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 الشهادات

 الجامعة سنة الحصول عليها التخصص الشهادة

 الموصل 2002 - 2001 اللغة االنكليزية البكالوريوس

 الموصل 2006 اللغة االنكليزية وعلم اللغة الماجستير

    الدكتوراه

 
 البيانات العلمية

العامة  االنكليزية مواد تدريس-3 الدراسات االولية

 )المرحلة االولى   استيعاب,صوت,قواعد)
, تاريخ انكلترا  )المحادثة والتواصلية 

 (المرحلة االولى 
 تدريس مادة المحادثة المرحلة الثانية  -2
 تدريس مادة علم اللغة المرحلة الثالثة  -3
 تدريس مادة الترجمة  المرحلة الثالثة  -4 

 تدريس مادة الترجمة المرحلة الرابعة  -5
تدريس مادة التاريخ االوربي المرحلة  -6

 الثالثة قسم التاريخ 
انكليزية عامة المرحلة تدريس مادة  -7

 الثالثة قسم الرياضة 

الدراسات 
 العليا

 

 كتابة البحوث العلمية في مجال التخصصي  -1 النشاطات العلمية
المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية في  -2

 المجال التخصصي 

 في محاضرات إعطاء , الخريجين الطلبة بحوث على األشراف-3

 الطلبة على األشراف و التطبيق مجال

 .التطبيق مرحلة في
 في المشاركة . الكلية في والندوات المؤتمرات في المشاركة 4-

 .القسم في المقامةالدراسية  الحلقات

 

عضو لجنة وضع اسئلة اختبار اللغة  -1
االنكليزية لغرض التقديم لدراسات العليا 

2113-2114  
ضو لجنة تصحيح اختبار الكفاءة ع -2

في مادة اللغة االنكليزية بجامعة 
 2114الموصل 

للدراسات  عضو اللجنة االمتحانية -3
العليا قس اللغة االنكليزية / كلية التربية 

 2114االساسية جامعة الموصل 
 مقرر الدراسات العليا  -4

2121 -2122 

اإلشراف على طلبة 
 الماجستير

 

اإلشراف على طلبة 
 الدكتوراه

 



مناقشات الرسائل 
 الجامعية

 

 البحوث المنشورة

 Discourse Analysis of AL –Qasas-1 المجالت المحلية

2-Analysis of Diglossia in Preachers Speech 

3-Contextual Analysis of some Semantically Linked 

Expressions in the Qur'anis Discourse 

4- Cognitive Situation Models in Discourse Processing in 

Arabic texts  

5- Complaint in the Glorious Qur'an    

 
  المجالت العالمية

 
 المؤلفات والشهادات والمؤتمرات

  الكتب المؤلفةعدد 

  براءات االختراع

 مؤتمرات  3الندوات و 3 الندوات والمؤتمرات المشارك فيهاعدد 

 33 الدورات و ورش العملعدد 

 1 الشهادات التقديرية والجوائز العلمية

 33 كتب الشكر

 
 المناصب

االنكليزية / كلية التربية االساسية / جامعة الموصل   اللغة قسم مقرر المناصب اإلدارية التي تقلدها
7337 -7312  

وكيل رئيس قسم اللغة االنكليزية / كلية التربية االساسية / جامعة الموصل  
7313-7312  

مسؤول الموقع البديل للكلية التربية االساسية في دهوك للعام الدراسي 
7317-7312  

 

 - عضوية الجمعيات العلمية والمهنية

 - عضوية اللجان  الوزارية

 


