
 علميةال السيرة
 

     بشرى نعمة راشد الحزام:    ـم ـــــــــاالســ
   ٢٩/١/٢٠٠٦  :  التعيينتاريخ 
   ٢٠٠٦\٣\٢٦: أعادة التعيينتاريخ 

  لغة انكليزية / تحليل خطاب :         صــالتـخـص
  دكتوراه لغة انكليزية–تدريسية :        الوظيفة

 أستاذ مساعد      الدرجة العلمية :
قسم رئيس  -اإلنسانيةجامعة بغداد / كلية التربية ابن رشد للعلوم :                ن العملعنوا

  اللغة االنكليزية 
 bosh1969bosh@yahoo.com  : أاللكترونيالبريد 
 .أوالً : المؤهالت العلمية  
  التاريخ  الكــليــــة   الجامعة   الدرجة العلمية 
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 .    ثانياً : التدرج الوظيفي  

  الى - الفترة من   الجهة  الوظيفة  ت
-١٩٩٠\٥\٢  المديرية العامة لتربية ميسان  كاتبة\موظفة حسابات  ١

١٩٩٥\٥\٣  
  ٢٠٠٥-٢٠٠٤  المستنصرية \التربية األساسية  لغة انكليزية\محاضرة   ٢
  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  جامعة بغداد\تربية ابن رشد  لغة انكليزية\محاضرة   ٣
  الوقت الحاضر -٢٠٠٦  جامعة بغداد\تربية ابن رشد   لغة انكليزية\أستاذة  ٤



 ثالثاً : التدريس الجامعي . 
  الى - من الفترة    الجامعة  (المعهد / الكلية)  الجهة  ت
1  ٢٠٠٦-٢٠٠٤  المستنصرية \التربية األساسية  لغة انكليزية\محاضرة  

  ٢٠٠٦-٢٠٠٥  جامعة بغداد\تربية ابن رشد  لغة انكليزية\محاضرة  

  كلية التربية/ ابن رشد/الدراسة
  الصباحية والمسائية

  جامعة بغداد
  

الوقت الحاضر-٢٠٠٦  

  تدريس الدراسات العليا  
  

  عة بغدادجام\تربية ابن رشد
  

2013-2014/2014-
2015 

 الكلية  التقنية \تدريس الدراسات العليا  
  

 2015-2014  الكلية التقنية

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 
    
 \ االنكليزية العامة  
 \ االنكليزية العامة  
 \ االنكليزية العامة  
 \ النكليزية العامة  
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 \ \  
 \  مادة تحليل الخطاب \طلبة الماجستير

ومادة الصوتيات 
\
 

  االنكليزية العامة\ماجستير   
 

 :( االطاريح ، الرسائل ) التي أشرف عليهاخامساً:  
  

    
  تجاوز النساء لقواعد غرايس الحوارية في

  مسرحيات مختارة: دراسة تداولية
  

 اعية ٔساليب االق   دراسة تداولية  في الخطاب السياحي ا
 

  

 " ة مختارةل دراسة لغوية ة وريطانيه شعرية تناقض" في مجمو   ديثة  ٔمرك
  

  ٔدب راتيجيات ا لى القضا  والفظاظةاس رها  ٔث ة ''وت ون فضي رة:"كلي ا:القانونية الشه     ٔنموذ
  

 

 :( االطاريح ، الرسائل ) التي ناقشهاسادساً:  
    
 

 
 \\ 



         
BBC 

 \\ 

         
 


 

\\ 

 
\ 

 \\ 

 
 


\ 

\\ 

  \
 

\\ 

 
 

 \\ 

 
 

 \\ 

 
 

 \\ 

 



ً ( االطاريح ، الرسائل ) المنقحة لغوياً: بعسا  من اختصاص اللغة األنكليزية ومن  ا
 غير االختصاص

  
  
      

 CPsSTAD
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التي شارك فيها داخل وخارج العلمية والدورات والندوات : المؤتمرات ثامنا 
 العراق:

       
   

 
   


 

   

    



      
    

 
 

   

   (online
   

تعلم اللغة  الطريقة التي تشكيل
في جميع  أفضل االختباراتو اإلنجليزية

أنحاء العالم 

 Online Training 
course  

       
 

   

   (online
   

    
    

 

 Online Training 
course  

     
IATEFL 
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 Negative Minimizes in English ابن رشد مجلة تربية 
 

 

 On the Deviation of Literary Language   ٢٠٠٦ مجلة تربية واسط 



 A linguistic Analysis of Coherence in 
Arabic and English with Special 
Reference to Translation      

 مجلة تربية ابن رشد
 

لسنة  ٦١العدد (
٢٠٠٦( 

 Intentionality and the Theory of 
Meaning 

المجلة الدولية للدراسات 
بونا  \المعاصرة في الهند 

 الهندية

الجزء  ٣العدد 
شرالعا 

 Strategies of Politeness in English 
Medical Conversations 

المجلة الدولية للدراسات 
بونا  \المعاصرة في الهند 

 الهندية
  

الجزء  ١العدد 
 الثاني 

 Cohesive Devices in Hemingway's 'For 
whom the Bell Tolls and its Translation 
into Arabic. 

المجلة الدولية للدراسات 
بونا  \المعاصرة في الهند 

 الهندية

الجزء  ٤العدد 
الثالث 

 Addressing Iraqi EFL Teacher/Learner 
Discourse Interactions in Task-Based 
Classrooms 
 

  ٢٠١٤  ليااسترا

 Using Dictation in Teaching College 
Students 

المجلة الدولية للدراسات 
بونا  \المعاصرة في الهند 

 الهندية

٢٠١٤  

 Using Pedagogical Implication in 
oral Testing Assessments for Iraqi 
College Students 

المجلة الدولية للدراسات 
 بونا \المعاصرة في الهند 

 الهندية

٢٠١٥  

 Research Article a Pragmatic 
Analysis of Commissives in Some 
Selected American Political Texts 

International 
Journal of Current 
Research 

٢٠١٥  

 The Problems Facing Iraqi 
Children in Learning English 

IMPACT: International 
Journal of Research in  
Humanities, Arts 
and Literature 
(IMPACT: IJRHAL) 

Jan 2016  



 A Pragmatic and Linguistic Study 
of Incitement in Political Text 

International New 
Research Journal 

Feb 2016 

 A Theoretical Study of the 
Politeness Principle and its Effects 
on Literary Discourse 

Al- Ustath: Refreed 
Academic Journal 

July 2016 
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             اللغة العربية واللغة االنكليزية 
              
   

 


