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الوظيفة

عميد كلية اللغات

معلومات الوظيفة
أستاذ مساعد 1996

المرتبة العلمية وتاريخ الحصول عليها

تفرغ دائمي

نوع االرتباط بالجامعة

الشهادات العلمية
الشهادة

البكالوريوس

الماجستير

الدكتوراه

اسم الجامعة

كلية اآلداب  /جامعة الموصل

كلية اآلداب  /جامعة الموصل

جامعة سترلنك  /أسكتلندة

البلد المانح للشهادة

العراق

العراق

المملكة المتحدة

تاريخ الحصول على الشهادة

1978

1981

1990

عنوان رسالة الماجستير

Voice in English for Science and Technology

التخصص الدقيق

اللغة األنكليزية العلمية

عنوان اطروحة الدكتوراه

The Role of Attitudes and Motivation in the Teaching and Learning of Foreign Languages

التخصص الدقيق

علم اللغة التطبيقي
الخبرات التدريسية من  ( -االحدث الى االقدم)

من

الى

المرتبة العلمية

اسم الجامعة

المواد التي تم تدريسها

2010

2013

أستاذ مساعد

كليات التربية واآلداب والتربية األساسية /جامعة الموصل

طرائق تدريس وعلم اللغة التطبيقي/
بكالوريوس  /ماجستير

2007

2010

أستاذ مساعد

كلية اللغات  /جامعة المأمون  /القامشلي  /سوريا

طرائق تدريس وعلم اللغة التطبيقي

1993

2007

مدرس و
أستاذ مساعد

كليات التربية والمعلمين واآلداب والقانون  /جامعة الموصل وكلية
الحدباء الجامعة

اللغة األنكليزية القانونية وطرائق تدريس
وعلم اللغة التطبيقي /بكالوريوس وماجستير
ودكتوراه

1983

1993

--

معهد المعلمين المركزي  /نينوى

طرائق تدريس وتحليل كتاب

من

الى

العنوان الوظيفي  /اسم الجامعة او المؤسسة

2013

2015

عميد كلية اللغات  /جامعة نوروز

2012

2013

رئيس قسم اللغة األنكليزية  /كلية اللغات  /جامعة نوروز

2001

2003

رئيس قسم اللغة األنكليزية /كلية اآلداب /جامعة الموصل

الخبرات االدارية  ( -االحدث الى االقدم)

1

1993

2001

رئيس قسم اللغة األنكليزية  /كلية المعلمين  /جامعة الموصل

1983

1993

رئيس قسم اللغة األنكليزية /معهد المعلمين المركزي  /نينوى
االبحاث العلمية( -االقدم الى االحدث)
اسم البحث

جهة النشر

التاريخ

Teaching Foreign Languages: The Most Laborious Task

Tikrit University Journal for Humanities

2011

An Evaluative Study of the Note-Taking Process by
University Students

Adab Al-Rafidain, College of Arts, University
of Mosul

2012

Investigating the Politeness Strategies Employed

Adab Al-Rafidain Journal, College of Arts,
University of Mosul.

by Teachers In Iraqi EFL University Classrooms:

2013

on Exploratory Study.
’the Role of Teachers in Developing EFL Students
Cultural Awareness at University Level.
Evaluating Teachers’ Awareness of the Psychological and
Linguistic Principles of Language in Teaching English at
the Intermediate Level

International Journal of Social Sciences and
Educational Studies
No.1 September 2014
Journal of the Researches of the College of
Basic Education,
University of Mosul.

2014
2015

الكتب المؤلفة والمترجمة
جهة النشر

اسم الكتاب

التاريخ

قاموس األلف كلمة األكثر تداو ً
ال في اللغة اإلنكليزية

سيقدم للنشر الحقا

مؤلف مشارك لقاموس لغوي إنكليزي – فرنسي – عربي منشور

2010

المؤتمرات وورش العمل
اسم المؤتمر  -ورشة العمل

نوع المشاركة

التاريخ

مؤتمر في جامعة سان دييغو  /كاليفورنيا  /الواليات المتحدةTESOL

مشارك

1985

مؤتمر علمي في قسم التربية /جامعة استرلنك /المملكة المتحدة

مشارك

1989

مؤتمر اللغويات والترجمة /كلية اآلداب /جامعة الموصل

محاضر

1993

المؤتمر العلمي لكلية المعلمين /جامعة الموصل/

محاضر

1997

المؤتمر العلمي لكلية اآلداب  /جامعة الموصل

محاضر

2002

المؤتمر العلمي لكلية اآلداب  /جامعة الموصل

محاضر

2006

المؤتمر العلمي لكلية اآلداب  /جامعة الموصل

محاضر

2010

المؤتمر العلمي الدولي األول لكلية التربية  /جامعة الموصل
ورشة عمل  Oxford University Pressفي فندق ديوان /هولير

محاضر
مشارك

2011
2015

2

