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 والمؤهالت األكاديمية:الدراسة والتخصص،  .6

قسم المغة العربية، في تخصص  -كمية اآلداب -حاصمة عمى الدكتوراه في جامعة بغداد -
، بتقدير )امتياز(، عن أطروحتي الموسومة )تعدد 4141األدب الحديث ونقده، في العام 

((، وكنت 4141 -4:93دراسة في مستويات وجية النظر ) -األصوات في الرواية العراقية
 لمسنة التحضيرية واألطروحة. 99,41ألولى عمى الدفعة، بمعدل ا
، بتقدير )جيد جدًا عاٍل(، عن 4141وحاصمة عمى الماجستير في التخصص نفسو عام  -

كمية  -دراسة تحميمية(، في جامعة بغداد -رسالتي الموسومة )العالم الروائي لعالية ممدوح
لمسنة التحضيرية  91,18الدفعة، بمعدل قسم المغة العربية، وكنت األولى عمى  -اآلداب

 والرسالة.
قسم المغة العربية، عام  -كمية اآلداب -وحاصمة عمى البكالوريوس في جامعة بغداد -

 .94,48، بتقدير )جيد جدًا(، وبمعدل 4118
 
 :العمل التدريسي، والخبرة الوظيفية .7

حتى  4148 -4148لعام الدراسي منذ افي كمية الحكمة الجامعة،  يةتدريسأعمل بصفة  -
 اليوم.

مالئيا وآدابيا، بصفة محاضر خارجي، واإلشراف  - تدريس مادة قواعد المغة العربية وا 
والتقويم المغوي، لممجمة العممية لكمية التربية البدنية وعموم الرياضة، ولجريدة الكمية، 

عداد الميرجانات وتنظيميا، في جامعة بغداد رياضة، كمية التربية البدنية وعموم ال -وا 
 .4148 -4143، 4143 -4141لمعام الدراسي 
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مالئيا وآدابيا، بصفة محاضر خارجي، واإلشراف والتقويم  - تدريس مادة المغة العربية وا 
كمية الحقوق، منذ بدء العام  -المغوي، لمرسائل واألطاريح األكاديمية، في جامعة النيرين

 .4148 -4148، حتى العام الدراسي 4143 -4141الدراسي 
مالئيا وآدابيا، بصفة محاضر خارجي، في كمية الفارابي  - تدريس مادة المغة العربية وا 

 .4148 -4148الجامعة، لمعام الدراسي 
اإلشراف والتقويم المغوي لمرسائل واألطاريح األكاديمية التابعة لمعيد العممين لمدراسات  -

 النجف األشرف. -العميا
ائل واألطاريح األكاديمية التابعة لممعيد العالي اإلشراف والتقويم المغوي لمبحوث والرس -

 أكاديمية العموم األمنية. -لمتطوير األمني واإلداري
تقديم محاضرات في الدورات الخاصة بـ )سالمة المغة العربية(، لموظفي كمية التربية  -

 البدنية وعموم الرياضة/ جامعة بغداد.
 

 :اإلنجازات واالمتيازات .8
 الشكر والتقدير.حاصمة عمى عدد من كتب  -
 عضو اتحاد األدباء والكتاب في العراق. -
(، التي عقدت في جامعة بغداد/ مركز 413شيادة مشاركة في دورة التأىيل التربوي ) -

 .4143/ :/ 44إلى  4143/ :/ 8التطوير والتعميم المستمر، لممدة من 
جامعة بغداد/  ( لمتدريسيين، التي عقدت في:48شيادة مشاركة في دورة المغة العربية ) -

، 4143/ :/ 44إلى  4143/ :/ 8مركز التطوير والتعميم المستمر، لممدة من 
 وحصمت فييا عمى المركز الثاني.

شيادة مشاركة في دورة )صالحية المغة وضبط القرآن الكريم( التي نظمتيا وحدة التعميم  -
/ :/ 44وحتى  4148/ :/ 48المستمر في كمية اآلداب/ جامعة بغداد، لممدة من 

 ، وحصمت فييا عمى المركز األول.4148
/ 48، بتاريخ 8984س/:شيادة اختبار صالحية التدريس عمى وفق الكتاب ذي العدد  -

41 /4148. 
حاصمة عمى عدد من شيادات مشاركة في دورات وورش عمل نظمتيا كمية الحكمة  -

 الجامعة.
 
  الكتابة والنشر: .9



 :صدر لي 
الرواية العراقية/ دراسة نقدية في مستويات وجية كتاب بعنوان )تعدد األصوات في  -

 النظر(، دار غيداء لمنشر والتوزيع/ األردن.
كتاب بعنوان )الرواية النسوية خارج فضاءات الوطن/ روايات عالية ممدوح أنموذجًا( دار  -

 غيداء لمنشر والتوزيع/ األردن.
 وارات في األدب والنقد(كتاب بعنوان )وىج الذات واآلخر إشكالية وتشكياًل، دراسات وح -

 .دار غيداء لمنشر والتوزيع/ األردن
  لدي مجموعة من البحوث والدراسات والمقاالت، المنشورة في المجالت العممية

 المحكمة )العالمية، والعراقية(، وفي الصحف العراقية، ومواقع اإلنترنت.
 


