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 المعلومات األكاديمية
 مساعد مدرس اللقب العلمي 
 جامعة الموصلقسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي ، 
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 دكتوراه    
 االنكليزيةعلم اللغة وتدريس اللغة  2018 ماجستير  كلية التربية، جامعة الموصل، العراق 
 اللغة االنكليزية علم 2006 بكالوريوس  كلية التربية، جامعة الموصل، العراق 

 

 األلقاب العلمية
 2018\1\29مدرس مساعد في  اللقب العلمي 
 اللقب العلمي  
 اللقب العلمي  
 اللقب العلمي  

 

 الخبرات العلمية واإلدارية

  لجنة امتحانيةعضو 
2018 - 2019  

2020-2021 
2021-2022 

 قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل

  محاضر في دورات
 قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل  2019 - 2018 كفاءةاللغة االنكليزية

 

 األنشطة التدريسية
 2018-2017 المحادثة، المرحلة الثانية، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل 
 2019-2018المحادثة، المرحلة االولى، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل 
  2018-2017اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصلعلم التداولية، المرحلة الرابعة، قسم اللغة-

/2018-2019 /2020-.2021 
  2021-2020االنشاء المرحلة الثانية، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصل 
  2022-2021. للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصلعلم اللغة المرحلة الرابعة، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية 
 االشراف على بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة 
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا



 عدد الطالب الماجستير 
 عدد الطالب الدكتوراه 

 

 البحوث المنشورة
  

 ة لسنة النشرالبحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 الكتب المؤلفة
  1كتاب 
  2كتاب 

 ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية والندوات المؤتمرات
  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
المشاركة في اعمال الملتقى  .2018المشاركة في الندوة العلمية التي اقامتها كلية علوم الحاسوب والرياضيات لسنة  

 2019التربوي االول في كلية التربية االساسية لسنة 

 2013، دورة كفاءة الحاسوب 2018دورة سالمة اللغة العربية،  /2018دورة طرائق التدريس، 
 ١٤/١٢/٢٠٢٠ بتاريخ اإلنسانية للعلوم التربية كلية قبل من المقامة اإللكتروني التعليم دورة في المشاركة

 ١٥/٢/٢٠٢١ وبتاريخ وكذلك ٨/٢/٢٠٢١ بتاريخ اإلنكليزيه اللغة قسم في اقيمت التي الدراسية الحلقات في المشاركة-
 ١٦/٣/٢٠٢١ بتاريخ االختبارات تصميم دورة بحضور المشاركة-
 ٢٠/٣/٢٠٢١ بتاريخ اإلنسانية للعلوم التربية كلية في اإلنكليزيه اللغة قسم ندوة بحضور المشاركة-
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية 
  
 

 كتب الشكر



  1كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدد 
  6كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية للعلوم االنسانية عدد 
  1كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة عدد 
 


