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 المؤهالت العلمية 

 الشهادات الجامعة المانحة الكلية التاريخ
 بكالوريوس  جامعة بغداد كلية التربية للبنات 1999

جامعة الدول العربية /   معهد البحوث و الدراسات العربية 2011
 مصر

 الماجستير 

 

 البحوث المنشورة

 اسم البحث الجهة الناشرة
 مجلة اليرموك 

                  بتاريخ   2017                
 بعنوان   بحث منشور  -1

 الحوار في قصائد السياب السردية
 

 مجلة بحوث كلية االداب
 جامعة المنوفية 

2018بتاريخ   

 بحث منشور بعنوان   -2
 الخطاب الثقافي في شعر نازك المالئكة

ديالى للبحوث االنسانية مجلة  
2018بتاريخ   

 بعنوان   بحث منشور  -3
 االيقاع الزمني في ثالثية احالم مستغانمي 

 

 

 كتاب شكر و تقدير من السيد عميد كلية اليرموك الجامعة 
2018بتاريخ   

كتب شكر وتقدير من السيد عميد كلية اليرموك الجامعة بتاريخ   3
2019 

 كتب الشكر 
و التقدير   



                                                           االنشطة العلمية 

 ( 2016الندوة العلمية لقسم اللغة االنكليزية / كلية اليرموك الجامعة ) •
 (2017) أخطاء الطلبة في مادة الترجمة ( ) نقاشيةحلقة  •
ربي (  الغر الشعر العربي الحديث باالدب )مظاهر تأثبعنوان:   حلقة نقاشية •

(2017 ) 
) االخطاء االمالئية في االوراق االمتحانية للطالب بعنوان  سيمنر علمي  •

 (2018اسبابها و طرق معالجتها ( )
(   Finding your h-index ورشة عمل )كيفية إيجاد معامل هرتش •

(2019 ) 
سيمنر علمي بعنوان )وسائل التواصل االجتماعي ودورها في تدهور اللغة   •

 (2019العربية( )
 2019( ورشة عمل بعنوان )االقتباس والتضميين في البحث العلمي •

 
 

  لندوات  ا
السيمنرات العلمية و

 و الحلقات الثقافية 

 

    2014 – 2013                        اللجنة العلمية لقسم اللغة االنكليزية •
   2014 –  2013                                      التخرج   مشاريع لجنة  •
 2018 – 2016                           لجنة شؤون الطالبات             •
 2019 – 2016                            لجنة االرشاد التربوي           •
 2019 – 2016                        لجنة متابعة غيابات الطلبة          •
               2019 – 2016                   لجنة نشاطات الطلبة                     •
 2016 – 2015   الؤتمرات والسيمنرات                             لجنة •
 2019 – 2016لجنة الزي الموحد                                           •
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