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 البلد   الجامعة   الكلية   سنة التخرج الشهادة ت 
 العراق الموصل اداب   1993                       لغة انكليزية   سبكالوريو  
 العراق الموصل اداب 1999 ماجستير لغة انكليزية 
 لعراقا الموصل اداب 2004 نكليزيةدكتوراه لغة ا 

 
 :: االلقاب العلميةثانيا  



 14/9/1993: بدرجة م.مالحظتعيين اول مرة   .1
 30/11/1999: منح لقب مدرس مساعد.  2
 30/12/2004: منح لقب مدرس.  3
 25/3/2009:   منح لقب استاذ مساعد.  4
 

 :اإلدارية: الخبرة ثالثا
(, 2009)ة التربيللللة االساسللللية/جامعة الموصللللل كليلللل /وكيللللل رقلللليس قسللللم اللغللللة االنكليزية. 1
(2012-2013( ,)2013-2014.) 
 (.2013-2009)ربية االساسية /جامعة الموصل رقيس قسم اللغة االنكليزية/ كلية الت.  2
 

 ا: البحوث العلمية ) المنشورة وغير المنشورة (رابع
1- Students' Awareness of the Semantic Differences among Surprise 

Expressions in English. 
2- A study of the Activation of Goal Inferences by Readers of EFL at 

University Level. 
3- Immersion Learning: What, How, and for what Purposes? 
4- Emotional Intelligence and Students ' Academic Achievement. 
5- The Use of model Essays in Developing Students' Written 

Performance at University Level. 
6- Processes in Speed Reading (In collaboration with Dr. Hussein Ali 

Ahmed).  
7- An Investigation of Test Anxiety by EFL University Students: A 

Field Study (In collaboration with Dr. Hussein Ali Ahmed). 
8- Investigating the Interrelatedness between the Content-Based 

Approach and EFL University Students' Emotional Intelligence and 

Academic Achievement. 

9- EFL University Students' Recognition of Sentence Patterns and 

Elements. 

10- Thinking Styles: A Theoretical Account. 

11- Using Self-Assessment for Evaluating EFL University Students'  

Performance in Translation. 



12- EFL University Students' Awareness of the Translation and Usage of 

some Cultural Expressions (Idioms as a Case in Point) 

 
  

 

 : النشاطات التدريبية والتدريسيةاخامس
 .االشراف على تدريب طلبة الصف الرابع في مرحلة التطبيق.  1
 .المرحلة الرابعة  طلبةمحاضرات تدريبية وتطبيقية على  القاء.  2
 .المرحلة الرابعةطلبة  مناقشة بحوث تخرج االشراف على و .  3
 االنكليزية في قسمي التاريخ والجغرافية. تدريس مادة نصوص تاريخية وجغرافية باللغة  4
. تدريس مواد: االنكليزيللة العامللة, القواعللد للمرحلللة االولللى الثانيللة والثالثللة, النحللو التحللويلي, 5

 .االستيعاب المتقدم, الترجمة في قسم اللغة االنكليزية
 . المشاركة في الحلقات الدراسية التي تقام في القسم.6
 
 

  ا  لعليالدراسات اا:  سادس
تدريس مادة القواعد, النحو الوظيفي, علم اللغة التطبيقللي, طراقللق تللدريس اللغللة االنكليزيللة   .1

, اللغللة االنكليزيللة لطلبللة الدراسللات لطلبة الدراسللات العليللا )ماجسللتير( فللي قسللم اللغللة االنكليزيللة
 العليا في اختصاص الرياضة.

االنكليزيللة والتقللويم اللغللوا للرسللاقل  التقويم العلمي لرسللاقل الماجسللتير فللي اختصللاص اللغللة.  2
 في اختصاصات مختلفة

 والنشر في المجالت.  التقويم العلمي للبحوث العلمية المقدمة الغراض الترقية العلمية.  3
. مناقشة طالب الدكتوراه )عمر علي اليللاس علللي( قسللم اللغللة االنكليزيللة كليللة التربيللة للعلللوم 4

 .2019-2-21تاريخ المناقشة    3/7/579مرقم  االنسانية بموجب االمر االدارا ال
. تقللويم اطروحللة الللدكتوراه للطالللب أدريللس علللي حسللن/ جامعللة زاخو/كليللة العلللوم اإلنسللانية/ 5

   2019-2-4بتاريخ   2/41قسم اللغة االنكليزية حسب االمر االدارا المرقم  
ة كليلللة التربيلللة . مناقشلللة طاللللب الماجسلللتير )ملللروان رمملللان عبلللدي( قسلللم اللغلللة االنكليزيللل 6

 2018-12-12( تاريخ المناقشة  3214االساسية بحسب االمر االدارا المرقم )
. تقللويم علمللي لرسللالة الماجسللتير الفكاهللة كتقنيللة تللدريس... بحسللب االمللر االدارا المللرقم 7

 2018-10-14بتاريخ   2947



 2225. تقويم علمي لرسالة الماجسللتير )تحليللل خالفللات االطفللال...( بموجللب االمللر االدارا 8 
 2108-8-19بتاريخ  

( بموجللب االمللر االدارا المللرقم  .… error analysis. تقللويم علمللي لرسللالة الماجسللتير )9
 كلية التربية للعلوم االنسانية قسم اللغة االنكليزية  2018-6-12بتاريخ   31/7/8661

 
 :الدراسات العليا  إشراف:  اسابع
 دراسات عليا )ماجستير( يناالشراف على طالب.  1
 

 :واإلدارية: اللجان العلمية  ا  ثامن
   (.2011-2010)ج الدراسية لكليات التربية االساسية المناه توحيدلجنة . عمو 1
        (.2010الى    2006)عموا منذ  أواللجنة االمتحانية رقيسا عمو   .2
 .نهاج التدريبي(مألقاء محاضرات ضمن اللجنة التطبيق في المدارس)   عمو  .3
  .لجنة االرشادعمو   .4
 عمو هيئة تحرير مجلة ابحاث كلية التربية االساسية ومقوما للغة االنكليزية..  5     

 (.2014-2013)عمو لجنة تحديث الكتب المنهجية والكتب المساعدة    .6
-2009) دمين لقسللم اللغللة االنكليزيللة لالعللوام الدراسلليةتقلل عمللو لجنللة اختبللار الطلبللة الم .7

 (.2019-2018(و )2010
)اثنللان االول والثالللث والسللادس  كليللة التربيللة االساسلليةمللؤتمرات عمللو اللجنللة التحملليرية ل .8

( 2019-2018وعمو اللجنة الثقافية لمللؤتمر الكليللة الللدولي الثالللث).منها محلي واالخر دولي(
حلللول الترقيلللات واالسلللتالل ومعلللايير الجلللودة  لكليلللةالموسلللعة لورشلللة ليلللة لوعملللو اللجنلللة العلم

(2018-2019.)   
 (.2014-2013و   2013-2012)رقيس لجنة الدراسات العليا في قسم اللغة االنكليزية    .9
 .رقيس اللجنة العلمية في قسم اللغة االنكليزية  .10
يللة للمتقللدمين للدراسللات العليللا فللي عمللو اللجنللة المركزيللة الختبللار كفللاءة اللغللة االنكليز  .11

 جامعة الموصل.
 .عمو لجنة دورات التعليم المستمر  .12
 (2017-2016. رقيس اللجنة االمتحانية للعام )13
 والى حد االن(  2018). عمو لجنة االستالل في كلية التربية االساسية.14
 الن(والى حد ا  2017). عمو لجنة الترقيات في كلية التربية االساسية.15



-2013()2013-2012. عمللو لجنللة مقابلللة طلبللة الدراسللات العليللا فللي القسللم لالعللوام )16
2014()2018-2019) 

  
 المشاركة في الندوات العلمية والورش:   تاسعا
رؤيللة -المشللاركة فللي النللدوة العلميللة )التحللدةات البيئيللة واثارهللا فللي المن للور االسللالمي -1

 .  2018-11-28اسالمية معاصرة( بتاريخ  

المشلللاركة فلللي اعملللال الملتقلللى الشلللعرا الخلللامس عشلللر بعنلللوان )الموصلللل فلللي أعلللين  -2
 . 2018-11-18شعراقها( بتاريخ  

المشللاركة فللي النللدوة العلميللة الموسللعة الثانيللة بعنللوان ) التطبيللق العملللي فللي التربيللة  -3
 . 2018-5-2الرياضية ترسيخ للمفاهيم واكتساب المهارات( بتاريخ  

-26)االصول الصللحيحة فللي كتابللة البحللث العلمللي( بتللاريخ   المشاركة في ورشة العمل -4
12-2017  . 

المشاركة في اعمال النللدوة العلميللة ) دراسللات متنوعللة فللي البيئللة والمجتمللع مللن وجهللة  -5
 .  2018-4-5ن ر اكادةمية( بتاريخ 

 .2018-12-19المشاركة في ورشة العمل ) االستشراق والدراسات التاريخية( بتاريخ  -6

هملللال النلللدوة العلميلللة االوللللى )الرياضلللة وصلللحة البلللدن وسلللبل علللالج المشلللاركة فلللي ا -7
 .  2018-12-26اصاباته( بتاريخ 

المشاركة في ورشة العمل ) علوم التربية البدنية واستثمارها فللي مخرجللات كليللة التربيللة  -8
 .  2017-12-19االساسية( بتاريخ  

 the effects of culture on teaching Englishالمشللاركة فللي ورشللة العمللل ) -9

as a foreign language)  2018-3-18بتاريخ. 

 
 الدورات التطويريةعاشرا:  

    .كفاءة الحاسوبدورة .  1
 .ق التدريساقطر دورة .  2
 . دورة الفوتوشوب )برنامج معالجة الصور(.3
 

 : التشكرات والتقديرعشرأحدى 
 .التربية االساسية  كليةتاب شكر من السيد عميد ( ك40. )1



  .الموصل جامعةتقديرية من السيد رقيس  شكر وشهادة  بكت (4. )2
 


