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 البيانات األكاديمية

 الكلية: االداب 

 القسم: اللغة االنكليزية

 ها: الماجستير اخر شهادة حصل علي

 الرتبة األكاديمية الحالية:       

 موضوع التخصص: الرواية   

 الموقع الوظيفي: تدريسي 

 المؤهالت االكاديمية

بكلوريووووغ لغوووة انكليزيوووة مووو  كليوووة االداب الجامموووة المستنصووورية وماجسوووتير ادب انكليوووز  مووو  كليوووة االداب الجامموووة 

 المستنصرية 

 مليميةالخبرات االكاديمية الت 

الى االن. تدريس مواد االدب االنكليز   2005عضو الهيئة التدريسية في جاممة االنبار/كلية االداب/ قسم اللغة االنكليزية م  

رواية ومسرح وشمر للمراحل الدراسية كافة، اضافة الى تدريس مواد اللغة كاالنشاء واالستيماب والمحادثة  للمرحلة االولى 

 .2018-2017للمرحلة الرابمة لسنة والثانية والترجمة 

 تدريس مادة اللغة االنكليزية لالقسام الغير اختصاص في اقسام اللغة المربية واالجتماع والجغرافية وفي كلية الحاسبات . 

في السنة تدريس مادة اللغة االنكليزية للدراسات المليا الماجستير في قسمي اللغة المربية والتاريخ بفرعيه االسالمي والقديم  

 . 2017 – 2016و  2016-2015الدراسية 

 الكورغ اول. 2017-2016تدريس مادة االدب والمسرح في كلية التربية للبنات في السنة الدراسية  

 

 

 

 



 

 

 عضوية الهيئات واللجان الملمية واألكاديمية

 . 2017-2016عضو في لجنة االختبار الشفهي لطلبة الماجستير في كلية القانون لمام 

 2017-2016عضو في لجنة وضع وتصحيح اسئلة الكفاءة للمتقدمي  للدراسات المليا في كلية الحاسبات 

  2015/2016عضو في لجنة اختبار الطلبة المقبولي  في كلية االداب/ قسم اللغة االنكليزية لسنة 

 

 المشاركة في الندوات والمؤتمرات والورش الملمية

 

 

 

 اإلشراف والمناقشة والتقييم والتحكيم للرسائل الجاممية والبحوث الملمية

التقييم الملمي لبحث ترقية م  كلية التربية قسم اللغة االنكليزية. التقييم اللغو  لكثير م  رسائل الماجستير والدكتوراه في 

 والهندسة والملوم الصرفة.كليات الحاسبات 

 

 

 اإلنتاج الملمي

 .2010جوانب الخيال الملمي في رواية مار  شلي فرانكشتاي ، مجلة جاممة االنبار للغات واالداب سنة  .1

مضامي  الفلسفة الطبيمية في رواية جون شتاينبك ع  الفئران والرجال، مجلة جاممة االنبار للغات واالداب سنة  .2

2010. 

 .2011خصيات التاريخية في رواية ا  ال دوكتورو راغتايم، مجلة كلية االداب جاممة بغداد سنة استخدام الش .3

 .2012بمد الصدمة في رواية ايان ماك ايوان السبت، مجلة جاممة االنبار للغات واالداب سنة  رهاب ما .4

 .2014االداب سنة مفهوم النسوية في رواية توني موريسون اغنية سليمان، مجلة جاممة االنبار للغات و .5

باتجاه النمط االرسطو  للبطل المأساو  في رواية ايدث وارتون ايثان فروم، مجلة جاممة االنبار للغات واالداب سنة  .6

2015. 

 

 

 


