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 البيانات األكاديمية

 الكلية: االداب

 القسم: اللغة االنكليزية

 دكتوراهاخر شهادة حصل عليها: ال

 الرتبة األكاديمية الحالية:  استاذ مساعد     

 موضوع التخصص:  علم اللغة/ اللغويات المقارنة 

 الموقع الوظيفي: تدريسي

 المؤهالت االكاديمية

 1975بكالوريوس لغة انكليزية وادابها  .1

 1988ماجستير لغة انكليزية/ علم اللغة  .2

 1996.دكتوراه علم اللغة 3

 لقسم اللغة األنكليزية لعدة سنوات.. رئيسا 4      

 الخبرات االكاديمية التعليمية 

 تدريس اللغة االنكليزية لطلبة الثانوية .1

 العمل لسنوات عديدة في مجال الترجمة .2

 تدريس اللغة االنكليزية في كليات التربية  .3

 والتربية للبنات واالداب واللغات

 تدريس اللغة االنكليزية في الدراسات العليا .4

 اضافة الى المشاركة في مناقشات رسائل الماجستير   

 ومهام التقويم العلمي واللغوي للعديد من رسائل الماجستير . 

 



 

 

 عضوية الهيئات واللجان العلمية واألكاديمية

 رئاسة اللجنة االمتحانية في أقسام اللغة االنكليزية لعدة سنوات. .1

 عضوية لجان مناقشة لطلبة الماجستير . .2

 للجنة العلمية ألقسام اللغة االنكليزية لعدة سنواترئاسة ا .3

 رئاسة لجان االختبار والقبول لطلبة اقسام اللغة االنكليزية في كليات جامعة االنبار  .4

 رئاسة وعضوية لجان االرشاد التربوي واالكاديمي القسام اللغة األنكليزية. .5

 رئاسة وعضوية لجان االستالل القسام اللغة االنكليزية . .6

 رئاسة وعضوية لجان مناقشة بحوث التخرج لطلبة اقسام اللغة األنكليزية . .7

 

 

 المشاركة في الندوات والمؤتمرات والورش العلمية

 مشارك في عدد من الندوات العلمية القسام اللغة االنكليزية . .1

 مشارك في أثنين من المؤتمرات العلمية في كلية التربية والتربية للعلوم األنسانية . .2

 مشارك في ورشة عمل حول مناهج البحث العلمي في جامعة اربد/ األردن. .3

 مشارك في دورة طرائق التدريس والتأهيل التربوي في جامعة األنبار . .4

 

 اإلشراف والمناقشة والتقييم والتحكيم للرسائل الجامعية والبحوث العلمية

 

 الماجستير والبحوث العلمية ألغراض الترقيات العلمية .مشارك في مهام المناقشة والتقييم والتحكيم لعدد من رسائل 

 

 

 اإلنتاج العلمي

 

 التداخل بين الشكل والوظيفة للكلمات والعبارات في اللغتين األنكليزية والعربية. .1

 بعض المالحظات حول النفي المعطوف في اللغتين األنكليزية والعربية . .2

 ان في شبابه "وظيفة الجمل في رواية جيمس جويس " صورة الفن .3

 النظام الصوتي للهجة البغدادية في ضوء نظرية الصفات المميزة .4

 تأثير األقتراض للكلمات والتعابير في اللغتين األنكليزية والعربية . .5

 المحتوى الداللي للمفردات في اللغتين العربية واالنكليزية. .6

 


