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 اىَؤٕالد اىعيَيخ : أٗالً 

 انتاريخ ة ـــانكهي انجايعت اندرجت انعهًيت

 ثنبى٘سي٘ط

 

 1991 انهغاث بغداد

 2002 انهغاث بغداد اىَبجغزيش

 انىظيفت ث

 

 انى –انفترة ين  انجهت
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 ى٘ظيفياىزذسط ا: صبّيبً 

 

 

 اىزذسيظ اىجبٍعي : صبىضبً 

 انى -ين انفترة  انجايعت ( انكهيت/ انًعهد )  انجهت ث

 2009-2002 بغداد كهيت انعهىو 1

 يستًر -2009 بغداد انتربيت نهبناث 2

 

 اىَقشساد اىذساعيخ اىزى قَذ ثزذسيغٖب: ساثعبً 

 حـــــاىغِ ادحـــــاىٌ ًـــاىقظ د

1 
  انكهيزيت عايت

 2009-2002دراساث عهيا نالعىاو ين 
 انعهىوكهيت /جايعت بغداد

2 
 2011-2009 يرحهت اونى/ صىث 

 قسى انهغت االنكهيزيت 

كهيت انتربيت /جايعت بغداد

 نهبناث
3 

 2013-2011 يرحهت اونى/ يادة اننحى
كهيت انتربيت /جايعت بغداد

  انهغت االنكهيزيت فسى  / نهبناث

  
4 

 2015-2013 يرحهت ثانثت/ اننحى
 قسى انهغت االنكهيزيت 

كهيت انتربيت /جايعت بغداد 

 نهبناث

 5 
 Headway 2016-2017نغت انكهيزيت 

ثانيت يرحهت / تاريخقسى 

كهيت انتربيت /ايعت بغدادجا

 نهبناث
6 

 Headway 2016-2017نغت انكهيزيت 
ثانيت يرحهت / حغرافيتقسى 

كهيت انتربيت /ايعت بغدادجا

 نهبناث
7 

 Headway 2017-2018 نغت انكهيزيت 
 االقتصاد انًنزنيقسى 

 ثانيتيرحهت/

كهيت انتربيت /جايعت بغداد

 8 نهبناث
 2017/2018 يرحهت ثانيت/انشاء 

 قسى انهغت االنكهيزيت 

كهيت انتربيت /جايعت بغداد 

 نهبناث

  

1 
 انعهىو يالحظ.و

1994-2002 

 2009-2002 انعهىو تدريسيت 2

 يستًر -2009 انتربيت نهبناث تدريسيت  3
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 ً  (اىجح٘س اىعيَيخ اىزي رَذ مزبثزٖب ): خبٍغب

 اىغْــخ اىَجيخ اىجحش اعٌ د

1 Investigation the Effect of 

Using Rubrics in Teaching 

Summary Statigies 

ص  2011/ 154اىعذد  ٍْش٘س في  ٍجيخ االعزبر

493-520  

ISSN 0552-265X  

2011 

2 
A Discourse Analysis of 

Diectic Expressions in 

Selected Literary Narrative 

Texts 

 2009/ 89اىعذد  ٍْش٘س في  ٍجيخ مييخ االداة

 123-105ص 

2009 

3 
Narrative of Personal 

Experience Structure in 

Oprah’s Show 2011 

/ ٍقج٘ه ىيْشش في ٍجيخ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد 

 1/6/2018في  69 اىنزبةجبٍعخ ثغذاد ٗفق 

2018 

4 

An Investigation of EFL 

Undergraduate Students’ 

Achievements in Identifying 

and Using Transitional 

Expressions 

 513 اىنزبةٍقج٘ه ىيْشش في ٍجيخ االعزبر ٗفق 

 5/11/2018في 
2018 

5 

Pedagogical Stylistics as a 

Tool in the Classroom:             

         An Investigation of EFL 

Undergraduate Students' 

Ability in Analyzing Poetic 

language 

 

Language 

 Arab Worldٍقج٘ه ىيْشش في ٍجيخ 

English Journal 

 13/2/2018ثزبسيخ 

 

صٍ٘غِ 

Thomson Reuters 

Arab World English Journal 

(AWEJ) 

ISSN: 2229-9327 

Volume 9. Number 1. March 2018 

 

2018 

6- A Stylistic Analysis of 

Selected Newspapers’ stories 

EUROPEAN ACADEMIC 

RESEARCH ISSN 2286-4822 

Impact Factor: 3.4546 UIF 

2016 

7 Investigating Student’s ability 

in Identifying English Models 
118/ٍجيخ مييخ االداة اىعذد   2016 
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 ً  اىزي شبسك فيٖباىعيَيخ ٗاىْذٗاد اىَؤرَشاد : عبدعب

ّ٘ع اىَشبسمخ  ٕب ٍنبُ أّعقبدح ــاىغِعْ٘اُ اهد 

ث٘عزش / ثحش ) 

( حض٘س

1 

 2010 يؤتًر
 كهيت االداب/جايعت بغداد

 قسى انهغت االنكهيزيت
 حضىر

2 

 اربيم/ جايعت ايشق 2014  يؤتًر 
 تقديى بحث

3  

 يؤتًر
2017 

/ ىيجْبد مييخ اىزشثيخ/ جبٍعخ ثغذاد

 قغٌ اىيغخ االّنييضيخ

 حضىر

4  

 اسثيو/ جبٍعخ ايشل  2018 يؤتًر
 رقذيٌ ثحش 

5  

 2018 يؤتًر
/ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد/ جبٍعخ ثغذاد

 قغٌ اىيغخ االّنييضيخ

 تقديى بحث

6- 
 ندوة

2017 
/ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد/ جبٍعخ ثغذاد

ايِ اّذ ٍِ )قغٌ اىيغخ االّنييضيخ 

( ٗاىطبىت اىجبٍعي ٍفًٖ٘ االعزبر

 اىجبٍعيبىجبٍعي

 ورقت عًم

7- 
 ندوة

 اىَنزجخ اىَشمضيخ/  جبٍعخ ثغذاد 2017

 ( االعزبر اىضائش)

 حضىر

8- 
 ندوة

2017 
/ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد/ جبٍعخ ثغذاد

اىفنٔ في االديبُ )قغٌ اىيغخ اىعشثيخ 

 ( االعالً ٗاىَغيحيخ اَّ٘رجب

 حضىر

9 
 ندوة

2017 
/ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد/ جبٍعخ ثغذاد

اىخط٘اد اىشئيغيخ )قبعخ اىَصطفى 

 (ىنزبثخ ثحش اىزخشط 

 حضىر

11 

 2018 ندوة

/ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد/ جبٍعخ ثغذاد

 (اىْذٗح االسشبديخ) قبعخ اىَصطفى 
 ورقت عًم
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12- 

 2018 ندوة

/ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد/ جبٍعخ ثغذاد

رصحيح ) قغٌ اىيغخ االّنييضيخ 

اىٖذاٍخ اىزي صسعزٖب  االفنبس

 (اىجَبعبد االسٕبثيخ
 حضىر

 

 

 ٗ شٖبداد اىزقذيش اىج٘ائض مزت اىشنش ، : عبثعب
 

 اىغْخ اىجٖخ اىَبّحخ اىجبئضح أٗ شٖبدح اىزقذيش مزبة اىشنش أٗ د

 2002 (2)ثغذاد سئيظ جبٍعخ  ٗرقذيششنش 1

 2009 سئيظ جبٍعخ ثغذاد ٗرقذيششنش 2

3 
 ٗرقذيششنش

 2018 ثغذادسئيظ جبٍعخ 

4 
 ٗرقذيششنش

 

 عَيذ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد
2010 

5 
 ٗرقذيششنش

 

 عَيذ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد
2011 

6 
 ٗرقذيششنش

 

 (2)عَيذ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد 
2013 

7 
 شنش ٗرقذيش

 

 

 عَيذ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد
2014 

8 
 ٗرقذيششنش

 

 عَيذ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد
2015 

9 

 ٗرقذيششنش

 

 مييخ اىزشثيخ ىيجْبدعَيذ 
2015 

10 
 ٗرقذيششنش

 

 (2)عَيذ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد 
2017 
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11 
 ٗرقذيششنش

 

 (3)عَيذ مييخ اىزشثيخ ىيجْبد 
2018 

 اد ــاىيغ: صبٍْب

 عربيتلانهغت ا             

  انهغت االنجهيزيت  

 


