السيرة العلمية
االسم الثالثي :احــــمد قـــــــــدوري عـــــــــــــبد
الكلية /القسم :اآلداب  /الـــــــــــترجمة
الوظيفية الحالية :تدريسي/
الشهادات الحاصل عليها :دكـــــــــــــتوراه لغة انكليزية ( )2015جامعة بغداد-كلية اآلداب/
ماجستير لغة انكليزية ( )1996جامعة بغداد -كلية اآلداب /بكالوريوس لغة انكليزية ()1994
الجامعة المستنصرية -كلية اآلداب
التخصص العام :علم اللغة التطبيقي
التخصص الدقيق :تحليل خطاب نقدي CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS
الخبرات اللغوية :اللغة العربية /اللغة االنكليزية
اللقب العلمي/الجهة المانحة /:أســـــتاذ ( -حسب األمر الجامعي مج 2613/21/بتاريخ
 6/8/2018الصادر من رئاسة الجامعة المستنصرية
سنوات الخدمة الجامعية 18:سنة ()2004/6/8
عنوان رسالة الماجستير" :ـتحليل األخطاء التي يرتكبها متعلمي اللغة االنكليزية المتقدمين في
استخدام المركبات االسمية المركزية المؤلفة من اسمين"
عنوان رسالة الدكتوراه ":تحليل خطاب نقدي إلعادة نتاج النهج المعادي للنبي محمد (صلى هللا
عليه واله وسلم) في صف بريطانية وأمريكية منتقاة"
رقم الهاتف009647715201909 :
البريد اإللكترونيdr.ahmed_qadouriy@uomustansiriyah.edu.iq :
ahmedqadouryabed@gmail.com

• الجوائز والمنح الدراسية والتكريم:
ت

أسم الجائزة والمنح والتكريم

الجهة المانحة

العدد

السنة

شكر وتقدير من رئاسة الجامعة

رئاسة الجامعة /شعبة الشؤون
اإلدارية/شعبة شؤون
التدريسيين

5518

2011/3/6

2

شكر وتقدير من عمادة الكلية

عميد كلية اآلداب

1773

2012/4/17

3

شكر وتقدير من عمادة الكلية

عميد كلية اآلداب

ص88/

2014/1/8

1

شكر وتقدير من رئاسة الجامعة/جهاز
االشراف والتقويم العلمي

رئاسة الجامعة /شعبة الشؤون
اإلدارية/شعبة شؤون
التدريسيين

ج ت483/

2015/2/3

شكر وتقدير من عمادة الكلية

عميد كلية اآلداب

ص4214/

2015/9/3

شكر وتقدير من رئاسة الجامعة

رئاسة الجامعة /شعبة الشؤون
اإلدارية/شعبة شؤون
التدريسيين

29532

2015/11/30

7

شكر وتقدير إلهداء نسخة من كتاب
Anti-Prophet Muhammad
Media

عميد كلية اآلداب

ص2305/

2016/4/24

8

شكر وتقدبر من عميد كلية اآلداب/
جامعة بغداد للمشاركة في تقويم علمي
لرسالة ماجستير

عميد كلية اآلداب /جامعة بغداد

9998

2016/7/13

شكر وتقدير من رئاسة الجامعة

رئاسة الجامعة /شعبة الشؤون
اإلدارية/شعبة شؤون
التدريسيين

20993

2016/9/25

شكر وتقدير من رئاسة الجامعة

رئاسة الجامعة /شعبة الشؤون
اإلدارية/شعبة شؤون
التدريسيين

25275

2016/11/9

11

شكر و تقدبر من عميد كلية اآلداب/
جامعة بغداد للمشاركة في تقويم علمي
لرسالة ماجستير

عميد كلية اآلداب /جامعة بغداد

49

2017/4/49

12

شكر وتقدير لجهود مبذولة في خدمة
قسم الترجمة

عميد كلية اآلداب

ص2487/

2017/4/27

شكر وتقدير من رئاسة الجامعة

رئاسة الجامعة /شعبة الشؤون
اإلدارية/شعبة شؤون
التدريسيين

20639

2017/8/3

14

شكر وتقدير لجهود مبذولة في خدمة
قسم الترجمة

عميد كلية اآلداب

ص6804/

2017/12/18

15

شكر وتقدبر من عميد كلية اآلداب/
جامعة بغداد للمشاركة في مناقشة
طالب دكتوراه

عميد كلية اآلداب /جامعة بغداد

15298

2017/10/25

16

شكر وتقدير لجهود مبذولة في اللجنة
التدقيقية على عمل اللجان االمتحانية
في كلية اآلداب

عميد كلية اآلداب

ص6990/

2017/12/25

شكر وتقدير من رئاسة الجامعة

رئاسة الجامعة /شعبة الشؤون
اإلدارية/شعبة شؤون
التدريسيين

1339

2018/1/14

شكر و تقدبر من عميد كلية اآلداب/
جامعة بغداد للمشاركة في تقويم علمي
لرسالة ماجستير

عميد كلية اآلداب

43

2018/4/5

4
5
6

9
10

13

17
18

19

شكر و تقدبر من عميد كلية اآلداب/
جامعة بغداد للمشاركة في تقويم علمي
ألطروحة دكتوراه

عميد كلية اآلداب

شكر وتقدير من رئاسة الجامعة

رئاسة الجامعة /شعبة الشؤون
اإلدارية/شعبة شؤون
التدريسيين

16990

1/7/2018

21

شكر وتقدير لجهود مبذولة في لجنة
رصانة مجالت دولية

عميد كلية اآلداب

ص5840/

2018/9/27

22

شكر وتقدبر من عميد كلية اآلداب/
جامعة بغداد للمشاركة في مناقشة
طالب ماجستير طالب كامل كعيد

عميد كلية اآلداب

15512

3/10/2018

23

شكر وتقدبر من عميد كلية اآلداب/
جامعة بغداد للمشاركة في تقويم
رسالة ماجستير

عميد كلية اآلداب

172

14/10/2018

24

شكر وتقدير لجهود مبذولة في اللجنة
التدقيقية على تدقيق شيتات الدراسات
العليا في كلية اآلداب

عميد كلية اآلداب

ص3234/

2019/4/18

20

• األعمال المنجزة  -الكتب المؤلفة والمترجمة:
ت

عنوان الكتاب

مكان النشر

ANTI-PROPHET
MUHAMMAD MEDIA

ألمانيا

الناشر
LAMPART

السنة
2015

• البحوث العلمية المنشورة :
ت
1

2

3

مكان النشر

الناشر

عنوان البحث

مجلة جامعة كربالء

جامعة كربالء

Universal Grammar as
 a Model of Secondمجلة اآلداب – كلية
اآلداب
Language Learning

جامعة بغداد

On Assessing
 Vocabulary Learningمجلة اآلداب – كلية
اآلداب
and Teaching

جامعة بغداد

Stress in Compound
Nouns

السنة
العدد  -2المجلد
 -10السنة 2005
ص/7-1
العدد  -74السنة
ص 2006/22-1

العدد  – 77السنة
ص2007/26-1

جامعة االنبار

مجلة جامعة االنبار
للعلوم اإلنسانية

The Role of Language
Learning Strategies in
FL Learning and
Teaching

جامعة واسط

-مجلة كلية التربية
جامعة واسط

Cognitive
Considerations in
Teaching Reading
Comprehension

جامعة بغداد

مجلة اآلداب –كلية
اآلداب

Patterns of Thematic
Progression in C.
Dickens’ A Tale of Two
Cities

الهند

The Modern
Journal of
Applied
Linguistics–

Universal Grammar
and Second Language
Learners: The Case of
Pro-drop Parameter

7

فنلندا

Theory and
Practice in
Language
Studies

Teachers’ Awareness
of Second Language
Learning Strategies
Adopted and Used by
Their Students: A
Questionnaire

8

كندا

International
Journal of
English
Linguistics

الجامعة
المستنصرية

مجلة آداب
المستنصرية

Anxiety and
Interpretation: The
Case of Iraqi Students
of Translation

10

/3  العدد/2 المجلد
 – ص2013 السنة
111-93

ماليزيا

The
International
Journal of
Language
Learning and
Applied
Linguistics
World

The Discrimination of
‘Black’: A Critical
Discourse Analysis of
Opera’s Interview with
Barak Obama

11

/2013 السنة
 – العدد19 المجلد
20-1  – ص78

الجامعة
المستنصرية

مجلة كلية التربية
األساسية

Elision in English and
Colloquial Iraqi
Arabic: A Contrastive
Study

12

 السنة-7 العدد
2007/-511 ص
521
 السنة1العدد
2007/-386ص
398

 السنة-92 العدد
2010/-77ص
101
 السنة-2 العدد
2010/-127ص
151

1  المجلد-3 العدد
2011 – السنة
/ 218-205ص

 – الستة2 العدد
2011/-166ص
186
 – السنة54 العدد
2012/29-1ص

Pragmatics Transfer in
Iraqi EFL Learners’
Refusals

4

5

6

9

13

’The English “AND
and its Counterparts in
Arabic: A Contrastive
Study

مجلة دراسات
الترجمة

Three Cases of AntiProphet Muhammad
Media: Islam –West
Crisis

مجلة دراسات
الترجمة

15

Anti-Prophet
Muhammad Agenda

مجلة الدراسات
اللغوية والترجمية

16

A Multimodal
Discourse Analysis of
the Front Cover in
Selected Arab Women
Magazines

مجلة كلية التربية
األساسية

17

Counteracting the
Challenges of Iran's
Enemies: Ali
Khamenei's
Legitimization of Soft
War

مجلة الدراسات
اللغوية والترجمية

18

Divorce as a
Performative Speech
Act: A Cross-Cultural
Study

مجلة كلية التربية

A Multimodal Analysis
of Asiacell Online
Advertisements

مجلة الدراسات
اللغوية والترجمية

Investigating the
Strategies of
Translating
Euphemism: The Case
of Iraqi Students of
Translation

14

19

20

21

بيت الحكمة/
العراق

بيت الحكمة/
العراق

بيت الحكمة/
العراق

الجامعة
المستنصرية

السنة /2015
  /9ص 23العدد22

السنة  /2015العدد
 /24ص 23 -5

السنة  /2017العدد
 /27ص
السنة /2017
المجلد  – 23العدد
 – 99ص 44-23

بيت الحكمة /السنة  /2017العدد
العراق  /28ص 34-9

جامعة واسط/
العراق

بيت الحكمة/
العراق

السنة /2017عدد
خاص ببحوث
المؤتمر الدولي
العاشر-1617/
1640
السنة /2019العدد
 /31ص32-9

مجلـــــــة كليـــــــة
التربيــــــة

جامعة واسط/
العراق

السنة /2020
الجزء االول شباط/
ص 754-727

مجلـــــــة كليـــــــة
التربيــــــة

جامعة واسط/
العراق

السنة /2021
الجزء الثاني اب/
العدد  /44ص
634-609

:) محاضرة/ • المؤتمرات والندوات (ورقة بحث
السنة
-13

2017/4/14

مكان انعقادها
كلية

جامعة/التربية

اسم المؤتمر و الندوة

ت

المؤتمر الدولي العاشر

1

العراق/واسط

• الرسائل الجامعية
مناقشة

اشراف

11

10

2

---

الرسائل الجامعية

ت

الماجستير

1

الدكتوراه

2

:• الخبرات التدريسية
السنة

اسم المادة التدريسية

ت

Reading Comprehension + Teaching
Methodology (Undergraduate)

1

2005-2008

Grammar IV + Linguistics I
(Undergraduate)

2

2008-2011

Linguistics I + Contrastive Grammar I
(Undergraduate)

3

2012-

Contrastive Grammar II (Undergraduate)
Seminar + Semantics/ Discourse Analysis
(Postgraduate)

4

2013-

Contrastive Grammar II +
Conversation(Undergraduate)

5

2004

6

MA Courses (Seminar/ Semantics/
)Discourse Analysis/ General English

7

Ph D Courses (Discourse Analysis/
)General English

2013-

• الدورات التدريبية:
واسم المؤسسة التي أجرت
التدريب

ت

اسم التدريب

1

دورة التأهيل التربوي

وحدة طرائق التدريس في كلية
التربية/الجامعة المستنصرية

المكان

السنة

كلية
التربية/الجامعة
المستنصرية

24/411/5/2004

2

دورة الحاسبات
الترقية العلمية

إلغراض

مركز الحاسبة االلكترونية

الجامعة
المستنصرية

1421/4/2005

3

A ten-week online
teacher
training
course with, ‘Shaping
the Way We Teach
English’,

Oregon University,
American English
Institute

Online

4

A ten-week online
teacher
training
course
‘Building
Teaching
Skills
Through
the
Interactive Web’,

Oregon University,
American English
Institute

January 5March 20,
2009.

Online
October 5December
11, 2009.

5

دورة االستالل االلكتروني
على برنامج Turnitin

وحدة التعليم المستمر في كلية
اآلداب/الجامعة المستنصرية

وحدة التعليم
المستمر

8/312/3/2015

6

ورشة عمل عن استخدام
الشيت االلكتروني للدراسات
العليا

وحدة التعليم المستمر في كلية
اآلداب/الجامعة المستنصرية

وحدة التعليم
المستمر

10/9/2017

7

حلقة نقاشية بعنوان (أسس
ترجمة النص القانوني
ومستلزمات المترجم
القانوني)

قسم الدراسات اللغوية والترجمية

بيت
الحكمة/العراق

8

حلقة نقاشية بعنوان (علم
اجتماع اللغة :محاولة الفهم
والتأصيل)

قسم الدراسات اللغوية والترجمية

بيت
الحكمة/العراق

27/5/2015

5/11/2015

Oxford
University
Press

Oxford Professional "Too many to Talk!"
Development Webinar Oral interaction in
large classes

9

Oxford
University
Press

Oxford Professional "Excuse me, teacher,
Development Webinar I need your help":
Pragmatic
competence and
language learning

10

Oxford
University
Press

Oxford Professional
Researching the
Development Webinar
classroom

11

Oxford
University
Press

Oxford Professional Helping learners
Development Webinar build core
vocabulary: the new
Oxford word Lists

12

Oxford
University
Press

Oxford Professional The use of first
Development Webinar language I EMI- how
to tell parents

13

Oxford
University
Press

Oxford Professional Bring Stories Alive:
Development Webinar the role of
storytelling in the
ELT classroom

14

9/4/2019

Oxford
University
Press

Oxford Professional
Enjoy Based
Development Webinar
Learning

15

16/4/2019

Oxford
University
Press

Oxford Professional
Does Technology
Development Webinar
Work?

16

Oxford
University
Press

Oxford Professional Say the right thing at
Development Webinar the right time:
teaching pragmatic
competence

17

13/9/2018

25/10/2018

7/11/2018

26/2/2019

13/3/2019

19/3/2019

18/4/2019

:• المناصب اإلدارية
فترة التكلفة

المناصب اإلدارية

-2014

مقرر الدراسات العليا في قسم الترجمة

ت

• اللجان المشارك بها:
ت

اسم اللجنة

مهام اللجنة

1

لجنة الترقيات العلمية في كلية
اآلداب

2

لجنة وزارية لتقييم فتح دراسات
عليا

3

لجنة اختبار صالحية التدريس في
كلية اآلداب

4

الجنة الفرعية اإلشراف على
امتحان الرصانة العلمية

5

اللجنة االمتحانية في قسم
الترجمة للدراسات األولية

اإلشراف على امتحان

6

اللجنة االمتحانية في قسم
الترجمة للدراسات العليا

اإلشراف على امتحان

7

لجنة تدقيقية بعمل اللجان
االمتحانية بأقسام كلية اآلداب

تدقيق عمل لجان امتحانيه

8

لجنة تحقيقية

9

لجنة تحقيقية

10

لجنة تحقيقية

11

لجنة االمتحان التنافسي للدراسات
العليا في قسم الترجمة

12

مقوم علمي لرسالة الماجستير في مقوم علمي
قسم الترجمة (اثر الثقافة في
ترجمة اآليات القرآنية حول السيد
المسيح (ع)) للطالبة (المع هادي
حسين)/قسم الترجمة/كلية
اآلداب/الجامعة المستنصرية

13

عضو لجنة مناقشة لرسالة
الماجستير في قسم اللغة
االنكليزية/كلية اآلداب /جامعة
بغداد للطالبة (حنين ظافر حميد

الترقيات العلمية
تقييم إمكانية فتح دراسات
عليا في جامعة الكوفة  /كلية
اآلداب
اختبار صالحية التدريس
إشراف على امتحان رصانة
علمية مع كلية المأمون
الجامعة

فترة عمل اللجنة
2016-2013

2016
-2017
-2015
2012/2011
-2013
2017/11/13-10/25

لجنة تحقيقية في شكوى

ص 1784/في 2017/3/27

لجنة تحقيقية في شكوى

ص 6301/في 2017/11/27

لجنة تحقيقية في شكوى

ص 6745/في 2017/12/17

اإلشراف على امتحان

-2012

ق س 1093/في 2015/11/23

عضو لجنة مناقشة
 1108في 2016/1/21

محمود) (تحليل لغوي تداولي
لبعض سمات اإلعالنات المختارة
من صحف انكليزية
وعربية:دراسة تقابلية)
مقوم علمي

14

مقوم علمي لرسالة الماجستير
(دراسة تقابلية لطرائق التشويق
في نصوص مختارة من اإلنجيل
والحديث النبوي) للطالبة هبة
ظافر عبد القادر احمد/قسم اللغة
االنكليزية/كلية اآلداب/جامعة
بغداد

15

عضو لجنة مناقشة لرسالة
الماجستير في قسم اللغة
االنكليزية/كلية اآلداب /الجامعة
المستنصرية للطالبة (ورود رحيم
صدام) (دراسة لغوية اجتماعية
للغيبة في العربية
واالنكليزية:تحليل تتقابلي)

ص 2692/في 2016/5/22

16

مقوم علمي لرسالة الماجستير في مقوم علمي
قسم اللغة االنكليزية (المؤشرات
التداولية في روايات منتقاة من
االنجليزية والعربية:دراسة
تقابلية) للطالب (صالح عبد
الحسين زميط)/قسم اللغة
االنكليزية/كلية اآلداب/الجامعة
المستنصرية

ق س 585/في 2016/6/14

 2490في 2016/2/22

عضو لجنة مناقشة

عضو لجنة مناقشة

17

عضو لجنة مناقشة لرسالة
الماجستير في قسم اللغة
االنكليزية/كلية اآلداب /جامعة
بغداد للطالبة (فاطمة محمد كاظم
حسن) (تحليل تداولي لبعض
النصوص المختارة من المسرح
الواقعي :جورج برنادشو وارثر
ملر)

 9204في 2016/6/19

18

مقوم علمي لرسالة الماجستير في مقوم علمي
قسم اللغة االنكليزية (A Socio-
Pragmatic Analysis of
Politeness in Male and
Female language in
Oprah Winfrey's Talk
Show "Selected
Interviews with some
"/Movies Starsقسم اللغة
االنكليزية/كلية اآلداب/الجامعة

ق س 1080 /في 2016/12/28

المستنصرية (يسرى صباح عبد
الكاظم)

19

مقوم علمي لرسالة الماجستير في مقوم علمي
قسم اللغة االنكليزية (A Socio-
Pragmatic Study of
Selected Formulaic
Expressions in English
and Arabic: Contrastive
/Studyقسم اللغة االنكليزية/كلية
التربية للعلوم اإلنسانية/جامعة
ديالى

195س في 2017/3/7

20

مقوم علمي لرسالة الماجستير في مقوم علمي
قسم اللغة االنكليزية/كلية اآلداب/
جامعة بغداد للطالبة) (الصلة
المثلى في محادثات انكليزية
للطلبة الناطقين بالعربية
واالنكليزية كمتعلمين للغة
االنكليزية)

 49في 2017/4/19

21

مقوم علمي لرسالة الماجستير في مقوم علمي
قسم اللغة االنكليزية ( A
Pragmatic Analysis of
Selected Impolite
Expressions in American
/Moviesقسم اللغة
االنكليزية/كلية التربية للعلوم
اإلنسانية/جامعة ديالى

273س في 2017/5/2

22

مقوم علمي لرسالة الماجستير
(تحليل ترجمي للتماسك النحوي
في الصحيفة السجادية) للطالب
(محسن عبد السادة محمد)/قسم
الترجمة /كلية اآلداب/الجامعة
المستنصرية

23

عضو لجنة مناقشة لرسالة
الماجستير (تحوالت التماسك في
ترجمات األحاديث النبوية الشريفة
إلى االنكليزية:تقييم ترجمي)
للطالبة(داليا سالم تقي)/قسم
الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة
المستنصرية

24

عضو لجنة مناقشة لرسالة
الماجستير في قسم اللغة
االنكليزية (تحليل داللي ألفعال
الحكم والتذمر في االنجليزية
والعربية:دراسة تقابلية) للطالب

عضو لجنة مناقشة/المشرف

رئيس لجنة مناقشة
ص 3917/في 2017/7/23

عضو لجنة مناقشة
ص 3247/في 2017/6/7

(رؤى حسن فليح)/قسم اللغة
االنكليزية/كلية اآلداب/الجامعة
المستنصرية
عضو لجنة مناقشة

25

عضو لجنة مناقشة لرسالة
الدكتوراه في قسم اللغة االنكليزية
(تقصي إدراك الطلبة العراقيين
متعلمي اللغة االنكليزية لغة
أجنبية لالشتقاقات الصوتية
الصرفية) للطالب (راسم تايه
جحجوح)/قسم اللغة
االنكليزية/كلية اآلداب/الجامعة
المستنصرية

26

عضو لجنة مناقشة لرسالة
الماجستير (تقييم ترجمي
إلعالنات اسياسيل المعلنة
الكترونيا من العربية إلى
االنكليزية) للطالبة(نور غافل
جاسم)/قسم الترجمة/كلية
اآلداب/الجامعة المستنصرية

ص 5374/في 2017/10/16

27

مقوم علمي لرسالة الماجستير في مقوم علمي
قسم اللغة االنكليزية
( Impoliteness Strategies
in English and Arabic
/Facebook Commentsقسم
اللغة االنكليزية/كلية التربية
للعلوم اإلنسانية/جامعة ديالى

674س في 2017/10/5

 13972في 2017/10/8

عضو لجنة مناقشة/المشرف

عضو اللجنة التحضيرية
 28لمؤتمر كلية اآلداب التاسع
عشر في اللغات والترجمة

عضو اللجنة التحضيرية

 29لجنة تحقيقية

عضو لجنة تحقيقية

30

عضو لجنة مناقشة لرسالة
الماجستير (دراسة ترجمية
للمؤشرات التداولية والخطابية
في نصوص العامية مختارة)
للطالبة(دريد عماد عبيد)/قسم
الترجمة/كلية اآلداب/الجامعة
المستنصرية

31

عضو لجنة مناقشة ألطروحة
الدكتوراه (تحليل تداولي لغوي
ألفعال الكالم للتحريض والتهديد
والعهد في خطب سياسية مختارة)
للطالب (حامد سليمان خلف

ص 95/في 2018/1/4

ص 210/في 2018/1/8

عضو لجنة مناقشة
ص 1272/في 2018/2/21

عضو لجنة مناقشة
 4208في 2018/3/15

كاظم)/قسم اللغة االنكليزية/كلية
اآلداب/جامعة بغداد

مقوم علمي

32

مقوم علمي لرسالة الماجستير
(صورة المرأة في األمثال الشعبية
األمريكية :دراسة أسلوبية
نسوية) للطالب /قسم اللغة
االنكليزية/كلية اآلداب/جامعة
بغداد

33

عضو لجنة مناقشة لرسالة
الماجستير (تحليل خطابي نقدي
لمفهوم األمركة في شعر وولت
وتمان ) للطالب (طالب كامل
كعيد)/قسم اللغة االنكليزية/كلية
اآلداب/جامعة بغداد

عضو ورئيس لجنة
مناقشة

34

مقوم علمي ألطروحة الدكتوراه
(دراسة داللية إدراكية في تأثير
العوامل الثقافية-االجتماعية في
تركيب المعنى في أمثال انكليزية
وعربية) للطالبة (أنعام إسماعيل
طاهر) /قسم اللغة االنكليزية/كلية
اآلداب/جامعة بغداد

مقوم علمي

35

لجنة صالحية تدريس

36

مقوم علمي لرسالة الماجستير
(النظم الصوتي التتابعي لالصوات
المعوقة في االنجليزية لطلبة
الكليات العراقيين كمتعلمي اللغة
االنجليزية لغة اجنبية في منظور
نظرية التوسيم)/قسم اللغة
االنكليزية/كلية اآلداب/جامعة
بغداد

 43في 2018/4/5

 92546في 2018/9/3

 12292في 2018/8/28

عضو

ص 6687/في 2018/11/1

مقوم علمي
 172في 2018/10/14

مقوم علمي لرسالة الماجستير  Aمقوم علمي
37

38

Multi-modal discourse
analysis of Trump and
Clinton's Election
/ )Compainsقسم اللغة
االنكليزية/كلية التربية للعلوم
االنسانية/جامعة واسط
عضو لجنة مناقشة لرسالة
الماجستير ( Interfaith
Dialogue: A socio )semiotic Approachللطالب
(شميم ناظم رحيم)/قسم اللغة

 1994في 2018/11/27

عضو لجنة مناقشة
 9614في 2018/11/19

جامعة/كلية اآلداب/االنكليزية
الكوفة

تقويم بحث لمجلة
2018/12/27  في718

رئيس لجنة مناقشة

2019/1/21  في137

رئيس لجنة مناقشة
2018/12/31  في8567/ص

تقويم علمي للبحث الموسوم
The impact of using
Process writing approach
versus free writing
approach on 2nd year
students' perfmance in
 لكليةwriting composition
االمام الكاظم

39

A مناقشة لرسالة الماجستير ل
Critical discourse analysis
of reconstructed national
identities in selected
British and Iraqi politica
discourse with reference
to the Scottish and
Kurdish referendums; A
قسم/ )comparative study
كلية التربية/اللغة االنكليزية
جامعة واسط/للعلوم االنسانية

40

مناقشة لرسالة الماجستير
Translating and assessing
specch acts in English legl
contracts as translated
قسم الترجمة/ )into Arabic
الجامعة المستنصرية/كلية االداب/

41

النشاطات البحثية
النشاطات البحثية

ت

Critical Discourse Analysis

1

Multimodal Discourse Analysis

2

Interlanguage Pragmatics

3

Discourse Studies and Translation

4

