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 المعلومات األكاديمية
 استاذ مساعد  اللقب العلمي  •
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 التحصيل الدراسي
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 األلقاب العلمية
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 اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصلالمحادثة، المرحلة االولى ، قسم اللغة   •
 االنشاء، المرحلة الثانية ، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل •
 االستيعاب، المرحلة الثانية ، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل •
 يزي، المرحلة الثالثة، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل النحو االنكل •
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 البحوث المنشورة
• A Comparative Study of Exception in Baghdadi and Mosuli Arabic (2011) 
• A Comparative Study of Possessive Pronouns in Baghdadi and Mosuli Arabic 

(2010) 
• A Comparative Study of Diminutive forms in English and Arabic (2009) 
• Synonymy in English and Arabic: A Contrastive Study (2007) 
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 العلمية   والندوات المؤتمرات
   2011المؤتمر العلمي الدولي االول للغات، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل،  •
   2019المؤتمر العلمي الدولي االول للغات، كلية التربية، جامعة دهوك،  •
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 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 / 2018/ دورة سالمة اللغة العربية، 2008/ دورة كفاءة الحاسوب، 2008دورة طرائق التدريس،  •
 الدورات التأهيلية  •

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 



 كتب الشكر 
 ( 2018/ 12/ 31( واالخر في )2014/ 9/1كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة )  •
 11/11/2013رئيس الجامعة بتاريخ كتاب شكر وتقدير من السيد معاون   •
 2013/ 30/7كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ  •
 1/4/2014كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم بتاريخ  •
 كتب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية للعلوم االنسانية عدد خمسة. •
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