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 :الشهادات -
 )اآلداب . كلٌة/  الموصل جامعة 9103/  الدكـتــــوراه  )علم اللغة والترجمة 

 )اآلداب . كلٌة/  الموصل جامعة 9112/      الماجســــتٌـر )الترجمة 

 )اآلداب . كلٌة/  الموصل جامعة 9112/      البكالورٌـوس )الترجمة 

 )العلوم كلٌة/  الموصل جامعة 0331/     البكالورٌوس )علوم الحاسبات . 

 
 عمم المغة والترجمة / الترجمة والدقيق: االختصاص العام -
 أستاذ مساعد :المرتبة العممية -
 :المناصب العممية واالدارية -

 تدريسي  

 العممية  الترقيات شؤون وحدة مسؤول 

 اإللكتروني االستالل برنامج مسؤول  

 
 
 



  
 

 كلية العلوم السياسية –جامعة الموصل 
 السيرة الذاتية

 
 المجان العممية واالدارية: -

 (.9102 – 9111)  الموصل جامعة/  السٌاسٌة العلوم لكلٌة اإلمتحانٌة اللجنة عضو 

 (.9109–9101) الموصل جامعة / السٌاسٌة العلوم لكلٌة الماجستٌر رسائل تدقٌق لجنة عضو 

 (.9102  – 9109) الموصل جامعة/  السٌاسٌة العلوم لكلٌة الجودة إدارة ضمان لجنة عضو 

 (.9102  – 9109) الموصل جامعة/  السٌاسٌة العلوم لكلٌة الطلبة انضباط لجنة عضو 

 جامعةب عضواالرتباط BILKENT (.9102-9109) العلٌا الدراسات طلبة لمحاضرات التركٌة 

 (. 9102 – 9102) العلٌا للدراسات للمتقدمٌن اإلنكلٌزٌة اللغة اختبار لجنة عضو 

 ( .9102-9101) السٌاسٌة العلوم لكلٌة الدراسٌة المقررات لجنة عضو 

 (.مستمر -9101) السٌاسٌة العلوم لكلٌة العلمٌة الترقٌات لجنة عضو 

 نٌنوى لمحافظة للتقرٌرالستراتٌجً السٌاسٌة التوصٌات كتابة لفرٌق اللغوٌة اللجنة عضو 

(9102- 9103) 

 (9103 -9102)  نٌنوى محافظة فً الستراتٌجً التقرٌر لكتابة اللغوي الفرٌق عضو. 

 السٌاسٌة العلوم لكلٌة االجتماعً التواصل مواقع مع الرسمً للموقع االعالمٌة اللجنة عضو 

(9103- 9191). 

 ( 9103عضو مجلس فرع السٌاسة العامة.) 

 ( 9103عضو لجنة المعاٌٌر التخصصٌة للعلوم السٌاسٌة.) 

  ً(.9191-9103)عضو لجنة االعتماد المؤسس 

 ( 9191-9103عضو اللجنة الفرعٌة لمتابعة سٌر االمتحانات االلكترونٌة.) 

 ( ً9103رئٌس اللجنة االمتحانٌة االلكترونٌة الساندة للعام الدراس.) 

 ( ً9191-9103عضو لجنة استالم الدفاتر االمتحانٌة للعام الدراس.) 

 ( 9191 – 9103عضو لجنة تدقٌق النتائج االمتحانٌة.) 

 ( 9191 – 9103عضو لجنة االستالل.) 

 ( مستمر -9191عضو مجلس فرع العالقات الدولٌة.) 
 ( 9190-9191عضو لجنة مقابلة المتقدمٌن للدراسات العلٌا) 

 

 14 :سنوات الخدمة -
 1ماجستير ترجمة /  :االشراف عمى طمبة الدراسات االولية والعميا -
 :والمترجمة ب العممية المؤلفةتالك -

 :كتاب مؤلف 

Old Arabic Dialects Impact on Translating Qur'anic Ayas into English 
 :كتاب مترجم 

Power Institutionalization and Nation-state Building: Case Study of Iraq 
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 :البحوث العممية المنشورة -

1. Towards an Interpretative Translation of Recurring Verses in the 
Glorious Qur'ān into English 

 9112 لسنة 09 المجلد 2 العدد/  االنسانٌة للعلوم تكرٌت جامعة مجلة

9. The Translation of Pronouns in the Glorious Qur'ān into English 
 0 العدد/  الموصل جامعة/  األساسٌة التربٌة كلٌة/  األساسٌة التربٌة كلٌة أبحاث مجلة

 9113 لسنة 3 المجلد

( مترجم مقال. ) أوباما خطاب فً ثانٌة نظرة. .  العراق من األمٌركٌة القوات إنسحاب. 2

 .9113 لسنة 21 العدد/  السٌاسٌة العلوم كلٌة/  سٌاسٌة أوراق دورٌة

4. Assessing the Translations of Collocation in the Glorious Qur'an 
into English 

 9101 لسنة 21 العدد/  الموصل جامعة/  اآلداب كلٌة/  الرافدٌن آداب مجلة

5. Formal and Functional Meanings in the Glorious Qur'an with 
Reference to Translation 

 2 العدد/  الموصل جامعة/  األساسٌة التربٌة كلٌة/  األساسٌة التربٌة كلٌة أبحاث مجلة
 9109 لسنة 00 المجلد

6. The Impact of Inflection on Translating some Verses in the Glorious 
Qur'ān into English 

 0 العدد/  الموصل جامعة/  األساسٌة التربٌة كلٌة/  األساسٌة التربٌة كلٌة أبحاث مجلة
 9109 لسنة 09 المجلد

1. The Translation of Idioms in the Glorious Qur'ān into English 
 2 العدد/  الموصل جامعة/  األساسٌة التربٌة كلٌة/  األساسٌة التربٌة كلٌة أبحاث مجلة

 9102 لسنة 09 المجلد

8. The Translation of " عسى"  in the Glorious Qur'ān into English 
 2 العدد/  الموصل جامعة/  األساسٌة التربٌة كلٌة/  األساسٌة التربٌة كلٌة أبحاث مجلة

 9102 لسنة 09 المجلد

 
 :المؤتمرات والندوات المحمية والدولية -
 (والتحديات اآلثار االحتالل مابعد العراق) بعنوان الدولية العالقات لفرع السادسة العممية الندوة -

22/11/2011. 
 .2011 حزيران/  السياسية العموم لكمية الثاني العممي المؤتمر -
 (والتفكيك البناء جدلية بين العراق في الدولة) بعنوان العامة السياسة لفرع السابعة العممية الندوة -

2/4/2012. 
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 ظل في العربي العالم في السياسي التغيير مستقبل) بعنوان العامة السياسة لفرع الثامنة العممية الندوة -

 3/5/2012 (الداخمية التحوالت
 . 2012 أيار/ (السياسية التنمية في ودورها المدني المجتمع منظمات)  بعنوان الثانية الطالبية الندوة -
 بعد الموصل في واالندماج التعايش إشكاليات) السياسية العموم لكمية السادس العممي الثاني الدولي المؤتمر -

 2017 نيسان (التحرير

 
 الدورات التدريبية: -
 . 9113الموصل  جامعة/  االلكترونٌة الحاسبة مركز/  االلكترونٌة الحاسبات دورة -

 جامعة/  الجامعً والتدرٌب التدرٌس طرائق تطوٌر مركز/  التدرٌس طرائق دورة -

 . 9113الموصل 

 .9100األمرٌكٌة  المتحدة الوالٌات/  UMASS ماساشوسٌتس جامعة /السٌاسٌة العلوم دورة -

 . 9102 الموصل جامعة/  السٌاسٌة العلوم كلٌة/  العربٌة اللغة سالمة دورة -

 رقم الجدٌدة العلمٌة الترقٌة تعلٌمات بخصوص الموصل جامعة رئاسة فً عمل ورشة -

 .9102 . 9101 لسنة( 021)

 .9102الموصل  جامعة/  األساسٌة التربٌة كلٌة/  العربٌة اللغة سالمة دورة -

 نٌنوى مركز مع بالتعاون السٌاسٌة العلوم كلٌة(/الموصلً المجتمع فً المرأة تمكٌن) دورة -

 .9102والبحوث لالستشارات

 رقم الجدٌدة العلمٌة الترقٌة تعلٌمات بخصوص السٌاسٌة العلوم كلٌة فً األولى العمل ورشة -

 . 9101 لسنة( 021)

 رقم الجدٌدة العلمٌة الترقٌة تعلٌمات بخصوص السٌاسٌة العلوم كلٌة فً الثانٌة العمل ورشة -

 . 9101 لسنة( 021)

 عنوان تحت السٌاسٌة العلوم كلٌة فً العام الرأي واستطالع بحوث لوحدة عمل ورشة -

 . 9102 آذار (والتطبٌق التنظٌر بٌن العام الرأي قٌاس)

 المركزالقانونً) عنوان تحت السٌاسٌة العلوم كلٌة فً القانونٌة الشعبة أقامتها ورشة عمل -

 .92/2/9102 (الجامعً للطالب

 العلوم كلٌة( / الحالة دراسة بطرٌقة القٌادٌة القدرات تنمٌة فً العامة السٌاسات) عمل ورشة -

 21/09/9102-92 . نٌنوى فرع العراقٌٌن األعمال رجال اتحاد مع بالتعاون السٌاسٌة

 الترقٌة تعلٌمات تطبٌق آلٌات توضٌح  بخصوص  السٌاسٌة العلوم كلٌة فً عمل ورشة -

 Turnitin اإللكترونً االستالل وبرنامج 9101 لسنة( 021) رقم الجدٌدة العلمٌة

02/0/9103 

 .2/01/9103العلٌا  الدراسات لطلبة االلكترونً االستالل برنامج دورة -
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 :الخبرة والمهارات العممية -
 . الموصل جامعة - السٌاسٌة العلوم كلٌة/  Basics of English مادة تدرٌس -

 جامعة - السٌاسٌة العلوم كلٌة/  Political Science: An Introduction مادة تدرٌس -

 .الموصل

 .الموصل جامعة - السٌاسٌة العلوم كلٌة/  International Politics مادة تدرٌس -

 - السٌاسٌة العلوم كلٌة/  Contemporary International Problems مادة تدرٌس -

 .الموصل جامعة

 .الموصل جامعة - السٌاسٌة العلوم كلٌة/  Headway Plus for Beginners مادة تدرٌس -

لطلبة الدراسات العلٌا / كلٌة العلوم  Headway Academic Skills Level 2تدرٌس مادة  -

 جامعة الموصل . –السٌاسٌة 

لطلبة الدراسات العلٌا / كلٌة العلوم السٌاسٌة  Social Media and Politicsتدرٌس مادة  -

 جامعة الموصل . –

 –لطلبة الدراسات العلٌا / كلٌة الفنون الجمٌلة  English for Fine Artsتدرٌس مادة  -

 جامعة الموصل .

 

 / المشاركة في عضوية الجمعيات العممية والدولية: -
 :ودروع التكريمالشكر كتب  -
 المانحة الجهة والتقدير الشكر موضوع عنوان  الكتاب وتاريخ رقم  ت

 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌد  االمتحانٌة اللجنة ألعمال 90/01/9111 فً 3/2/323 .0

 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌد  االمتحانٌة اللجنة ألعمال 2/00/9112 فً 3/2/0129 .9

 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌد  االمتحانٌة اللجنة ألعمال 93/3/9113 فً 3/2/0929 .2

 العلمٌة الترقٌات لجنة سكرتارٌة ألعمال 01/0/9101 فً 3/2/92 .2

 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌد         

 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌد  االمتحانٌة اللجنة ألعمال 21/3/9101 فً 3/2/0212 .2

 للكلٌة الثانً العلمً المؤتمر لجان ألعمال 03/2/9100 فً 3/2/212 .2

 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌد         

 النزاهة هٌئة للكلٌة الثانً العلمً المؤتمر لجان ألعمال 03/2/9100 فً 9122 .1

 المركزي للقبول اإللكترونً التقدٌم مراكز ألعمال02/09/9100فً 3/01/99232 .2

 الجامعة رئٌس مساعد         

 الموصل جامعة رئٌس   للكلٌة اإللكترونً التوثٌق نظام لتصمٌم 01/2/9109 فً 3/01/1192 .3

 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌد  االمتحانٌة اللجنة ألعمال 92/3/9109 فً 3/2/0922 .01

 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌد العلمٌة الترقٌات وحدة ألعمال 93/2/9102 فً 3/2/301 .00
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 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌد التركٌة بٌلكنت جامعة مع االرتباط لعضوٌة 02/2/9102 فً 3/2/0192 .09

 العلٌا للدراسات االنكلٌزٌة اللغة كفاءة لجنة لعضوٌة 2/01/9102 فً 3/2/0221 .02

 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌد                 

 العلٌا للدراسات االنكلٌزٌة اللغة كفاءة لجنة لعضوٌة 3/0/9102 فً 3/01/292 .02

 الموصل جامعة رئٌس                 

 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌد (برطلة) البدٌل الموقع فً المحاضرات إلعطاء   2/2/9102 فً 3/2/202 .02

 السٌاسٌة العلوم كلٌة عمٌدالسٌاسٌة   العلوم كلٌة الخٌر فً مبادرة لمشروع 92/9/9103 فً 3/2/222 .02

 العلٌا الدراسات االلكترونً لطلبة االستالل ورشة إلقامة 2/01/9103 فً 3/2/0210 .01

 عمٌد كلٌة العلوم السٌاسٌة              

 عمٌد كلٌة التربٌة األساسٌة       لمناقشة طلبة الدراسات العلٌا 90/3/9191فً  0222 .02

 عمٌد كلٌة الفنون الجمٌلة       الدراسات العلٌالتدرٌس طلبة   2/01/9191فً  393رك ف  .03

 

 

 


