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  ماجستير ادب انكليزيماجستير ادب انكليزي    ::العلميةالعلمية  الشهاداتالشهادات

  

  تدريسي في جامعة االنبارتدريسي في جامعة االنبارالتي شغلها : التي شغلها :   الوظائفالوظائف

  

  البحوث المنشورة :البحوث المنشورة :

 . حداثة هذه القصة" مابعد القص في رواية شارة الشجاعة الحمراء للكاتب ستيف كرين" 

  انصهار نضرية الحياة الروحية ونضرية الحياة المادية في مسرحيتي "زبيب تحت الشمس" للكاتبة

 ست ولسن.     لوريت هانسبري و"االسوار" للكاتب اوك

 .االنغالق السردي واالسلوب االدبي المحتمل في رواية الطريق للكاتب كورمك مكارثي 

 .النزعات الطوباوية في رواية نساء عاشقات للكاتب د. ه. لورنس 

  التشوش الوقتي الذي يمزق الفضاء المسرحي في مسرحيتي "نهاية اللعبة " لسمويل بيكت و" االزمنة

 بنترالقديمة" لهارولد 

 .االراء السياسية واالجتماعية في مسرحيات مختارة لجورج برناردشو 

 

 

    

  

  الكتب المنشورة:الكتب المنشورة:

  

  المؤتمرات المؤتمرات 

  المشاركة بمؤتمر السالم الدولي االول لحرية وحماية حقوق االنسان والسالم العالمي الذي عقد

 .2015في بيروت عام 

 

  الحصول على شهادة تقديرية للمشاركة في نجاح المؤتمر الدولي االول  لحرية وحماية حقوق

 االنسان والسالم العالمي الذي عقد في بيروت. 

 

  



  

  الدورات التي إجتازها :الدورات التي إجتازها :

   دورة النخطيط الشخصي الستراتيجي دورة النخطيط الشخصي الستراتيجي  

 يا المعلومات.المشاركة في دورة  كفاءة الحاسبات المقامة في كلية علوم الحاسبات وتكنولوج 

  

  

  المؤهالت في مجال الحاسوب :المؤهالت في مجال الحاسوب :

  

  اجيد استخدام المايكروسوفت , البور بوينت , االكسل, السبورة الذكية , االيميل واالنترنت . اجيد استخدام المايكروسوفت , البور بوينت , االكسل, السبورة الذكية , االيميل واالنترنت . 

  

  العضويةالعضوية

  عضو في لجنة حقوق االنسانعضو في لجنة حقوق االنسان  

  عضو االشراف التربويعضو االشراف التربوي  

   عضو تقيم بحوث التخرج عضو تقيم بحوث التخرج  

  

  نشاطات أخرى :نشاطات أخرى :

  لعربية الى االنكليزية وبالعكس في  مجالت عالمية مثل" مراجعة وترجمة المقاالت من اللغة ا

  .  2010المجلة الدولية لدراسة اللغة وادابها" و" مجلة جامعة االنبار للغات واالداب" منذ 

 

  

    اللغات التي يجيدها :اللغات التي يجيدها :

  العربية واالنكليزية العربية واالنكليزية 

 


