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 المؤھالت الوظیفیة 

:   قسم اللغة االنكلیزیة./كلیة التربیة االساسیة  /المستنصریة مكان العمل

:     ۱۹۸۹تاریخ اول تعین في التعلیم العالي

:   سنة   ۲۸سنوات الخدمة

:   ( من المفصولین السیاسین)   استاذ جامعي المنصب

  رئیس قسم اللغة االنكلیزیة/ الجامعة المستنصریةالمنصب الحالي:

:   .الخطابیةالتخصص الدقیق : علم اللغة التداولیة /اللغة االنكلیزیة التخصص العام

:   . ۲۰۱٤\۹\۸استاذ مساعد من تاریخ اللقب العلمي

:   .النسانیةدكتوراه / جامعة بابل / كلیة التربیة للعلوم االشھادات المؤھلة

 .ماجستیر  / جامعة بغداد / كلیة التربیة للبنات                          

  .بكلوریوس  / جامعة بغداد / كلیة التربیة                          

 : المناصب التي تقلدتھا

 .۱۹۸٤ كربالء المقدسة -تدریسیة في ثانویة النجاح -

 . ۱۹۸۹بغداد  –استاذة في معھد المعلمین المركزي  -

 .۱۹۹۳ – ۱۹۹۰استاذة في كلیة المعلمین من  -

  . ۱۹۹۳استاذة في كلیة التربیة االساسیة في الجامعة المستنصریة  -

 لغایة ۱۹۹۷قسم اللغة االنكلیزیة في جامعة اب في جمھوریة الیمن  \استاذة في كلیة االداب  -

۲۰۰٤ . 

 .2002ولغایة  ۲۰۰۰جمھوریة الیمن في قسم اللغة االنكلیزیة في جامعة اب في رئیس  -

  ۲۰۰٤قسم اللغة االنكلیزیة  /كلیة االداب  /استاذة في جامعة السالم  -



 .۲۰۲۱ - ۲۰۰٥قسم اللغة االنكلیزیة  /كلیة التربیة االساسیة  /استاذة في الجامعة المستنصریة  -

 .في كلیة التربیة االساسیة\ ۲۰۲۱-۲۰۲۰و ۲۰۲۰- ۲۰۱۹االنكلیزیة في رئیس قسم اللغة  -

  عضو في الجمعیات العلمیة

 العراقیة. عضو نقابة االكادیمین الساتذة الجامعات -

 .عضو نقابة المترجمین العراقین -

 دن االكادیمیة العالمیة.یعضو منظمة با-

 .عضو منظمة اكادیمیة العلماء العرب-

 بیت الحكمة للدراسات اللغویة والترجمیة.عضو مؤسسة -

 عضو اكادیمیة الرونق للتنمیة والتطویر.-

 عضو في منصة ارید العالمیة.-

 عضو ھیئة تحریر في مجالت محلیة ودولیة وعالمیة.-

 عضوھیئة في اللجان الوزاریة

 عضو في اللجنة الوزاریة لتطویر المناھج -

 الوزاریة. المقترحات المقدمة لتطویر المناھج عضو لجنة الخبراء لتقییم المناھج ودراسة -

 عضو لجنة الخبراء الوزاریة واالمن الوطني في التوعیة لمكافحة المخدرات. -

 عضو لجنة الخبراء الوزاریة في التوعیة لمكافحة االرھاب والتطرف. -

 

 عضو في المجالت العالمیة والمحلیة

 International New Arts and Sciences)عضو ھیئة التحریر في مجلة الباحث  -

Research Journal) .في الوالیات المتحدة االمریكیة في والیة شیكاغو 

 .Intelligence researches Journal)( عضو ھیئة مجلة ابحاث الذكاء -

 House of Wisdom: Translation) قسم الترجمة –عضو ھیئة اصدار مجلة بیت الحكمة  -

Department). 

یةااللكترونة الھندسفي االلكترونیات و عضو ھیئة تحریر في مجلة االبتكارو االبداع -  
(International Journal of Innovations in Electronic & Electrical 
Engineering). 

 التقیمات العالمیة والمحلیة

عالمیة للبحوث في العلوم االجتماعیة واالنسانیة في  مقییم عالمي للبحوث العلمیة في مجلة -1 

   (International Journal of social science & Humanities). 



 2     اوج العالمیة في جامعة بغداد / كلیة التربیة للبنات     مقیم لبحوث مجلة -

                                         (Arab World English Journal) 

لبحوث عدیدة لمجلة كلیة التربیة االساسیة باللغة االنكلیزیة ولمختلف االختصاصات. مقیم- 3 

بحث لمجلة ابحاث الذكاء. ٦۰مقییم لبحوث تصل الى اكثر من  - 4 

االنكلیزیة.مقیم لبحوث في مجلة جامعة بابل باللغة - 5 

مقییم لبحوث في مجلة الكوفة في جامعة الكوفة باللغة االنكلیزیة في النجف االشرف.-٦  

مقییم لبحوث مجلة میسان في جامعة میسان باللغة االنكلیزیة.- 7 

 8-مقیم لبحوث مجلة القادسیة في جامعة القادسیة باللغة االنكلیزیة.

االنكلیزیة في جامعة بغداد. مقییم لبحوث في مجلة كلیة االداب باللغة-۹  

في مجلة كلیة التربیة ابن الرشد باللغة االنكلیزیة لجامعة بغداد.مقییم لبحوث -۱۰  

مقییم لبحوث في مجلة كلیة اللغات في جامعة بغداد باللغة االنكلیزیة.-۱۱  

مقییم لبحوث في مجلة بیت الحكمة لقسم الدراسات اللغویة والترجمیة.- 12 

الجامعة العراقیة في مجلة االداب باللغة االنكلیزیة. مقییم لبحوث في -۱۳ 

  

 :الدورات لتعلیم اللغة االنكلیزیةالمشاركة في العدید من :  الدورات -

حیث قدمت دورة تقویة في اللغة االنكلیزیة لطالب كلیة التربیة االساسیة  -۱ 

 دورة امتحان كفاءة اللغة االنكلیزیة لطالب الدراسات العلیا  -۲

لتعلم اللغة االنكلیزیة   لمختلف المستویات من المبتدئة والمتوسطة والمتقدمة ةمتعدد اتدور -۳

 للدرجات الخاصة في المركز المالي لوزارة المالیة 

العمل لتعلیم اللغھ االنكلیزیة التي اقامتھا السفارة االمریكیة في بغداد في فندق شیراتون  ةورش -٤

 .۱۹۹۷في سنة  الساتذة جامعات بغداد

ة عمل لتطویر المناھج مع ممثل المعھد البریطاني لدراسة المناھج للغة االنكلیزیة ورش -٥

 للمدارس االبتدائیة.

 



 : المؤتمرات العلمیة -

نطالیا تحت رحاب جامعة اكدنیزفي تركیا تحت شعار( االتجاھات العلمیة الحدیثة في مؤتمر ا -

 العلوم االنسانیة واالجتماعیة ) وكان البحث بعنوان 

(The Syllable in English and Arabic: A Contrastive Study)   

(ع) وقدمت بحث باللغة  الثاني المنعقد في كلیة االمام الكاظم السنوي المؤتمر العلمي الدولي-

-۲٤) للفترة من (Speech Act Analysis and the Advocate Sayingاالنكلیزیة بعنوان 

۲٥\ ٦\۲۰۱۹ . 

اللغة االنكلیزیة الدولي االفتراضي لكلیة التربیة االساسیة باالشتراك مع جامعة اقامة مؤتمر قسم -

-۱سلیمان ادمیرال التركیة والجامعة االمریكیة اللبنانیة وكذلك جامعة التراث في بغداد للفترة من 

۳ \۹\۲۰۲۰. 

 االشتراك بالعدید من المؤتمرات العلمیة منھا جامعة میسان وكذلك جامعة بابل.-

 ات سكوبس:في مجالت مختلفة ضمن قاعدة بیان االبحاث المنشورة -

1-Discourse Markers in Political Speeches.  

2-Performance of Iraqi EFL University Learners in Compounding. 

3-Language Laboratory and Developing Skills in an Iraqi Secondary 

Schoo 

4-The Use of Synecdoche in English Language. 

5-teachers as being the crucial source. 

6- the role of language games in developing linguistic abilities. 

7- a sociolinguistic approach to linguistic changes since the covid – 19 

pandemic outbreak. 

8-a pragma-stylistics analysis of susan Collins senate floor speech in 

support of brett kavanaugh.  

 

 : والدولیة نشرت في مختلف الجامعات العراقیةالتي  االبحاث- 



1-Hedging in Interview Questions as a Politeness Strategy  

2-Kinds and Functions of Allusion in English and Arabic Languages: A 

Contrastive Analysis.  

3-A Stylistic Analysis of Intertextuality between Imam Hussein's (u) 

Supplications and the Glorious Qur'an. 

4- The Guidable Ideology of Muslim Advocators. Al Emam Al Hasan 

(AS.)as an Example. 

5- Developing a Rhetorical Model of Analysis of Allusion by Reference 

to Presidential American Debates. 

6-The Implication of Pragmatic Competence and Communicative 

Competence in Teaching The English Language.  

7-A Pragma-Rhetorical Study of Allusion in American Presidential 

Electoral Campaign Debates.  

8-The Danger of Ambiguity and Tautology in Iraqi Constitution 

 :المشاركات

لجامعات مثل دعوة امعي عن دعوات التبادل الثقافي التي تقام بین االمشاركة بصفة استاذ ج -

 .للتعاون بین الجامعتین جامعة مازندران/ قسم اللغة االنكلیزیة/ جمھوریة ایران االسالمیة 

جامعة السلطان قابوس  للتدریس في قسم اللغة االنكلیزیة/لمشاركة بصفة استاذ مشارك  دعوة ل -

 في سلطنة عمان.  

لالستاذ الزائر في الوالیات المتحدة االمریكیة والمنعقدة في الشھر  Fulbrightالمشاركة بدورة  -

June  .لمدة شھرین لزیارة الجامعات االمریكیة واخذ دورات لتعلیم اللغھ االنكلیزیة 

في جمعیة المترجمیین  ۲۰۱۸\۱۲\۲۹المشاركة بالمسابقة للترجمة الشعریة والمنعقدة في  -

 قیین.العرا



المشاركة في مؤتمرات الحوزة العلمیة في كربالء ببحوث مختلفة لترجمة وتحلیل اقوال االئمة  -

 علیھم السالم. المعصومین

 طات:النشا

باللغة االنكلیزیة  للمشاركة  ناطقةتدریب طالب قسم اللغة االنكلیزیة  على مسرحیات عالمیة  -

 بالعدید من النشاطات االعالمیة ضمن وزارة الثقافة واالعالم.

بالتعاون مع مدیریات وزارة التربیة والتعلیم في مجموعة من  أقامة العدید من  المھرجانات -

مدارسھا،من خالل المشاركة بمسرحیات ناطقة باللغة االنكلیزیة یؤدیھا طلبتي لبث القیم التربویة 

 واالجتماعیة.

المشاركھ في دورات  تطویریھ وتدریبیھ في اللغھ االنكلیزیھ واعداد المناھج في وزاره  -

/ كلیھ التربیھ /ابن رشد TOEFL التربیھ/التدریس في الدورات التاھیلیھ الجتیاز اختبار التوفل 

المشاركھ في دورات تدریبیھ وتطویریھ في تدریس اللغھ االنكلیزیھ اون الین/ من جامعھ 

 .اجورجی

 االشراف العلمي:

لقسم اللغة االنكلیزیة لنیل شھادة الماجستیر في اللغة  االشراف على طالبات جامعة میسان -

 االنكلیزیة ومنھم الطالبة عال كمال یاسین لالطروحة الموسومة بعنوان

Tracing Intertextuality in Selected Dramatic Texts: A Pragma-Stylistic 

Study. 

 

 والطالبة ایمان یاسین جاسم عن رسالتھا الموسومة ب  -

A critical Discourse Analysis of Hegemony in the Invasion of Iraq in 

Selected Printed Media.     

وبابل  والدكتوراه  تخصص اللغة االنكلیزیة في جامعة بغدادعضو مناقش لرسائل الماجستیر  -

  والكوفة ومیسان واالنبار والموصل ودیالى واربیل وكربالء والمستنصریة.

/ التخرج لطالب المرحلة الرابعة لقسم اللغة االنكلیزیة في جامعة اب  ابحاثاالشراف على  -

 الجمھوریة الیمنیة .



التخرج لطالب المرحلة الرابعة لقسم اللغة االنكلیزیة /كلیة التربیة  ابحاثاالشراف على  -

 الجامعة المستنصریة. االساسیة/

 للعدید من الجامعات العراقیة. مقوم علمي لرسائل الماجستیر والدكتوراة -

 للعدید من الجامعات العراقیة. مقوم لغوي لرسائل الماجستیر والدكتوراه -

قسم اللغة االنكلیزیة بالتعاون مع وزارة الداخلیة عن مكافحة االدمان  اقامة ندوات توعیة في -

 على المخدرات.

 المشاركة بندوات عدیدة لمكافحة ظاھرة التسول في مجلس محافظة بغداد.-

 المشاركة بندوات عدیدة لتطویر المنھاج التعلیمیة في وزارة التربیة. -

حكمة من اجل مناقشة سبل رفع المستوى المشاركة بمؤتمرات وندوات مع مؤسسة بیت ال -

 ذوي المراحل المنتھیة.العلمي ل

 والمقاالت المنشورة  بحاثاال

 .في الجمھوریة الیمنیة ۱۹۹۸تأثیر البالغة  السیاسیة في علم التداولیة في  -

 .في الجمھوریة الیمنیة ۲۰۰۰تأثیر ظاھرة العنف في الخطابات السیاسیة في  -

 .۲۰۰۷الجوانب اللغویة في ظاھرة السخریة  في  -

 . ۲۰۰۸البناء السطحي والعمیق للجملة حسب مفھوم العالم جومسكي في  -

 . ۲۰۱۰التمیز بین علم المعاني وعلم التداولي في  -

صعوبة وتعقیدات علم المعاني وتأثیرھا على فھم الطلبة العراقین في تعلم اللغة االنكلیزیة  -

 . ۲۰۱۲في 

 .۲۰۱۳دراسة مقارنة في  /ظاھرة قلب معنى الكالم في اللغة االنكلیزیة والعربیة  -

المعاییر االساسیة في تعلیم علم التداولیة في اللغة االنكلیزیة للطالب العراقیین في  -

۲۰۱۷. 

 .۲۰۱۸دراسة تداولیة بالغیة لظاھرة التلمیح في الكالم في اللغة االنكلیزیة  في  -

 .۲۰۱۸وظائف واھداف ظاھرة التلمیح في الكالم السیاسي في  تطویر مودیل لتحلیل -

 .وھنالك العدید من البحوث التي لم تذكر سواء داخل او خارج البلد -

-  



 الكتب المؤلفة

 المتغیرات في تداولیة علم االجتماع في اللغة االنكلیزیة -۱

 دراسة الظاھرة الصفریة وتاثیرھا في قواعد اللغة االنكلیزیة  -۲

 اراء ومفاھیم في علم اللغة التطبیقي  -۳

 دراسة تداولیة لظاھرة االلھام في الخطابات السیاسیة -٤

 مفاھیم واراء لمعرفة مباديء علم المعاني في اللغة االنكلیزیة -٥

 المؤتمرات والندوات التي شاركت فیھا كباحث

الجمھوریة  /كلیة االداب  /المؤتمر العلمي في تعلیم اللغة االنكلیزیة المقام في جامعة اب  -

 . ۲۰۰۳الیمنیة في 

تحت شعار االرتقاء بالنظام التربوي  ۲۰۱۲المؤتمر العلمي السنوي الرابع عشر في  -

 .الجامعة المستنصریة /كلیة التربیة االساسیة /الحاضر واشراقة المستقبل  استجابة

تحت شعار التأسیس العلمي الرصین ضمان  ۲۰۱۷المؤتمر العلمي الثامن عشر في  -

 .الجامعة المستنصریة /كلیة التربیة االساسیة  /لرقي المجتمع وتقدمھ 

الجامعة العراقیة  /لیة التربیة للبنات الندوة العلمیة المشتركة لقسم اللغة االنكلیزیة في ك -

تحت شعار اثر اللغة االنكلیزیة  ۲۰۱۸الجامعة المستنصریة في  /وكلیة التربیة االساسیة 

 .في التوعیة االجتماعیة والثقافة الشخصیة

(البحث العلمي  ـاالول الموسوم ب المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي الدولي االفتراضي -

 ۲۰۲۰\٥\۱۰تحدیات الواقع وافاق المستقبل) المنعقد بتأریخ في ظل الجوائح واالزمات 

 لجامعة میسان.

المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي االفتراضي للعلوم االنسانیة الموسوم ب (نتعلم .....  -

 المستنصریة.لكلیة التربیة االساسیة في الجامعة  ۲۰۲۰\٦\۲۰لنتمكن) المنعقد بتاریخ 

االشراف على اقامة المؤتمر العالمي االفتراضي للغة االنكلیزیة بمشاركة باحثین من  -

روسیا،تركیا،االردن مختلف الدول (امریكا ، الھند ،كندا، مالیزیا، بلغاریا،

،لبنان،االمارات،والعراق) وباالشتراك مع جامعة سلیمان ادمیرال التركیة والجامعة 

  ة.االمریكیة اللبنانی

وھنالك العدید من المشاركات االخرى في اقامة الدورات والندوات العلمیة في تعلیم اللغة  -

االنكلیزیة سواء داخل وخارج البلد باالضافة الى تدریس ومناقشات طالب الدراسات 

والشھادات التقدیریة  كتاب  ٥٤تتراوح بین العلیا وكذلك وجود العدید من كتب الشكر

 ساذكر القلیل منھا علما بان جمیعھا موجودة بتوثیق رسمي.. شھادة ٤۳التقل عن 



 التشكرات

كتاب شكروحاصلة  ٥٦تتجاوز اللقد حصلت على العدید من كتب الشكر وشھادات التقدیر

 على العدید من اوسمة االبداع في المجال العلمي

 بغداد -من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي  -

 دائرة البحث والتطویر -رة التعلیم العالي والبحث العلمي من وزا -

 الجمھوریة الیمنیة - من جامعة اب -

 .سلطنة عمان -من جامعة السلطان قابوس -

 .قسم اللغة االنكلیزیة -التربیة كلیة  -من جامعة بغداد  -

 .قسم اللغة االنكلیزیة - كلیة االداب -من جامعة السالم  -

 .قسم اللغة االنكلیزیة -كلیة االداب  -من الجامعة العراقیة  -

 .قسم اللغة االنكلیزیة  -كلیة اللغات  -من جامعة الكوفة  -

سنة  ۳۰العلمیة الكثر من وھنالك العدید من المشاركات االخرى التي لم تذكر للمسیرة  -

 .في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي



 صور شھادات المشاركات - 





























 


