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 التحصيل الدراسي

 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة
 كلية االداب/جامعة بغداد/العراق أدب انكليزي/مسرحية  2014 دكتوراه  •
 كلية االداب/جامعة الموصل/العراق  انكليزي/مسرحية أدب  2003 ماجستير •
 كلية التربية/جامعة الموصل/العراق  اللغة االنكليزية وادابها  2000 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2004/ 10/ 19 مدرس مساعد  •
 1/2008/ 27 مدرس •
 2011/ 10/ 27 استاذ مساعد  •
 2/10/2017 استاذ •

 

 واإلدارية الخبرات العلمية 
رئاسة قسم اللغة  

 االنكليزية 
 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية/موقع كركوك البديل   2017 – 2015

    
 

 األنشطة التدريسية 
 

 السنة المادة              

 2005 -2004 ثاني ادب قصصي، محادثة اول، ثاني استيعاب 1

 2006-2005 مسرحيةثاني ادب قصصي، ثاني  2

 2007 -2006 اول مدخل، ثاني رواية، نقد ادبي رابع 3

 2008-2007 اول مدخل، ثاني ادب، نقد ادبي رابع 4

 2009-2008 اول مدخل، ثاني ادب 

 2010-2009 اول مدخل، ثاني ادب، نقد ادبي رابع 5

 2011-2010  ثاني ادب، نقد ادبي رابع 6

 2012-2011 ادبرابع مسرحية، ثاني  7

 2013-2012 ثاني مسرحية، رابع مسرحية  8

 2014-2013 ثاني مسرحية، رابع مسرحية  9

تجرررع ىلررا مرردار  فقط تكميلية امتحانات. فلقد كانت محاضراتهناك القاء    لم يكن 10
 العام   

2014- 2015 

 2016 -2015 ثاني مسرحية، رابع مسرحية، نحو ثالث  11

 2017 -2016 (، رابع مسرحيةرثاني ادب، ثالث مسرحية)شكسبي 12
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 2018 -2017 رابع مسرحية، رابع نقد ادبي، ثاني ادب 13

  2019-2018 (، رابع نقد ادبي، ثاني مسرحيةرثالث مسرحية)شكسبي 14
 

 الدراسات العليا اإلشراف على طلبة 
 2  الماجستير •
 .....  الدكتوراه  •

 
 

 البحوث المنشورة
    

 معلومات النشر عنوان البحث 

1 The Construction of National Identity in Walt Whitman's " O 
Pioneers! Pioneers!"  حث مشترك مععم م.م. محمععر فاععر كلاععال ربيعع  م تربيعع  ب

مالنسلني ل جلمع  م موصا بعبوم   

منشور كي مجب  جلمع  ترريت  بعبوم مالنسلني ، عرر فلص  

، تموز 7، م عرر 26بل مؤتمر م عبمي م رو ي م تلسم، م مجبر 

58-48. ص 2019  

2 Place and Identity in Toni Morrison's Beloved  

جلمع  م موصا بحث مشترك مم طل ب م ملجستير يوسف  ؤي فار لربي  مآلرمب ل   

مقبوا  بنشر كي مجب  م فرمهيريلربي  مآلرمبلجلمع  ترريت 

2018ل1ل31كي   214حسب م رتلب ذي م رقم   

3 History and the Sense of Belonging in August Wilson's Radio Golf   ، عرر  مجب  مالستلذ، جلمع  بغرمر، ربي  م تربي  مبن رشر
.  2018,  3فلص  بل مؤتمر م عبمي م رو ي م سلرس ، م مجبر  

84-73 ص  

4 Figuring Monstrosity in Martin McDonagh’s The Beauty Queen of 
Leenane 

،   50 ، م عرر  13 مجب  سر من رأى، جلمع  سلمرمء، م مجبر

22-1. ص  2017  

5 Gendered Corporality and Place in Lynn Nottage’s Ruined : A 
Postcolonial Approach 

.  2017, 122، م عرر   ميبوا مجب  مآلرمب ، جلمع  بغرمر، 

 16-1ص 

 

6 "To Live Happily is to Grasp the meaning of Life:” Thornton 
Wilder’s Philosophy of Life  in Our Town 

, م عرر 12جلمع  ررروكلم ررمسلت مالنسلني  , م مجبر مجب  

11-1. ص 2017, 3  

7 Love as a Redemptive Solution for the Human Trauma in Sarah 
Kane's Cleansed 

،  1، م مجبر  مجب  مالستلذ، جلمع  بغرمر، ربي  م تربي  مبن رشر 

82 -69. ص 2018،  225م عرر   

8 The Representation of the Female Identity in Sonia Sanchez's The 
Bronx is Next (co- written with Mrs. Shatha Amanallah Aziz,  Dept. 
of English, College of Education for Humanities) 
 

،  9, م عرر  24مجب  جلمع  ترريت  بعبوم مإلنسلني ل م مجبر 

85.-65  ، ص 2017  

م. شذى مملن هللا عزيز، جلمع  م موصالربي    مشترك مم

 م تربي   بعبوم مالنسلني 

9 The Quest for Identity in Suzan-Lori Parks’s Topdog/Underdog جلمع  م موصال    ربي  م تربي  ل  ،مجب  م تربي  وم عبم 

2014ل5ل22كي  833مقبوا  بنشر  حسب م رتلب ذي م عرر   

10 "I try to create s space for myselves" : the Quest for Identity in 
Adrienne Kennedy's Funnyhouse of a Negro 

، منشور مبفصه كي وقلئم م مؤتمر  مجب  جلمع  جيهلن

، مشترك مم  2014م رو ي مالوا  جلمع  جيهلن نيسلن 

م.ر.صبلح عطل هللا ايلئي لجلمع  بغرمرلربي  م تربي )مبن  
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 رشر(

11 The Quest for Identity in African American Women’s Drama from 
the Harlem Renaissance to the Present: An Overview,” an article 
co-written with Prof Dr Sabah Atallah Diyaiy, Dept. of English, 
College of Education( Ibn Rushd 

،  44مجب  بحوث مستقببي ، ربي  م حربلء م جلمع ، م عرر 

119 -91. ص 2013  

، مشترك مم م.ر.صبلح عطل هللا ايلئي لجلمع  بغرمرلربي   

 م تربي )مبن رشر 

12 The Mother Figure in Bertolt Brecht's The Caucasian Chalk Circle      مجب  م تربي  وم عبم ,جلمع  م موصال    ربي  م تربي  ل
عرر فلص ببحوث م مؤتمر    2011،  1، م عرر 18م مجبر 

202-196. ص م عبمي م رو ي مألوا  بغلت   

13 The Poetics of Memory in Tennessee Williams's The Glass 
Menagerie 

مجب  م تربي  وم عبم جلمع  م موصال    ربي  م تربي  ل م مجبر 
39-29. ص   2010،  4، م عرر 17  

14 Marital Discordance  Resulting in Misanthropy: A Case Study of 
Mrs. Wright in Susan Glaspell's Trifles 

مجب  م تربي  وم عبم, جلمع  م موصال    ربي  م تربي  ل م مجبر  
     28-17 . ص 2010،  4، م عرر 17

 

15 Identity Crisis in Samuel Beckett's Not I  4, م عرر 16مجب  جلمع  ترريت  بعبوم مإلنسلني ل م مجبر  ,

-509. ص 2009  

16 Discourse and Power in William Shakespeare’s The Tempest: A 
Foucauldian Reading 

،   2, م عرر    15مجب  جلمع  ترريت  بعبوم مإلنسلني ل م مجبر 

        539-527. ص 2008

17 Social Marginalization in Susanna Centlivre’s The Busybody  2م عرر     15مجب  م تربي  وم عبم، جلمع  م موصا، م مجبر   ،

.    10-1. ص 2008   

18 The Quest for the Self in Henrik Ibsen's Peer Gynt  2م عرر   13مجب  م تربي  وم عبم، جلمع  م موصا، م مجبر  

    10 -1. ص 2006,

 
 الكتب المؤلفة 

 1كتاب  •
 2كتاب  •

 والندوات العلمية المؤتمرات 
  

 نوع م مشلرر   مرلن منعقلرهل م سن  م عنومن  ت 

 بحث جلمع  م موصا 2011 م مؤتمر م عبمي م رو ي مالوا  بغلت 1

 بحث جلمع  م موصا 2013  بغلت  م ثلني م مؤتمر م عبمي م رو ي  2

بعنومن قاليل معلصرة كي مالرب  مالو ى نروة قسم م بغ  مالنربيزي   3
 وم بغ  

 بحث ربي  م حربلء م جلمع   2013

 بحث مالمريري  نجلمع  والي  ميشيغل 2013م عرمقيين م زمئرين امن برنلمج    ألسلتذةنروة قسم م بغ  مالنربيزي   4
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 كو برميت مالمريري 

وتحبيا   م ترمو ي بعنومن قاليل  م ثلني  نروة قسم م بغ  مالنربيزي  5
 م فطلب

 بحث م حربلء م جلمع  ربي   2014

 بحث جلمع  جيهلنلمربيا  2014نيسلن   جلمع  جيهلن  م مؤتمر م عبمي م رو ي مالوا 6

 بحث جلمع  بغرمرلربي  م تربي  )مبن رشر(  2016 م مؤتمر م عبمي م رو ي مالوا  قسم م بغ  مالنربيزي  7

 بحث جلمع  م تنمي  م بشري لم سبيملني  2017نيسلن   جلمع  م تنمي  م بشري   م مؤتمر م عبمي م رو ي م رمبم 8

 بحث جلمع  نوروزل رهوك  2018نيسلن  مالوا م مؤتمر م عبمي م رو ي  9

 بحث جلمع  بغرمرلربي  م تربي  )مبن رشر(  2018نيسلن  م سلرسم مؤتمر م عبمي م رو ي  10

 شبلط م مبتقى م تربوي مالوا  11

2019 

 حاور جلمع  م موصالربي  م تربي  مالسلسي  

جلمع  ترريتلربي  م تربي   بعبوم   2019نيسلن  )م هوي  كي م ررمسلت مالنسلني ( م تلسم م مؤتمر م عبمي م رو ي  12
 مالنسلني 

بحث مشترك مم 
م.م. محمر فار  

 كلاا

 بحث م تنمي  م بشري لم سبيملني جلمع   2019نيسلن     م سلبم م مؤتمر م عبمي م رو ي  13

 حاور جلمع  تيشك م رو ي ل مربيا  2019نيسلن    VESAL  م سلبم م مؤتمر م عبمي م رو ي  14

 
 

 النشاطات العلمية األخرى

 

 مكان انعقادها السنة العنوان ت

تشرين االول   دورة تدريبية في طرائق التدريس  1

2004 

مركز طرائق التدريس والتدريس 

 الجامعي / جامعة الموصل   

2008حزيران  دورة تدريبية في طرائق التدريس ألغراض الترقية العلمية  2 مركز طرائق التدريس والتدريس  

 الجامعي / جامعة الموصل   

2010نيسان     TOTدورة تدريبية في تدريس اللغة االنكليزية  3 اريزونا / بغدادجامعة والية    

ايلول -حزيزان برنامج فولبرايت لألساتذة الزائرين  4

2013 

 جامعة والية ميشيغان االمريكية 

2014نيسان  برنامج تدريس اللغة االنكليزية 5  الركن االمريكي/اربيل  

األول   تشرين دورة في التدريب والتدريس االبداىي  6

2016 

 البورد الكندع العالمي /اربيل 

2017تموز  برنامج تدريس اللغة االنكليزية 7 اربيل            
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2018اذار  دورة سالمة اللغة العربية 8 كلية التربية للعلوم االنسانية/ قسم   

 اللغة العربية

ورشة تدريبية حول مهارات التدريس في مؤسسات التعليم  9

العالي والبحث العلمي/بإدارة د. ىوف ىبد الرحمن العلي من 

 جامعة ليدز البريطانية  

2018ايلول  26 كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة  

 الموصل 

 
 

 واللجان     عضوية الجمعيات
  
ىضو اللجنة العلمية في قسم اللغة االنكليزية  1    

ىضو هيأة تحرير مجلة التربية والعلم    2      

ىضو اللجنة االمتحانية لعدة اىوام   3    

ىضو اللجنة االدارية لالمتحان التنافسي /الدراسات   4

       2018العليا 

  

ىضو لجنة استقبال طلبة الصف االول واجراء المقابلة  5

 معهم

  

ىضو  لجنة االشراف ىلا االمتحان التنافسي في   6

من جامعة الموصل، كلية الحدباء الجامعة، وكلية ىدد 

0182االمام جعفر الصادق    

  

 
 
 

 والشهادات والجوائز  كتب الشكر
  

 المناسبة  رقم الكتاب وتاريخه   الكتاب او الشهادة والجهة المانحة  

 جائزة الدولة للطلبة الجامعيين 1 

المتفوقين/ ديوان رئاسة الجمهورية   

للحصول على المرتبة االولى في امتحان الطلبة  2000

 المتفوقين على مستوى الجامعات العراقية 

عميد كلية التربيةشكر وتقدير / 2  9/3   /4712  

18/7/2007في   

 للجهود المبذولة في اعمال اللجنة االمتحانية

عميد كلية التربيةشكر وتقدير / 3 في  9/3/3864 

23/7/2008  

المبذولة في اعمال اللجنة االمتحانيةللجهود   

عميد كلية التربيةشكر وتقدير / 4 في  9/3/5367 

29/8/2008  

 للجهود المبذولة إلقامة دورة تقوية للطلبة المكملين 

عميد كلية التربيةشكر وتقدير / 5 في 4271/ 9/3  

11/8/2009  

 للجهود المبذولة في اعمال اللجنة االمتحانية

عميد كلية التربيةوتقدير /شكر  6 في  9/3/5634 

3/7/2012  

في الكلية بمناسبة انتهاء مهام عميد   للجهود المبذولة

   الكلية
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عميد كلية التربيةشكر وتقدير / 7  9/3/1718 في  

4/3/2013  

لترجمة وطباعة دليل كلية التربية باالشتراك مع عدد  

 من التدريسين 

التربيةعميد كلية شكر وتقدير / 8 في  9/3/2664 

3/4/2013  

االعداد للمؤتمر العلمي الثاني في  للجهود المبذولة في 

 الكلية

شكر وتقدير /معاون االمين العام لمكتبات جامعة  9

 الموصل 

في  1066

3/6/2013  

 إلهداء مجموعة من الدوريات الى المكتبة المركزية

 

عميد كلية التربيةشكر وتقدير / 10  9/3   /10624  

8/10/2013في   

العدد االول من مجلة الثقافة االجنبية الى مكتبة  إلهداء

 الكلية

  للشؤونمساعد رئيس جامعة الموصل شكر وتقدير/  11

 العلمية

في  9/10/23866

11/|11/2013  

تصحيح امتحان الكفاءة في اللغة  للجهود المبذولة في  

 االنكليزية في جامعة الموصل 

وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير /  12 في   6/1214م و  

17/7/2013  

موجه الى جامعة الموصل للمنجز العلمي والمعرفي  

 الذي حققته الجامعة وكوادرها المختلفة 

في  28122/  9/10 شكر وتقدير/رئيس جامعة الموصل  13

31/12/2013  

علمي الثر بمناسبة الترقية الى استاذ مساعد ولإلنتاج ال  

9/10/275 شكر وتقدير/رئيس جامعة الموصل  14 في  

9/1/2014  

للجهود المبذولة في تصحيح اختبار الكفاءة في مادة 

 اللغة االنكليزية 

س في   6447 شكر وتقدير/رئيس جامعة الموصل  15

8/6/2015  

في موقع   للجهود المبذولة في اعمال اللجنة االمتحانية

 دهوك البديل 

االدارية للشؤونمساعد رئيس جامعة الموصل  16  9/10/  606     

1/3/2016   

للجهود المبذولة في سير امتحانات نصف السنة في  

 موقع كركوك البديل 

8/5/2016في  204 عميد كلية التربية )ابن رشد( جامعة بغداد 17 المؤتمر العلمي للجهود المبذولة في المشاركة في وقائع  

 لقسم اللغة االنكليزية

في  1187أر/ شكر وتقدير/رئيس جامعة الموصل  18

9/5/2016  

للجهود المبذولة في سير العملية التدريسية واالدارية  

 في موقع كركوك

  للشؤونمساعد رئيس جامعة الموصل شكر وتقدير/  19

 العلمية

في  1479ر ك ن/ر/

10/8/2016  

ي موقع النهائية فمتحانات الالمبذولة في سير اللجهود 

، والعمل في ايام الدوام والعطل كركوك البديل  

عميد كلية التربيةشكر وتقدير / 20 في  9/3/641 

18/10/2017  

للجهود المبذولة في سير العلمية التدريسية واداء 

 المراقبات في موقع كركوك البديل  

عميد كلية التربية )ابن رشد( جامعة شكر وتقدير/  21

 بغداد

في  2383

22/4/2018  

الدولي السادس  لمشاركة في وقائع المؤتمر العلمي ل   

للعلوم   عميد كلية التربيةشكر وتقدير / 22

 االنسانية/جامعة الموصل 

 12346/3/9   

2/10/2018في    

للتطوع لمشاهدة طلبة الصف الرابع خارج قضاء  

 الموصل 

للعلوم االنسانية/  عميد كلية التربيةشكر وتقدير / 23

 جامعة الموصل 

9/3/1548 

25/11/2018في   

االنكليزيةاللجنة العلمية لقسم اللغة للجهود المبذولة في   

للعلوم االنسانية/  عميد كلية التربيةشكر وتقدير / 24

 جامعة تكريت

   7/15/1918 

28/3/2019في   

 

الدولي التاسع لمشاركة في وقائع المؤتمر العلمي ل  

9/10/27011 شكر وتقدير/رئيس جامعة الموصل  25  

28/11/2019في   

 للحصول على مرتبة االستاذية   

 

 
 

 


