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 دكتوراه  الشهادة

تاريخ التعين في 

 الكلية

 1/10/2011 

 اللغة االنكليزية  االختصاص العام

االختصاص 

 الدقيق

  علم اللغة العام

االختصاص 

 الحالي

 علم اللغة التطبيقي 

 الشهادات وااللقاب العلمية

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

  الدكتوراه

31/3/2001 

االفادة من القواميس االنكليزية  

المخصصة لمتعلمي اللغة 

االنكليزية كلغة أجنبية على 

الجامعي: دراسة لغوية المستوى 

 تعليمية

 العراق  البصرة 

  الماجستير

13/6/1984 

األفعال التي تفيد النفي في اللغة  

االنكليزية: دراسة في البنية و 

 االستعمال

 العراق  البصرة 

 المهارات

 ,MC Word,  Power point presentationاستعمال الحاسوب / برامجيات:  المهارات

Xcel, Data base 

 اللغة األم  اللغة العربية

 اللغة الثانية  اللغة االنكليزية

 مقبول اللغة الفرنسية



 الدورات التدريبية

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

ورشة عمل  

الطرق الحديثة 

في التدريس و 

استعمال السبورة 

 الذكية

 8/2013/ 29-22  أيام 7  تركيا  -اسطنبول 

التدريس و  طرق 

 التقنيات الجديثة

 20/7/2016-15  أيام  6  لبنان -بيروت  

تدويل التعليم  

، ورشة العالي

عمل عبر منصة 

 زووم

 -جامعة زغرب 

 كرواتيا -دبروفنك

 2019 /4/  10-7  أيام 3 

الورشة التدريبية 

االلكترونية 

الموسومة ) 

حساب 

معاييرتصنيف 

 (  المجالت

جهاز االشراف و 

 التقويم

 11/3/2022 يوم 1

الورشة التدريبية 

االلكترونية 

الموسومة ) بحث 

المراجعة 

المنهجية ، البنية 

الهيكلية و 

 (  االجراءات

جهاز االشراف و 

 التقويم

 1/4/2022 يوم 1

الورشة التدريبية 

االلكترونية 

الموسومة )  

العلم المفتوح من 

بعد النشر و 

التوجهات 

العالمية الحديثة 

 لليونيسكو (

جهاز االشراف و 

 التقويم

 28/4/2022 يوم 1

البرنامجي 

التدريبي : 

اختصاصي تعليم 

و تدريب 

البورد العربي 

لالستشارات 

 لتدريب وا

 2022 /7 /25 – 19 أيام 7



عبر  –الكتروني 

القاعات 

 االلكترونية

 االدارية المناصب

 الفترةالى  من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 لحد االن  1/10/2011  تدريسي 

31/10/2021 28/1/2020 مسؤول العالقات الثقافية و الدولية  

2018-10-1  2016-1-16  معاون عميد  

 

 

 النشاط البحثي

- Technical Writing in Industrial Schools: A Case Study. The Bulletin of 

the College of Arts. University of Basra Vol. 26 No.2 1996.  

- Elision in Basra Dialect. The Bulletin of the College of Arts. University 

of Basra. Vol 26 No.4 1996 (Coauthor: Adel Malek). 

- Machine Translation. Proceedings of Conference of Language and 

Translation. College of Arts. University of Basra .2000. 

- Sex-related Differences in the Range of Using Adjectives. Proceedings 

of the Scientific Conference of  the College of Arts . University of Basra. 

March 2002. 

- The Impact of Foreign Language Learning on the Learner's 

Personality. Al-Qadissiyah the Scientific Journal of Al-Qadissiyah 

University. Vol. 2 No. 2, June/July 2002. 

- Organization in Writing Composition By the Graduate of High 

Secondary Schools in Basra. ( Accepted  in the Journal of the College of 

Arts University of Basrah  2001) 

- Errors Made By Iraqi Students in Using Adjectival Constructions. 

(Accepted in Al-Mualim Al-Jamiee Bulletin. Teacher –Training 

College . University of Basrah 2001). 

- Frequency of the Use of Adjectives in Shakespeare’s Hamlet and  As 

You Like It .  Misan Journal for Academic Studies. No 113 , 2016 

 

- SYNCHRONOUS WRITTEN COMPUTER-MEDIATED 

COMMUNICATION AMONG EFL LEARNERS: A CASE STUDY- a 

joint paper. Journal of Abhath Al-Basra for Human Sciences. No 4. Vol. 

44, 2019. 

 



- DEIXIS IN EDGAR ALLEN POE’S THE TALE -TELL HEART: A 

PRAGMATIC ANALYSIS STUDY. Journal of Abhath Al-Basrah for 

Humanities. No. 4    Vo. 47  2022 

 

 

 

 

 والندوات وغيرها(النشاطات الثقافية ) المشاركات في المؤتمرات 

 مكانه وزمانه اسم النشاط

2002كانون أول  24-23كلية االداب ، جامعة البصرة،  مؤتمر اللغه و الترجمه  

2002كلية االداب ، جامعة البصرة  المؤتمر العلمي لكلية األداب  

المؤتمر الدولي األول في االتجاهات الحديثة 

اللغوية و اللسانية مفي العلو  

2018نيسان  29-25تركيا اسطنبول،   

ندوة تعليم الدكتوراه الموسومة ) أثر الخبرة 

الدولية في السير األكاديمية لمرشحي 

 الدكتوراه( عبر منصة زوم

اتحاد جامعات عواصم وسط أوربا ، بروكسل، بلجيكا 

18/1/2022  

الورشة الفكرية الموسومة) مشكالت االندماج 

نحو بناء  - و االدماج للمهاجرين في السويد

عبر منصة  دليل لعمل الخدمة االجتماعية(

  مييت

13/5/2022جامعة كروان السويدية ،   

المؤتمر العلمي لالدارة و االقتصاد و التنمية 

 البشرية

2018حقهم    29—25اسطنبول، تركيا    

المؤتمر الخامس ل) الدبلوماسية الدولية و 

 الشخصيات القيادية(

28/9/2022دبي   

 الدراسية واتللسن ةوكتب الشكر والشهادات التقديريالجوائز 

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

عمادة كلية شط العرب   18/3/2018   شكر و تقدير

 الجامعة

تنظيم و أدارة ورش عمل  

 قدرات الموظفينتنمية 

عمادة كلية شط العرب  27/5/2018   شكر و تقدير

 الجامعة

المؤتمر حضور أعمال  

العلمي األول لمنصة أريد في 

 تركيا-أسطنبول 

عمادة كلية شط العرب   2/12/2018  شكر و تقدير

 الجامعة

ترأسي للجنة شراء قطعة  

 األرض للكلية

عمادة كلية شط العرب  3/12/2018   شكر و تقدير

 الجامعة

 أعمال اللجنة االمتحانية 



العرب عمادة كلية شط  29/5/2019   شكر و تقدير

 الجامعة

مشاركتي عبر المنصة  

في  سكايب  االلكترونية

مؤتمر ) تدويل التعليم 

العالي(، جامعة زغرب، 

 كرواتيا

عمادة كلية شط العرب  17/9/2019  شكر و تقدير

 الجامعة

 اهداء كتب لمكتبة الكلية

عمادة كلية شط العرب  21/10/2020  بب شكر و تقدير

 الجامعة

المنصة مشاركتي عبر  

االلكترونية في ورشة ) 

من  -العالقات الجامعية العامة

خلف الكمامة( ، بودابست، 

 هنغاريا

مناقشة رسالة دكتوراه بقسم   عمادة األداب، جامعة البصرة 5/4/2021  شكر و تقدير

 اللغة االنكليزية

عمادة الهندسة ، جامعة  1/6/2022   شكر و تقدير

 صرةبال

تدريس مادة اللغة االنكليزية  

 في برنامج الدكتوراه 

عمادة كلية شط العرب  27/10/2021   شكر و تقدير

 الجامعة

الجهود المتميزة خالل  

ترأسي لجنة العالقات الثقافية 

 و الدولية

عمادة كلية شط العرب  13/12/2021   شكر و تقدير

 الجامعة

المشاركة في القمة الدولية  

لالستثمار و التنمية األولى 

في اسطنبول،  -المستدامة

 تركيا

اتحاد جامعات عواصم وسط  18/1/2022  شكر 

 أوربا

المشاركة في ندوة تعليم  

الدكتوراه الموسومة ) أثر 

الخبرة الدولية في السير 

األكاديمية لمرشحي 

 الدكتوراه(

عمادة كلية شط العرب  24/1/2022   شكر و تقدير

 الجامعة

في اللجنة االمتحانيةعضوية 

  قسم اللغة االنكليزية

عمادة كلية شط العرب  16/8/2022   شكر و تقدير

 الجامعة

اجتياز البرنامج التدريبي  

للبورد العربي لالستشارات و 

 التدريب

 الخبرات التدريسية

 المرحلة الدراسية التي درستها ةاسم الماد

 علم المعاجم

 

اللغة قسم  -برنامج الدكتوراه

كلية االداب ، جامعة -االنكليزية

2002البصرة     

قسم اللغة  -برنامج الماجستير علم اللغة النظري

كلية االداب ، جامعة -االنكليزية

2002البصرة     



كلية األدارة و  -برنامج الدكتوراه اللغة االنكليزية لغير االختصاص

2001االقتصاد ، جامعة البصرة     

كلية الهندسة،  -برنامج الدكتوراه لغير االختصاصاللغة االنكليزية 

2022-2021جامعة البصرة   

قسم اللغة  -المرحلة الرابعة علم اللغة

االنكليزية، كلية شط العرب 

  الجامعة

قسم اللغة  -المرحلة الثالثة الترجمة االعالمية

االنكليزية، كلية شط العرب 

 الجامعة

قسم اللغة  -الثانيةالمرحلة  المحادثة -مهارات التواصل

االنكليزية، كلية شط العرب 

 الجامعة

 اللجان

 المرحلة الدراسية اسم اللجنة

 كلية شط العرب الجامعة  لجنة الترقيات 

 قسم اللغة االنكليزية  اللجنة االمتحانية

    

    

    

    

 


