حلقة (  41الحلقات النقاشية   ) عدد    -

 

 ابداعات ونشاطات حصل عليها ) جوائز / شهادات  / كتب شكر  (  -



 

 

 (  04الشهادات المشاركة  )  -

 (   5كتب شكر  عدد )  -


