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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

    دكتوراه  •
اللغة   ، جامعة  الدراسات االدبية كلية االدب االنكليزي  2012 ماجستير •

 هند ، ال االنكليزية واللغات االجنبية
 عراق ، ال  الموصل  ، جامعة التربية كلية اللغة االنكليزية وادابها  1997 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2012/ 12/12في مدرس مساعد  اللقب العلمي  •
 10/04/2016في  مدرس اللقب العلمي  •
 2019-8-31في  استاذ مساعد اللقب العلمي  •
 استاذ اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
)مساعد   المنصب •

 باحث, باحث(
 جامعة الموصل  2010 – 2001

   جامعة الموصل  – 2012 )تدريسي(الخبرة  •
 

 األنشطة التدريسية 
 التربية للعلوم االنسانية   ، كليةاللغة االنكليزية ، قسم االولى ، المرحلةدخل الى االدبالم •
 المدخل الى الشعر والنثر )المستوى االول(, المرحلة االولى, قسم اللغة االنكليزية, كلية التربية للعلوم االنسانية  •
 التربية للعلوم االنسانية  ، كلية اللغة االنكليزية ، قسم الثانية ، المرحلةشعر القرنين السادس عشر والسابع عشر •
 قسم اللغة االنكليزية، كلية التربية للعلوم االنسانية  ة الثانية,المسرحية, المرحل •
 قسم اللغة االنكليزية، كلية التربية للعلوم االنسانية الرواية الفيكتورية, المرحلة الثالثة,  •
 االنسانية المرحلة الثالثة, قسم اللغة االنكليزية، كلية التربية للعلوم , كتوري يالشعر الرومانسي والشعر الف •
 قسم اللغة االنكليزية، كلية التربية للعلوم االنسانية , لمرحلة الرابعةا  ,الشعر الحديث •
 , قسم اللغة االنكليزية, كلية التربية للعلوم االنسانيةاالشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة •
 الماجستير(, قسم السدود والموارد المائية, كلية الهندسة اللغة االنكليزية لغير االختصاص )طلبة الدراسات العليا  •
 كلية الهندسة  حاسبات,اللغة االنكليزية لغير االختصاص )طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه(, قسم ال •

 



 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 ال يوجد  الماجستير •
 ال يوجد  الدكتوراه  •

 

 المنشورةالبحوث 
• The Iraqi Child as a War Victim in Selected Poems. Published at Anbar University 

Journal For Languages and Literature (AUJLL). No.29-10th  year (October 2019). 
Pp.242-254 . 

• "The Other" and "Othering" in Thomas De Quincey's Confessions of an English 
Opium Eater: A Psychological Study. Published in the University of Human 
Development 7th Annual Scientific Conference. 13th-14th April 
2019.Sulaimaniyah,Kurdistan Region, Iraq. Vol (5), No.(3) at August 2019 . 

• A Stylistic Approach to the Unifies Sides of Stream of Consciousness and Interior 
Monologue in William Faulkner's Absalom, Absalom! And Irwin Allen Ginsberg's 
"Howl". Published in Al-Ustath Journal, College of Education/ Ibn-Rushed for 
Human Sciences, University of Baghdad. Vol. (58) No (2) at June 2019. 

• Malformation of Woman Image in D.H. Lawrence's Selected Poems. Published in 
Journal of Tikrit University for the Humanities, College of Education for 
Humanities, University of Tikrit. Vol (26) No. ( 3 ) at March 2019. 

• Martyrdom Stories in the Syriac and British Poetical Traditions and Heritage. 
Published in Adab Al-Rafidain Magazine, College of Arts, University of Mosul. 
Vol.76 in January/2019. 

• The Impact of Indian Myth in Occidental Selected Poems. Published in Al-Adab 
Journal, College of Arts, University of Baghdad, Vol.120 in 18th May 2017 

• The Phenomena of Bildungsroman Manifestation In The Poetry of Maya Angelou 
and Gwendolyn Brooks: A Study of Selected Poems. Published in Surra Man Ra'a 
Journal, College of Education, University of Samarra, Vol. 12, No.47.  11th Year. 
December-2016 

• A   Textual Study of Context of Personal Pronouns and Adverbs in Samuel Taylor 
Coleridge’s The Rime of The Ancient Mariner. Published in: Language in 



India,www.languageinindia.com, ISSN 1930-2940.Volume 13:6 June 2013. 
PP.126-146. 

• Comic features in Charles Dickens Novel; Great Expectations. Published in the 
Journal of Education and Science. College of Education, University of Mosul. 
Vol.11, No. 2. 2004. محمود محمد حسن ومنشور  بحث مشترك مع االستاذ    

 
 

 الكتب المؤلفة 
 ال يوجد   •
•  

 
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 10/2019/ 15-14،  رئاسة جامعة نينوى ، ورشة عمل " التعليم االلكتروني افاق التطبيق ورؤى االنجاز" •
• International Visible Conference of Educational Studies and Applied  thThe 10

Linguistics (VESAL 2019)  ،Tishik International University and College of 
Education of Salahaddin University. Erbil, KRG-IRAQ  ،26-27 April 2019 

• The 7th  Annual Scientific Conference ( New Trends in Language Education, 
Linguistics, Literature and Translation), University of Human Development, 

April 2019  th14- thSulaimaniyah, Kurdistan Region, Iraq, 13 
 ,جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة  ,ورشة عمل  "هندسة التدريس الجامعي الفعال" •

25/3/2019 
• Teaching Skills in Higher Education and Scientific Research Institutes, University 

of Mosul, College of Education for Humanities, 26th September 2018 
• Workshop entitled: “STEAM Education (Science, Technology, Engineering, Arts, 

Mathematics”)Online Workshop,,  , 2018 thSeptember 17 
• “Comprehending the Risks of Rivers’ flood Dangers, Streams and Dams 

Accidents”. Red Crescent/ Nineveh Branch Workshop, University of Mosul, 
April 2018.  th29 ,College of Education for Humanities 

• “Audience and Purpose in Academic Writing”, “Editing and Revision in Academic 



Writing”, “ Managing Large Classes”, and “ Teaching English Pronunciation”. 
, 2017 rd23- ndErbil. Professional Development Workshops. July 22 

• "Iraq Higher Education Conference". Baghdad – Iraq. 26-28 September 2016 
• Workshop in "Leadership Skills". Salahaddin University, Erbil, Kurdistan Region, 

., 2015 thIraq. Dec.7 
• Workshop in "Resume Writing and Interview Skills". Sulaymaniyah University, 

, 2015 ndKurdistan Region, Iraq . Dec.2 
• Workshop in "Communication Skills for Civic Engagement". Sulaymaniyah 

, 2015 ndUniversity, Kurdistan Region, Iraq . Dec.2 
• “South Asia: Literature, Culture and Society”. Osmania University Center for 

 thrnational Programs, Department of English (SAP/DRS)). Hyderabad, India. 27Inte
March 2012 th28- 

• The Second International Conference for English Language Teachers “Assessing 
and Evaluating English Language Teacher Education, Teaching and Learning”. 
British Council and the English and Foreign Languages University, Hyderabad, 

March 2012  th5- rdIndia, 3 
• National Seminar “Rabindranath Tagore – In His Time and Ours”. University of 

- th27 ,Hyderabad, School of Humanities, Center for Comparative Literature, India
February 2012  th29 

• “National Conference on Innovation in the Teaching of English Language and 
February 2012  th25- th24 ,Literature”. Gitam University, Hyderabad, India 

•   
•  

 

 النشاطات العلمية األخرى 
• Course in German language for six weeks in University of Mosul, College of Arts, 

, 2009 thApril,4 
• GCSS (General Cultural Scholarship Scheme) of ICCR, India for studying M.A. 

English, 2010   
•  -April 2012  thIndia, 30-English Evolution Course at British Council, Hyderabad



May 2012  th18 
• Fulbright Visiting Scholar, University of Massachusetts, Boston, U.S.A. 2014 
• Couse in “Australian literature: a rough guide”. English and Cultural Studies, 

, 2015 stUniversity of  Western Australia. APRIL 21 
• Course in “Søren Kierkegaard - Subjectivity, Irony and the Crisis of Modernity”. 

, 2015 thThe Faculty of  Theology, University of Copenhagen. MAY 14 
• Course in “English as a Foreign Language (EFL) Assessment”. University of 

, 2016 thOctober 12— thBaltimore County. July 28 -Maryland 
• Course in “Professional Writing for Teachers”. University of Maryland- Baltimore 

, 2016 ndNovember 2 –  ndCounty . September 22 
• English Language Specialist Program: Professional Development Workshops, 

Consulate of U.S.-Erbil. 2017 
 

 عضوية الجمعيات
•    
•  

 

 كتب الشكر 
للجهود المبذولة في جرد االثاث واالجهزة وكافة  28/10/2004في  9/3/6109وتقدير /عميد كلية التربية   شكر   •

  .الموجودات
 للجهود المبذولة في انجاز مختبر اللغات  2005/ 5/ 22في  674/ 9/3 شكر وتقدير /عميد كلية التربية •
وكافة  6/2005/ 28في  1167/ 9/3 شكر وتقدير /عميد كلية التربية • واالجهزة  االثاث  في جرد  المبذولة  للجهود 

 .الموجودات
 .للجهود المبذولة في جرد االثاث 7/2006/ 23في  5048/ 9/3 شكر وتقدير /عميد كلية التربية •
واالشراف   2007/ 4/ 3في  2069/ 9/3 شكر وتقدير /عميد كلية التربية • الجرد  لجان  في  المبذولة  للجهود 

 .مطابقةوالمتابعة ولجنة التوحيد وال
واالشراف    3/2008/ 13في  1533/ 9/3 شكر وتقدير /عميد كلية التربية • الجرد  لجان  في  المبذولة  للجهود 

  والمتابعة ولجنة التوحيد والمطابقة
في  2009/ 7/ 9في  3764/ 9/3 شكر وتقدير /عميد كلية التربية • الرسمي  بالدوام  وااللتزام  المبذولة  للجهود 

  2008/2009االمتحانات النهائية للعام الدراسي فترات العطل الرسمية اثناء 
السنوي  2010/ 1/ 11في  215/ 9/3 شكر وتقدير /عميد كلية التربية • الجرد  االنتهاء من  في  المبذولة  للجهود 



  .للموجودات الثابتة ومطابقتها مع واقع السجالت المخزنية
تثمينا للجهود المبذولة في انهاء  2013/ 27/10في  34888 شكر وتقدير /وزير التعليم العالي والبحث العلمي •

 .الدراسة خارج العراق والعودة لخدمة بلدنا العزيز
التعليم   شهادة تقديرية / وزير التعليم العالي والبحث العلمي  • لوزارة  االبتعاث  برامج  لخريجي  االول  المؤتمر 

انهاء   2012/2013العالي والبحث العلمي   في  المبذولة  للجهود  العزيز تثمينا  عراقنا  لخدمة  والعودة  دراستكم 
 ....وتشجيعا منا لبقية الطلبة ليسيروا على نهجكم ال يسعنا اال ان نقدم شكرنا وتقديرنا لكم

للجهود   11/2013|/11في  9/10/23866 شكر وتقدير/ مساعد رئيس جامعة الموصل للشؤون العلمية  •
 يزية في جامعة الموصل المبذولة في تصحيح امتحان الكفاءة في اللغة  االنكل

الى   17/7/2013في  6/1214م و  شكر وتقدير / وزير التعليم العالي والبحث العلمي • موجه 
 جامعة الموصل للمنجز العلمي والمعرفي الذي حققته الجامعة وكوادرها المختلفة 

اختبار   2014/ 1/ 9في  9/10/275 شكر وتقدير/رئيس جامعة الموصل  • تصحيح  في  المبذولة  للجهود 
 الكفاءة في مادة اللغة االنكليزية 

المبذولة   2018/ 19/9في  11547 /9/3 شكر وتقدير /عميد كلية التربية للعلوم االنسانية • للجهود  تثمينا 
  .في مشاهدة طلبة الصف الرابع في قسم اللغة االنكليزية خارج حدود بلدية الموصل

المبذولة   2018/ 19/11في  15307/ 9/3 شكر وتقدير /عميد كلية التربية للعلوم االنسانية • للجهود  تثمينا 
 .(2017/2018و  2016/2017في المواقع البديلة للعام الدراسي )

للجهود   2019/ 13/6في  8/1707العدد  شكر وتقدير /عميد كلية التربية / جامعة الحمدانية    • تثمينا 
 .2019-2018المتميزة المبذولة في انجاح االمتحان التقويمي للعام الدراسي 

المبذولة   2019/ 1/10في  9/3/6077العدد  شكر وتقدير/ عميد كلية التربية للعلوم االنسانية   • للجهود  تثمينا 
 ...من قبلكم من تفان واخالص في العمل وخدمة الكلية في انجاح العملية التربوية

•  
•  

 
 
 


