
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

أعضاء الهيئة التدريسية في قسم اللغة   إحدى االسلوبية البراغماتية/التداولية.  -ماجستير في علم اللغة 

 اإلنكليزية، كلية المنصور الجامعة. 
 

 الخبرات
 

 حاليًا   لىإ –   2021 الثانيتشرين  من تاريخ

 اللغة اإلنكليزيةقسم  - الجامعةكلية المنصور ، عضو االرتباط واالسناد االلكتروني 

 

 حاليًا   لىإ –   2021تشرين االول  من تاريخ

 اللغة اإلنكليزيةقسم  - الجامعةكلية المنصور ،  لجنة الغياباتفي عضو  

 

 حاليًا   لىإ –   2021تشرين االول  من تاريخ

 اللغة اإلنكليزيةقسم  - الجامعةكلية المنصور ، ط االجتماعي والثقافيلجنة النشا في عضو 

 

 حاليًا   لىإ - 2021 شباط من تاريخ

 اللغة اإلنكليزيةقسم  - الجامعةكلية المنصور ، ةمتحانيإلا في اللجنةعضو  

 

  2021تموز   - 2021ريخ نيسان من تا

 إلنكليزية التقنيةا -قسم الهندسة المدني كلية المنصور الجامعة، ، تدريسية 

 
 حاليًا   لىإ -  2021شباط  من تاريخ

 اللغة اإلنكليزية قسم  - الجامعةكلية المنصور تدريسية،  

 الكتابة االكاديمية والنحو واالستيعاب  :ستهاالمواد التي در  

 

 2021تموز  -  2021كانون األول  من تاريخ 

 اللغة اإلنكليزية )مصطلحات طبية(  -  لعالج الطبيعياقسم الجامعة، كلية المنصور ، تدريسية 

 
 حاليًا   لىإ  - 2020كانون الثاني  من تاريخ

 موقع اخبار العلوم ، مةترج  م   
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 االكاديمية  الشهادات

 
 2021 - اذار 

 العراق / بغداد –جامعة بغداد ، ماجستير في علم اللغة / اللغة االنكليزية 

 " الجريمة: دراسة اسلوبية تداولية أدبالخداع في روايات مختارة من ": عنوان رسالة الماجستير 

 )امتياز للرسالة(
 

 2017-2016 - شهر

 كلية المنصور الجامعة، )تربية(  اإلنكليزيةبكالوريوس في اللغة  

 المرتبة األولى على الكلية( . 93.09امتياز بمعدل ( 
 

 المهارات

 

• Elements of Computer Skills (June 2018), Baghdad University  
 (، جامعة بغداد2018)  اساسيات مهارات الحاسوب

• Basic Life Support (August 2020), Al-Nahrain University 

 (، جامعة النهرين 2020األولية )أغسطس اإلسعافات 

• Microsoft Word, Excel, and PowerPoint (November 2020), Udemy 

 منصة يوديمي للتعليم األكاديمي  ،( 2020  تشرين الثاني( وباوربوينت ،كسلأو ،ردومايكروسوفت و

• Introduction to Machine Learning for Data Science (November 2020), Udemy 

 (، منصة يوديمي للتعليم األكاديمي 2020تشرين الثاني في التعلم اآللي لعلم البيانات )مقدمة 

• Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture in EFL Setting 

(November 2020), World Learning Organisation 

المنظمة   (،2020)تشرين الثاني  استكتشاف الثقافة لمتعلمي اإلنكليزية كلغة اجنبية فيدمج مهارات التفكير النقدي 

 العالمية للتعليم

• Leaders of Learning (November 2020), Coursera (Deep Teaching Solutions)  

 منصة كورسيرا للتعليم األكاديمي ،(2020 الثاني تشرين) التعل مقادة 

• Methods of Teaching (December 2020), University of Technology 

 التكنلوجيةالجامعة  ،(2020كانون الثاني ) تدريسالطرائق 

• Google Classroom, (November 2020) Udemy 

 منصة يوديمي للتعليم األكاديمي  ،(2020  الثاني تشرين)  كوكل كالس روم

• Introduction to Cybersecurity (April 2021), Cisco Network Academy 

 أكاديمية سيسكو للشبكات  ،(2021نيسان )مقدمة في االمن السيبراني 

• Get Connected (March 2021), Cisco Network Academy 

 أكاديمية سيسكو للشبكات  ،(2021أذار ) الثقافة الرقمية

• Artificial Intelligence (September 2021), IBM (International Business Machines 

Cooperation) 

 ي بي أم )شركة المؤسسة الدولية للحاسبات اآللية(آ(، 2021الذكاء االصطناعي )أيلول 

• Criminal Psychology Fundamentals (October 2021), Udemy 

 منصة يوديمي للتعليم األكاديمي  ،( 2021 االول تشرين)اساسيات علم النفس الجنائي 

• Forensic Lie Detection (October 2021), Udemy 

 منصة يوديمي للتعليم األكاديمي ،( 2021 االول تشرين)كشف الكذب )الخداع( في التحقيق الجنائي 

• Forensic Psychology: Criminal Profiling (October 2021), Udemy 

 للتعليم األكاديمي  منصة يوديمي  ،( 2021 االول تشرين)علم النفس الشرعي: التنميط الجنائي 

• The Bilingual Brain (October 2021), Coursera (University of Houston) 



 

 

 منصة كورسيرا للتعليم األكاديمي )جامعة هوتسون( ،(2021تشرين االول )الدماغ الثنائي اللغة 

• Digital Forensics and Electronic Evidence (October 2021), Udemy 

 األكاديمي  للتعليم يوديمي منصة ،(2021 االول تشرين) ي واألدلة االلكترونيةعلم الجنائي الرقم

• IOT (Internet of Things) (August 2021), Cisco Network Academy  

 أكاديمية سيسكو للشبكات  ،(لى حاليًاإ – 2021 االول تشرين) انترنيت االشياء

• Adobe Photoshop CC (October 2021), Udemy 

 األكاديمي  للتعليم يوديمي منصة ،(حاليًاإلى  – 2021 االول تشرين) فوتوشوب

• Graphic Design Specialisation (October 2021 – till now), Coursera (California Institute of 

the Arts) 

للتعليم األكاديمي )معهد كاليفورنيا   منصة كورسيرا ،(حاليًاإلى  – 2021 االول تشرين) تصميم الجرافيكتخصص 

 للفنون(

• Designing Infographics (October 2021 – till now), Coursera (University of Michigan) 

 جامعة ميشيغان( (منصة كورسيرا للتعليم األكاديمي   ،(حاليًاإلى  – 2021 االول تشرين) تصميم رسوم بيانية

• Programming Essentials in Python (October 2021 – till now), Cisco Network Academy 

 أكاديمية سيسكو للشبكات  ،(حاليًاإلى  – 2021 االول تشرين) اساسيات البرمجة في لغة بايثون

• Introduction to Logic and Critical Thinking (July 2021 – till now), Coursera (Duke 

University) 
)جامعة   منصة كورسيرا للتعليم األكاديمي ،(حاليًاإلى  – 2021 االول تشرين) مقدمة في المنطق والتفكير النقدي

 ديوك( 
 

 

 ةالمؤلفات والبحوث المنشور 

 
• Vagueness and Withholding Information in Christie’s (1926) Detective Fiction The 

Murder of Roger Ackroyd: A Pragma-Stylistic Study. Arab World English Language 

Journal, 11(3), 331-348 

دراسة   :" للكاتبة كريستيأكرويد روجرجريمة قتل السيد واخفاء المعلومات في رواية االدب البوليسي " اإلجمال

 (3)11، 348-331 .مجلة اللغة اإلنكليزية في العالم العربي. اسلوبية تداولية

• Deception in Flynn’s Psychological Thriller Gone Girl (2012): A Pragma-Stylistic 

Analysis. European Journal of Literature, Language and Linguistics Studies, 3(4), 87-177 

المجلة االوربية لدراسات اللغة واألدب وعلم   ": تحليل اسلوبي تداولي.المفقودةالفتاة الخداع في رواية االثارة النفسية "
  (4)3،  177-87 .اللسانيات
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  العباسية لحصولي على المرتبة األولى على الكلية.كتاب شكر وتقدير من العتبة  •
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