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 المؤهالت العلمية     : اوال 

        

 التاريخ    الكلية         الجامعة      الشهادة

 2005/2006 التربية   صل   المو بكالوريوس  

االداب والعلووووووووووووم  البلمند/لبنان  ماجستير

 االنسانبة

2013 

    الدكتوراه  

 : التدرج الوظيفيثانيا 

 

 
 

 

 لىا  -الفترة :   من  الجهة             اللقب 

 2013 جامعة الموصل     مدرس مساعد 1

 2019 جامعة الموصل     مدرس 2

3       

4    
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 التدريس الجامعي: الثا ث

 
 

 
 : المناصب االداريةرابعا 

 

 الى  -الفترة :   من  الجامعة          المنصب       

1       

    

 

 (   2020  – 2013) للسنوات من  المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها : خامسا
 

 السنة المادة              

 2014-2013 الرواية االنكليزية للمرحلة الرابعة   1

 2014-2013 المسرحية للمرحلة الثانية  2

 2014-2013 االدب القصي للمرحلة الثانية 3

 2017-2016 نكليزي للمرحلة االولى مدخل الى االدب اال 4

 2017-2016 المقالة للمرحلة الثالثة  

 2017-2016 الشعر للمرحلة الثانية  5

 2017/2018 الشعر للمرحلة الثالثة  6

 2019-2018 الشعر للمرحلة الثالثة  7

 2019/2020 الشعر للمرحلة الثالثة  8

 2021/2022 الشعر للمرحلة الثانية 9

 
 : االطاريح او الرسائل التي اشرف عليها اسادس

 
 

 

 السنة القسم العنوان ت

1    
2    

 

 
 

 
 

 
 

  -الفترة :   منن  الجامعة          الجهة  )الكلية(       

 الى

كليوووة التربيوووة للعلووووم االنسوووانية/ قسوووم اللغوووة    

 االنكليزية

 ----2013  الموصل
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  المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها:  سابعا

 

ننننننننننننننو   مكان انعقادها السنة العنوان ت
 المشاركة

اسهامات التربية والتعليم في بناء االنسان وتنمية  1
 الفكر

د/كليووة التربيووة بغداجامعووة   2017
 ابن رشد للعلوم االنسانية 

 بحث

كلية التربيوة /جامعة الموصل  2019 فن االلقاء و اثاره النفسية  2

 للعلوم االنسانية

 مشاركة

جامعة الموصول/كلية التربيوة  2019 بالفن نرسم ادراكنا للحياة  3
 للعلوم االنسانية

 مشاركة 

جامعووووة الموصوووول وجامعووووة  2019 تكامل العلوم نحو تحقيق اهدافها  4
 دهوك

 مشاركة 

جامعة الموصول/كلية التربيوة  2019 العلوم التربوية منطلق لتعزيز التعايش السلمي  5

 االساسية

 مشاركة

6     
7     

 
 

 الدورات وورش العمل: ثامنا

  
 

 مكان انعقادها السنة العنوان ت
التوووووودريس مركوووووز طرائووووووق  2017 دورة تدريبية في طرائق التدريس  1

والتوودريس المووامعي / جامعووة 

 الموصل  
دورة تدريبيووة فووي طرائووق التوودريس تروورا  الترقيووة  2

 العلمية
مركوووووز طرائووووووق التوووووودريس  2018

والتوودريس المووامعي / جامعووة 

 الموصل  
دورة اعوووداد مسووووؤولي وحووودات التاهيوووول والتوظيوووو   3

 والمتابعة 
  Expertise Franceمنظمووة  2019

 اربيل./
اللغووة اإلنمليزيووة: منوواهج  فووي تعلوويم ج متخصوو برنووام 4

يئوة التودريس والمودربين التواصل عبر اإلنترنت تعضاء ه

العراقيووة. برنووامج عبوور اإلنترنووت. بعثووة  اتفووي المامعوو
 .الواليات المتحدة في العراق ،

 عبر اإلنترنت  2021

يوة والحداثوة ظاتدب في الكتابات الشورقية والقوتنوعات  5

 وما بعد الحداثة والنسوية

 عبر االنترنت 2021

6    
7    
8    
9    

 

 االنشطة العلمية االخرىاللمان و :  تاسعا
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 خارج  الكلية                 داخل   الكلية                   

تطوووولةا اتوووو صن     ووووي عضوووول نة الووووي نةلخنصةووووي نة   ووووي   1 ع الموجوداتشطب الموجودات وبي لمنةعضو  1 

 نةدصنس   نةع ي  ونالوةيي في ا دة نة غي نالنك يزةي 

عضو لمنة االشراف على طلبة االقسام الداخليوة  2 

 في كليتنا

عضو اللمنة الفرعية في جامعة الموصل الخاصة  2

بتطوير مهارات طلبة الدراسات العليا واالولية في 
 مادة اللغة االنكليزية 

ومطابقة الموجودات الثابتوة لكافوة عضو لمنة جرد  3

 اقسام الكلية

  

عضووو لمنووة حوورق واتووالف الكتووب العائوودة لكليتنووا  4
 ولكافة االقسام

  

   عضو لمنة اختبار كفاءة اللغة االنكليزية 5

  
 

   البحوث المنشورة والمقبولة للنشر) داخل العراق( :  اشراع
 

 
 

 معلومات النشر  البحث        عنوان                           

1    Deep and Surface Meaning in Geoffrey Chaucer's 

"The Knight's Tale" A New Historicist Approach 

منشووور فووي مملووة اداب الرافوودين /كليووة  

االداب/جامعوووة الموصووول/العدد الخوووامس 
 2018والسبعون 

2  Revolution and Modernity in Nazim Hikmet's "The Epic 

of Sheikh Bedridden 

 <                          منشووووووور فووووووي مملووووووة االسووووووتا 

للعلوم االنسانية واالجتماعية/كلية التربيوة  
ابن رشد للعلووم االنسوانية/جامعة بغوداد/  

 2019/كانون االول  4العدد  58المملد 
3 Authority and Terror in Arthur Miller's The Crucible مملوة اداب الفراهيودي/ كليوة  في منشور

/كووانون  40العوودد  االداب/جامعووة تكريووت.
 2020الثاني 

4   

 
 البحوث المنشورة والمقبولة للنشر) خارج العراق( :  احد عشر
 

 

 معلومات النشر   عنوان البحث   

1       

2     

3   

 

 الهيئات العلمية المحلية و الدولية:  اثنا عشر
 

 االنتماء تاريخ  الجهة  ت
1   
2     
3    
4    
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 : كتب الشكر و الموائز و شهادات التقدير ثالثة عشر

 

 
 

 المناسبة رقم الكتاب وتاريخه  الكتاب او الشهادة والجهة المانحة 

 1     

عميد ك يي نةتا ييشكا وتقدةا / 2 في  9/3/3647 

25/3/2019  

ان نةمدصسي نق اي وصشي عمل حلل ظ هاة نةتساب   

عميد ك يي نةتا ييشكا وتقدةا / 3 في  /9/3/3183 

16/6/2019  

نةاتلد نةم ذوةي في نق اي نةمتاج ن نةثق في  نةث ني 

 نة  ص  قسم نة غي نة غي نالنك يزةي 

عميد ك يي نةتا ييشكا وتقدةا / 4 في  2982 /9/3 

22/5/2014  

ة اتلد نةم ذوةي في نق اي اعاض نةاسم ونالشغ ل 

  يدوةي نة  ص  قسم نة غي نالنك يزةينة

عميد ك يي نةتا ييشكا وتقدةا / 5  ة اتلد نةم ذوةي في نعم ل نة الي نالاتح نيي  641 /9/3 

 ونالاتح ن   ونةمانق    في القعي  ا  ي و كاكلك

عميد ك يي نةتا ييشكا وتقدةا / 6 في  7770 /9/3 

23/4/2018  

ذوةي نةاتلد نةم   

عميد ك يي نةتا ييشكا وتقدةا / 7 في  8169 /9/3 

15/5/2018  

نةاتلد نةم ذوةي في نق اي اعاض نالشغ ل نةيدوةي 

 ونالعم ل نةفليي ونةاسم

عميد ك يي نةتا ييشكا وتقدةا / 8    

    

 

  الكتب المؤلفة او المترجمة: اربعة عشر
 

 

 سنة النشر الكتاب   عنوان ت
1   
2     
3     

    

 

  
 المؤلفة او المترجمة المقاالت خامس عشر:

  
 معلومات النشر   المجلة      عنوان  المقالة  ت

 15نةما د  اا ي شاف    نةاحال  أدبفاة  ست صك ودوصه  في  1

2021 

2    

3    
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4    

5    

6    

7    

  


