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 مدرس   اللقب العلمي 

 كتوراه د  الشهادة

تاريخ التعين في  

 الكلية 

 6/9/2017 

 زية  اللغة االنكلي  االختصاص العام 

  زيب االنكلياالد االختصاص الدقيق 

 زيب االنكلي االد  االختصاص الحالي 

 الشهادات وااللقاب العلمية 

 البلد  ة امعالج عنوان الرسالة / االطروحة  تاريخها  الشهادة

االدب وبناء الهوية في هاب االر 3/9/2019  الدكتوراه 

 في فترة مابعد الحداثة االمريكي 

 رومانيا   كرايوفا  

  الماجستير 

28/5/2015 

 الهند    بابا صاحب   

 المهارات 

 ) االوفيس( برامج الحاسوب   المهارات 

 م اللغة األ  اللغة العربية 

 ممتاز   اللغة االنكليزية 

  اخرى لغات 

 الدورات التدريبية 

 تاريخ الدورة  مدة الدورة مكان الدورة  الدورة اسم 

لمطالبات التعاقدية  ا 

 ارة االعمال واد

االمارات العربية   

 المتحدة 

 2016-26-23  يام ا  3 

ادارة الموارد   

 شرية الب

من المعهد   ون الينا 

 دارة االعمال االلماني أل

   2020  وعيناسب 

كتابة البحوث   

 تصنيف المجالت و

الشبكة    -أون الين 

 السويدية العراقية  

 2020  م يو 30 

اساليب كتابة  

طاريح الماجستير  ا

 والدكتوراه  

جامعة الملك   -اون الين

 عودية ي السخالد ف

 2020 يوم واحد 

 االدارية   المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظيفة 

 2022  2017-9-6  استاذ جامعي  

2016-9-1  2014-4-25  ية د بشرمدير موار   



 

 

 النشاط البحثي 
1-Transition and transgression of identity in Chuck Palahniuk's survivor (Sino-US English 

Teaching, January 2018, Vol. 15, No. 1, 1-7 doi:10.17265/1539-8072/2018.01.001) 

2- Cultural representations of Otherness in John Updike's Terrorist 

3- Social construction of gender in Patricia Duncker's Hallucinating Foucault. 

4- Representation of political terrorism in Tom Clancy's The Sum of All Fears.  

5- Cultural Hegemony and Identity in Etaf Rum’s A woman is No Man – 2021 (Accepted for an 

 )2021 this going to start in July 7 itU.A.E and  -international conference in Dubai 

 

 النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها( 

 مكانه وزمانه اسم النشاط
أبناء وعشاق"  "نس  .ج. لورد قراءة نفسية لرواية   7201-جامعة كرايوفا / رومانيا    

ى"  كبرياء وهو  قراءة ماركسية لرواية جين اوستن "  7201-جامعة كرايوفا / رومانيا    
ة في االدب العربي  االجتماعي للهوي  العنف والبناء  

 واالمريكي 
2019-كلية شط العرب الجامعة   

ة الثقافية في االدب االفريقيهيمن ال 2020-كلية شط العرب الجامعة     
 2020 عضو في اكاديمة اثراء المعرفة  

ى الضاد العربي  ضو في منتدع  2021 

 دراسية ال وات للسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري 

 سبب المنح  الجهة المانحة  تاريخها  الشهادة

 وظف بالشرق االوسط فضل م أ  دبي فرع  –الشركة الصينية   2013    شهادة شرف  

 وظف بالشرق االوسط فضل م أ  دبي فرع  –الشركة الصينية   2014    شهادة شرف  

 6.5غة بدرجة للختبار از ااجتيا    دبي -المجلس الثقافي البريطاني  2015  شهادة ايلتس  

 ة حانيعضو لجنة امت  ة شط العرب الجامعة كلي  2018 شكر وتقدير  

 ة حانيعضو لجنة امت  ة شط العرب الجامعة كلي  2019 شكر وتقدير  

 الخبرات التدريسية 

 المرحلة الدراسية  اسم الماد التي درستها 

تاسع عشر ال القرن رواية ثالثة ال المرحلة    

شرين رواية القرن الع ة الرابعة رحلالم   

 المرحلة الرابعة  النقد االدبي 

 المرحلة االولى  مقدمة الى االدب 

 اللجان 

 المرحلة الدراسية  اللجنة اسم 

زية  كليم اللغة االنحانية لقسة االمتاللجن ى ة الثالثة واالولالمرحل     

زية  كليم اللغة االنحانية لقسة االمتاللجن  الرابعة والثانية ة  المرحل   

 


