
 2019-2018الكادر التدريسي لقسم اللغة اإلنجليزية 
 

 ت

 

 أسم التدريسي

 

 الشهادة

تأريخ 
الحصول 

 عليها

 

الدولة 
 المانحة

تأريخ التعيين 
 في الجامعة

 

 اللقب العلمي

تأريخ 
 الحصول عليه

 

االختصاص 
 الدقيق

 األسلوبيات 30/10/2003 أستاذ 15/12/1985 العراق 2004 دكتوراه مجيد حميد جاسم 1

علم الصوت  7/8/2005 أستاذ 22/1/1990 العراق 1997 دكتوراه بلقيس عيسى كاطع 2

 طرق تدريس 20/5/2009 أستاذ 1989 العراق 1995 دكتوراه عالء حسين عودة 3

األسلوبيات   أستاذ 28/1/2002 بريطانيا 2017 دكتوراه جنان فضل بريو 4

 علم اللغة التطبيقي  2005 أستاذ مساعد  العراق  دكتوراه سعد سلمان عبد هللا  5

 األدب األنجليزي 28/1/2008 أستاذ مساعد 16/2/1992 العراق 2000 ماجستير عبدالستار عبداللطيف عبدالزهرة 6

 طرق تدريس 1/6/2010 أستاذ مساعد 1993 العراق 1984 دكتوراه جميل قاسم حميد 7

األدب األنجليزي  6/6/2011 أستاذ مساعد 31/12/1980 اليمن 2007 دكتوراه عالء عبد الحسين هاشم 8

 االسلوبيات 16/5/2013 أستاذ مساعد 14/10/2003 العراق 1999 ماجستير أمين عكال غيالن 9

التداولية  2015\1\27 أستاذ مساعد 2006\3\27 العراق 2005 ماجستير مهدي محسن محمد 10

النحو االنجليزي   أستاذ مساعد 6/3/1999 العراق 1999 ماجستير رنا عبدالستار عبد 11

التداولية  2010 مدرس 1978 العراق 2010 دكتوراه أنتصار عدنان عبد القادر 12

علم الصوت   مدرس 1997 بريطانيا 2013 دكتوراه وسن عبدالحسين جواد 13

علم اللغة النفسي  2009\5\1 مدرس 1993\10\23 العراق 1998 ماجستير ندى صالح عبدالرضا 14

 تحليل خطاب  26/2/2010 مدرس 1995\9\25 العراق 2017 دكتوراه سعد جاسب داغر 15

200 ماجستير عبدالرزاق درويش عبدالرزاق 16 علم الداللة  2010\11\24 مدرس 1997\10\23 العراق 2

 تحليل خطاب  مدرس  العراق  2017دكتوراه زيدون عبد الرزاق عبود  17

تحليل الخطاب  24/5/2012 مدرس 9/1/2006 العراق 2012 ماجستير عالء حسين شرهان 18

التداولية  1/7/2009 مدرس 2009\7\1 العراق 2006 ماجستير نورس صباح عبد الزهرة 19

201 دكتوراه سعد محمد كاظم 20  نقد ادبي 2010\8\12 مدرس  2003\3\13 بريطانيا 8

علم اللغة النفسي  23/4/2006 مدرس مساعد 2002\4\28 العراق 2006 ماجستير وفاء شاكر إبراهيم 21

 اجتماعيعلم لغة  2006\3\15 مدرس مساعد 2006\3\15 العراق 2006 ماجستير رشا علي سهو 22

علم الصوت  2011\10\3 مدرس مساعد 2001\9\24 العراق 2011 ماجستير فراس فتحي علي 23

 ادب انجليزي 9/10/2018 مدرس  3/12/2002 الهند 2013 ماجستير أحمد هاشم عباس 24

علم اللغة النفسي  22/12/2014 مدرس مساعد 2002-6-19 ماليزيا 2014 ماجستير منيف يوسف ظاهر 25



 علم الصوت  مدرس مساعد  العراق 2015 ماجستير جمعة شيال بديوي 26

 ترجمة   مدرس مساعد  اليمن  ماجستير ايمان عبدالسالم عبدالحافظ 27

 األسلوبيات 30/1/2017 مدرس مساعد  العراق  ماجستير نجوان جاسم حاتم 28

 تحليل خطاب 30/1/2017 مدرس مساعد  العراق  ماجستير منى محمد علي وناس 29

 علم الصوت  مدرس مساعد  العراق 2017 ماجستير إيثار نورالدين جميل 30

علوم حاسوب  مدرس مساعد  الصين  ماجستير أحمد عادل عبد الواحد مهدي  31

 


