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 الخبرات العلمية واإلدارية

 قسم اللغة االنكليزية الى االن -2018 مقرر القسم

 قسم اللغة االنكليزية الى االن-2018 العلميةعضو اللجنة 

 كلية التربية للعلوم االنسانية  الى االن-2018 عضو لجنة التربية الميدانية 

 قسم اللغة االنكليزية 2022الى -2018 عضو االلجنة االمتحانية 

ة االشراف على االمتحان عضو  لجن
لوزارة التلعليم العالي والبحث  التنافسي
 العلمي 

2018 

2019 

جامعة الموصل،  قسم اللغة االنكليزية
 كلية الحدباء الجامعة وجامعة كركوك

عضو اللجنة الفرعية لالمتحانات 
 االلكترونية 

 جامعة الموصل قسم اللغة االنكليزية 2021و 2020
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 األنشطة التدريسية
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  قسم اللغة االنكليزية، كلية التربية للعلوم االنسانيةماجستير /منهج البحث العلمي، دراسات عليا ، 
 الشعر الحديث المرحلة الرابعة، قسم اللغة االنكليزية، كلية التربية للعلوم االنسانية 



 لة الثانية, قسم اللغة االنكليزية، كلية التربية للعلوم االنسانيةاالدب القصصي, المرح 
 مقدمة في االدب, المرحلة االولى, قسم اللغة االنكليزية، كلية التربية للعلوم االنسانية 
 المحادثة, المرحلة الثالثة, قسم اللغة االنكليزية، كلية التربية للعلوم االنسانية 
 سم اللغة االنكليزية، كلية التربية للعلوم االنسانيةالمسرحية , المرحلة الثانية, ق 
 االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة في قسم اللغة االنكليزية 
 االشراف على اداء المطبقين من طلبة المرحلة الرابعة في المدارس الثانوية 
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2. A Psychoanalytical Approach to Edgar Allan Poe's "The Cask of Amontillado" and "The 
Masque of the Red Death" 

2013-5-16في  837والعلم مجلة التربية   

3. The Sense of Absurdity in     Joseph Conrad's Heart of Darkness 
        2011( في 1(, العدد )18مجلة التربية و العلم رقم المجلد)

4. Feminine Domination in D. H. Lawrence's Sons and Lovers 
 مجلة التربية والعلم

(2010( )1(, العدد)17المجلد)   

5. Author in Graham Greene's The Power and The Glory  
(2007( آذار )2( العدد )14المجلد) مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية    

 

 



 الكتب المؤلفة

 اليوجد  
 

 المؤتمرات والندوات العلمية

 2021اذار  31-30الثالث للدراسات الصرفة واالنسانية المؤتمر العلمي  .1

العلمي السابع لجامعة التنمية البشرية بعنوان )اتجاهات جديدة في تعليم اللغة واللغة واالدب  المؤتمر الدولي .2
 السليمانية -جامعة التنمية البشرية    2019نيسان  14-13 والترجمة (

يجي المؤتمر العلمي الدولي االول للعلوم االنسانية والصرفة/ نقابة االكاديمين العراقيين/مركز التطوير االسترات .3
 جامعة دهوك 2019شباط  12-11االكاديمي 

 /دهوك  2018نيسان  22المؤتمر الدولي االول للغات والترجمة في جامعة نوروز  .4

 جامعة هال/ المملكة المتحدة ,2014ايلول  مؤتمر المعارضة للحرب .5

 جامعة هال/ المملكة المتحدة 2016نيسان  20-19  مؤتمر خبرة طلبة الدكتوراه .6

 جامعة هال/ المملكة المتحدة  2015نيسان -8-7 مي السادس لطلبة الدكتوراهالمؤتمر العل .7

 جامعة هال/ المملكة المتحدة 2014حزيران  المؤتمر االول للدراسات العليا .8

 جامعة هال/ المملكة المتحدة 2014نيسان -15-14 المؤتمر العلمي الخامس لطلبة الدكتوراه .9

  الموصل/كلية الحدباء الجامعة 2013ايار  الملتقى االول للغة االنكليزية .10

 جامعة الموصل/كلية التربية )مشاركة وتنظيم( 2013اذار  المؤتمر العلمي الدولي الثاني للغات .11

 جامعة الموصل/كلية التربية )مشاركة وتنظيم( 2011اذار  المؤتمر العلمي الدولي االول للغات .12
 

 النشاطات العلمية األخرى 

 الدورات التطويرية: 
كلية التربية االساسية/قسم الملتقى التربوي االول بعنوان )العلوم التربوية منطلق لتعزيز التعايش السلمي(  .13

 27/2/2019التربية الخاصة/جامعة الموصل
 2019شباط -12-11المؤتمر الدولي العلمي االول لنقابة االكاديمين العراقيين  التقنية في الرياضة .14
التدريس في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي/بإدارة د. عوف عبد ورشة تدريبية حول مهارات  .15

 2018ايلول  26, الرحمن العلي من جامعة ليدز البريطانية,  كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل

 2019-5-22-21كلية التربية للعلوم الصرفة معايير االستالل في البحث العلمي  .16



 20/4/2018ة مركز التعليم المستمر استخدام السبورة الذكي .17
  01/4/2018الى  25/3/2018 قسم اللغة العربية/كلية التربية للعلوم االنسانية سالمة اللغة العربية .18
مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي في جامعة  (143دورة طرائق التدريس رقم) .19

 16/9/2007ولغاية  2/9/2007الموصل
 31/5/2007ولغاية  13/5/2007الحاسبة االلكترونية/جامعة الموصل للفترة من  زمركقيادة الحاسوب دورة  .20

 5/6/2007فــي  9/51/378وحسب الكتاب ذي العدد 
 

 عضوية الجمعيات

 اليوجد 
  

 كتب الشكر و شهادات التقدير
 

الكتاب او الشهادة والجهة  ت

 المانحة

 المناسبة رقم الكتاب وتاريخه 

عميد كلية االداب  /شكر وتقدير  .1

 جامعة زاحو

تشرين الثاني  8

2021 

في المشاركة في المؤتمر العلمي اتجاهات معاصرة 

 اللغة واالدب 

رئيس جامعة شكر وتقدير /  .2

 الحمدانية 

2021اذار  31 المشاركة المؤتمر العلمي الثالث للدراسات الصرفة  

 اذار  31-30واالنسانية 

 التربيةعميد كلية شكر وتقدير /  .3

 للعلوم االنسانية

في  9/3/9995 

30/12/2019 

تثمينا للجهود المبذولة في العمل كمقرر قسم اللغة 

 االنكليزية

 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .4

 للعلوم االنسانية

في  9/3/2487

7/7/2021 

االشراف على تشجير  تثمينا للجهود المبذولة في

 وتزين الحدائق

 كلية التربيةعميد شكر وتقدير /  .5

 للعلوم االنسانية

في  1038}9/3

16/3/2021 

االشراف على المسابقة  تثمينا للجهود المبذولة في

 العلمية المقامة في كلية التربية للعلوم االنسانية 

وزير التعليم العاللي شكر وتقدير /  .6

 والبحث العلمي

في  2/432و2

1/3/2021 

 2021-2020للجهود المتميزية في العام الدراسي 

وزير التعليم العاللي شكر وتقدير /  .7

 والبحث العلمي

في  2/45و2

1/6/2020 

 2020-2019للجهود المتميزية في العام الدراسي 



 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .8

 للعلوم الصرفة

في  2110

2/6/2019  

في تنظيم ورشة عمل معايير االستالل  للجهود المبذولة

 في البحث العلمي

شكر وتقدير/نقابة االكاديمين   .9

العراقيين/مركز التطوير 

 االستراتيجي االكاديمي

المشاركة في اعمال المؤتمر العلمي الدولي االول  شهادة تقديرية

 للعلوم االنسانية والصرفة 

 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .10

 للعلوم االنسانية

 9/3/15426  

  24/11/2018في 

 اللجنة االمتحانية للجهود المبذولة في

شكر وتقدير/ السيد رئيس   .11

 الجامعة

في  9/10/26979 

31/12/2018  

 اللجنة االمتحانية للجهود المبذولة في

 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .12

 للعلوم االنسانية

في   9/3/14341

28/10/2018  

اللجنة االمتحانية في الموقع  للجهود المبذولة في

 2017/2018و 2016/2017البديل لالعوام 

شكروتقدير/السيد رئيس جامعة   .13

 نوروز 

المشاركة في اعمال المؤتمر الدولي االول للغات  شهادة تقديرية

 والترجمة في جامعة نوروز/دهوك

شكروتقدير/السيد رئيس كلية   .14

 الحدباء الجامعة

في اعمال الملتقى االول للغة االنكليزية في المشاركة  شهادة تقديرية

 كلية الحدباء الجامعة

في  9/3/5634 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .15

3/7/2012 

في الكلية بمناسبة انتهاء مهام عميد  للجهود المبذولة

   الكلية

في  9/3/1718 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .16

4/3/2013 

التربية باالشتراك مع عدد لترجمة وطباعة دليل كلية 

 من التدريسين

في  9/3/2664 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .17

3/4/2013 

االعداد للمؤتمر العلمي الثاني في للجهود المبذولة في 

 الكلية

شكر وتقدير/السيد رئيس جامعة   .18

 الموصل

في  9/10/7277 

1/4/2014  

 لمناسبة الترقية الى استاذ مساعد ونتاج علمي ثر

شكر وتقدير/السيد رئيس جامعة   .19

 الموصل

في   9/10/21052

2/10/2013  

للجهود المبذولة في التحضير والمشاركة في المؤتمر 

 العلمي الدولي الثاني للغات 

في  9/3/1718 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .20

3/4/2013  

للجهود المبذولة في ترجمة و طباعة دليل كلية التربية 

 2013لعام 

وزير التعليم العالي شكر وتقدير /   .21

 والبحث العلمي

في  6/1214م و 

17/7/2013 

موجه الى جامعة الموصل للمنجز العلمي والمعرفي 

 الذي حققته الجامعة وكوادرها المختلفة

في  9/3/2663 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .22

3/4/2013 

في التحضير للمؤتمر العلمي الدولي للجهود المبذولة 

 الثاني للغات



في  9/3/5845 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .23

3/7/2012 

 اللجنة االمتحانية للجهود المبذولة في

في  9/3/4789 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .24

28/5/2012 

 اللجنة االمتحانية للجهود المبذولة في

في  9/3/4774 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .25

27/5/2012 

 المبذولة في تسهيل استالم الرواتبللجهود 

في  9/3/9230 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .26

6/9/2011 

للجهود المبذولة ولمناسبة انتهاء فترة تولي مهام 

 مقرر قسم اللغة االنكليزية

في  9/3/6968 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .27

3/7/2011 

 اللجنة االمتحانية للجهود المبذولة في

في  9/3/6672 عميد كلية التربيةوتقدير /شكر   .28

21/6/2011 

للجهود المتميزة في لجنة التربية الميدانية في 

 المديرية العامة لتربية نينوى

في  9/3/2036 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .29

3/4/2011 

تثمينا للجهود المبذولة في انجاح المؤتمر الدولي 

 العلمي االول في كلية التربية 

في  9/3/4281 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .30

26/7/2010  

تثمينا للجهود المتميزة في العمل كمقرر قسم اللغة 

 االنكليزية

في  9/3/4020 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .31

7/7/2010 

 اللجنة االمتحانية للجهود المبذولة في

في  9/3/2290 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .32

15/4/2010 

للجهود المتميزة في لجنة التربية الميدانية في 

 المديرية العامة لتربية نينوى

في  9/3/4995 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .33

9/9/2009 

تثمينا للجهود المتميزة في العمل كمقرر قسم اللغة 

 االنكليزية

في  9/3/4271 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .34

11/8/2009 

 اللجنة االمتحانية فيللجهود المبذولة 

في  9/3/2281 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .35

21/4/2009 

للجهود المتميزة في لجنة التربية الميدانية في 

 المديرية العامة لتربية نينوى

في  9/3/148 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .36

21/1/2009 

 للجهود الكبيرة في انجاز الملف التقويمي لكلية التربية

في  9/3/3640 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .37

2/7/2009 

 اللجنة الساندة للجنة االمتحانية للجهود المبذولة في

في  9/3/3864 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .38

23/7/2008 

 اللجنة االمتحانية للجهود المبذولة في



في  9/3/3860 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .39

23/7/2008 

للجهود المتميزة في العمل كمقرر قسم اللغة تثمينا 

 االنكليزية

تثمينا للجهود في اقامة دورة تقوية للطلبة المكملين  9/3/5367 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .40

 29/8/2007الى  15/8في قسم اللغة االنكليزية من 

في  282 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .41

16/7/2006 

اللجنة االمتحانية للدراسة  للجهود المبذولة في

 المسائية

في  9/3/8630 عميد كلية التربيةشكر وتقدير /  .42

13/12/2000 

  خدمة الكلية  للجهود المبذولة في

 
 
 


