
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  
 
 

 

 

/ الشعر االنكليزي و ادب االطفال متخصصة فياالدب االنكليزي / استاذ مساعد  دكتوراه فلسفة في   

كلية  -( / رئيسة قسم اللغة االنكليزية 2020-2018) كلية المنصور  الجامعة -اللغة االنكليزية  رئيسة قسم 

(2010( / حائزة على شهادة فولبرايت من الواليات المتحدة االمريكية )2014-2008المأمون الجامعة )  

 

 الخبرات
 حاليا"   –  2021من تشرين االول            

 كلية المنصور الجامعةقسم اللغة االنكليزية /  / عضوة هيئة تدريسية           

 استاذ مساعد  تقوم بتدريس مادة مقدمة لالدب / شعر القرنين السادس عشر و السابع عشر             

 
 2020كانون االول    –  2018  من تشرين الثاني           

 كلية المنصور الجامعة /رئيسة قسم اللغة االنكليزية            

 استاذ مساعد قامت بتدريس مادة مقدمة لالدب / الشعر الرومانسي و الفكتوري / الشعر الحديث              

 
 2018 تشرين الثاني   الى –2014تشرين االول  من  

 قسم اللغة االنكليزية / كلية المنصور الجامعة /عضوة هيئة تدريسية  

مانسي و الشعر الرو لقرنين السادس عشر و السابع عشر /شعر ا /مقدمة لالدب  بتدريس مادةقامت  /مساعداستاذ 

 الشعر الحديث  /الفكتوري

 

 2014أب    الى –2008 كانون الثاني  من 

 كلية المأمون الجامعة/  رئيسة قسم اللغة االنكليزية 

 استاذ مساعد / قامت بتدريس مادة مقدمة لالدب /  المسرح االليزابيثي / المسرحية الحديثة / الشعر الحديث .            

  

 2010الى ايلول  -2010تموز   من             

   / اريزونا توسان /ية كلغة ثانية/ جامعة اريزونا / مركز اللغة االنكليز -     استاذ زائر ضمن برنامج فولبرايت  

 الواليات المتحدة االمريكية.

 

  
 

  2008الى   كانون الثاني  – 1992ايلول  من 

 : قسم اللغة االنكليزية / كلية المامون الجامعةعضوة هيئة تدريسية  

الشعر الرومانسي  االنشاء و االستيعاب / شعر القرنين السادس عشر و السابع عشر / /قامت بتدريس مادة مقدمة لالدب

 النقد االدبي /   المسرح االليزابيثي / المسرحية الحديثة و الفكتوري  / الشعر الحديث /
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 االكاديمية الشهادات

 
 2002 -تشرين الثاني 

 كلية االداب /بغدادجامعة  / دكتوراة فلسفة في االدب االنكليزي 

 " 1914-1800عنوان االطروحة :" التطور الثقافي الدب االطفال في انكلترا من  
 

 1992- حزيران

 جامعة بغداد/ كلية االداب /ماجستير في االدب االنكليزي 

 عنوان الرسالة: " مشكلة التواصل االنساني في شعر توماس هاردي" 
 

 1987 -تموز 

 كلية االداب جامعة بغداد/ / اللغة االنكليزية و ادابهابكالوريوس في  

  
  

 

 المهارات

 
 عضوة لجنة الترقيات العلمية / كلية المنصور الجامعة •

 (2013الجمهورية العراقية ) وزارة التربية/ كتب منهجية لطلبة الفرع الزراعي /التعليم المهني /  3عضوة لجنة تاليف   •

الجمهورية العراقية وزارة التربية //التعليم المهني /  طلبة فرع الفنون التطبيقيةكتب منهجية ل  3عضوة لجنة تاليف   •

(2012) 

 (2011المهني / وزارة التربية /الجمهورية العراقية )التعليم  / طلبة الفرع الصناعيكتب منهجية ل  3عضوة لجنة تاليف   •

 (.2010) الواليات المتحدة االمريكيةحاصلة على شهادة منحة فولبرايت /  •

 (2014-2008رئيسة اللجنة العلمية لقسم اللغة االنكليزية / كلية المأمون الجامعة ) •

 (2007عضوة فريق تأليف قاموس االسماء المستخدمة في العراق لصالح منظمة الهجرة الدولية ) •

 في االدب البريطاني و االمريكياطاريح دكتوراه  4سالة ماجستير و ر 28 عضوة لجان مناقشة •

 

 

 
 

 

 ةالمؤلفات والبحوث المنشور

 
من كتب اللغة االنكليزية للتعليم الزراعي )كتب منهجية لطلبة الفرع الزراعي مؤلفة من  3الكتاب  /2الكتاب  /1الكتاب  •

 2013التعليم المهني/ وزارة التربية/ الجمهورية العراقية(  لصالح  قبل لجنة

 

من كتب اللغة االنكليزية لتعليم الفنون التطبيقية )كتب منهجية لطلبة فرع الفنون التطبيقية  3الكتاب  /2الكتاب  /1الكتاب  •

 2012التعليم المهني/ وزارة التربية/ الجمهورية العراقية(  لصالح  مؤلفة من قبل لجنة

 

مؤلفة من  اللغة االنكليزية للتعليم الصناعي  )كتب منهجية لطلبة الفرع الصناعيمن كتب  3الكتاب  /2الكتاب  /1الكتاب  •

 2011التعليم المهني/ وزارة التربية/ الجمهورية العراقية( لصالح   قبل لجنة

 

 (2010الرمان كرمز للخطيئة في قصة اوسكار وايلد " بيت الرمان" ) •

 

 (2010عادة الى االبد :تحويل رمزي الحياة و الموت في قصة اوسكار وايلد " الصياد و روحه"  )و ماتوا بس •

 

 (2006العازف ذو الثياب الملونة : رسوال"  للعدالة للشاعر روبرت براوننج ) •

 



 

 

 (2001للشاعر ديالن توماس ) " شتاء"حكاية في  البعثاسطورة  •

 

 (1999: لعنة شيللي للنقاد ) "ادونيس" •

 

 (1999عظام عند بئر الصقر  : دراسة في مسرحيتين لييتس ) •

 

 

  

 الجوائز، التقديرات، وبراءات االختراع ان وجدت
 (2010) التربية وزارة في البشرية الموارد و االدارة قسم من شكر كتابي •

 .الجامعة المأمون كلية عمادة من شكر كتاب  13 •

 .الجامعة المنصور كلية عمادة من شكر كتب 7 •

 .(2019) العراقية الجامعة/  للبنات التربية كلية من الرواد االساتذة درع •

 ( 2020) الجامعة المنصور كلية درع •

 

           

             https://www.facebook.com/profile.php?id=100015938891708 

      

 


