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 بغداد – 51/5/5511 تاريخ و محل الوالدة
 انثى الجنس

 غٌر متزوجة الحالة الزوجية
 عراقٌة الجنسية

 بغداد  –العراق  عنوان السكن 
 جامعة بغداد –ابن رشد  -كلٌة التربٌة  -قسم اللغة االنكلٌزٌة –لجنة الترقٌات العضوية

 جامعة بغداد –ابن رشد  -كلٌة التربٌة  - قسم اللغة االنكلٌزٌةاللجنة العلمٌة 
 جامعة بغداد –ابن رشد  -كلٌة التربٌة  -قسم اللغة االنكلٌزٌةاللجنة الثقافٌة 
 جامعة بغداد –ابن رشد  -كلٌة التربٌة  -قسم اللغة االنكلٌزٌةمجلس القسم  
 جامعة بغداد –ابن رشد  -كلٌة التربٌة  -لجنة الخطة االستراتٌجٌة  
 اللجنة االستشارٌة فً مجلة االستاذ 

  التحصيل العلمي
 كلٌة االداب / جامعة بغداد –دكتوراه فً االدب االنكلٌزي  8991/8999
 كلٌة االداب / جامعة بغداد -ماجستٌر فً االدب االنكلٌزي  8911/8911
 كلٌة االداب / جامعة بغداد -بكالورٌوس فً االدب االنكلٌزي  8991/8999
 جامعة بغداد –كلٌة التربٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  –استاذ مرتبة –تدرٌسً  المهنة

  الخبرات
 جامعة بغداد –قسم اللغة االنكلٌزٌة  –كلٌة التربٌة  ) ابن رشد (  لحد االن  8911

 تدرٌس طلبة المراحل االولٌة  العنوان الوظيفي
 تدرٌسطلبة الدراسات العلٌا 

 اشراف على طالب الدراسات العلٌا الماجستٌر و الدكتوراه لحد االن  8991
 فً:  مناقشة اطارٌح طالب الدراسات العلٌا الماجستٌر و الدكتوراه االنلحد  8991

 جامعة بغداد -كلٌة التربٌة بنات  –كلٌة االداب  –كلٌة التربٌة 
 الجامعة المستنصرٌة –كلٌة االداب 
 جامعة دٌالى –كلٌة التربٌة 
 و جامعة القادسٌة –جامعة البصرة  –كلٌة االداب 
 بٌل و جامعة السلٌمانٌةجامعة ار –كلٌة االداب 

 
  المشاركات

 جامعة بغداد –محاضرة فً مؤتمر كلٌة التربٌة  8919
 جامعة بغداد –محاضرة فً مؤتمر كلٌة التربٌة  8999
 جامعة بغداد –محاضرة فً مؤتمر كلٌة التربٌة  1009
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 مؤتمر التدرٌسٌن  1009
 جامعة بغداد –المؤتمر االول لالدب و اللغة االنكلٌزٌة فً كلٌة االداب  1080
 افضل الطرق فً تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة فً بغداد –المشاركة فً  ورشة عمل  1080
 مشاركة فً ورشة عمل : افضل الطرق فً تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة فً العراق 1080

 تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة فً العراق –محاضرة فً مؤتمر مركز تعلٌم الطالب  12-19/9/1080
 جامعة بغداد  –محاضرة فً ورشة عمل التعلٌم الجماعً  6/1-1/1/1088
مشارة و محاضرة فً برنامج تعلٌم طرق التدرٌس المطور لبرنامج الثقافة و اللغة  4-11/4/1088

 المتحدة االمرٌكٌة الوالٌات –والٌة ارٌزونا  –االمرٌكٌة 
 بغداد -مؤتمر تٌسول فً العراق  –محاضرة فً عضوٌة تٌسول  88-89/88/1088
مشاركة فً ورشة عمل متخصصة تطوٌرٌة لجامعة بغداد  بالتوامة مع برنامج  والٌة  4/9-11/9/1081

 جورجٌا
 دبً -لتٌسول العربً محاضرة فً المؤتمر التاسع عشر  84/1-86/1/1081
 ابن رشد مع كلٌة التربٌة بنات –محاضرة فً المؤتمر السنوي االول لكلٌة التربٌة  1-4/4/1081

 اربٌل -جامعة جٌهان  –محاضرة فً المؤتمر العلمً الدولً  18-11/4/1084
و التً اقٌمت فً قسم  –ندوة حول التوجه االمرٌكً بٌن الدراسات التارٌخٌة و االدبٌة  1084

 جامعة بغداد –كلٌة التربٌة و قسم التارٌخ كلٌة االداب  –اللغة االنكلٌزٌة 
جامعة  –ابن رشد  –محاضرة فً المؤتمر العلمً الثالث و الذي اقٌم فً كلٌة التربٌة  81-81/4/1082

 بغداد
 السلٌمانٌة -جامعة هٌومان  –محاضرة فً المؤتمر العلمً الثانً  82-86/4/1082

 بحث 02اكثر من  البحوث المنشورة
 02 كتب الشكر و التقدير

 


