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 الجورانً ملك هوٌد حسٌب منى االسن الرباعي: -

 2791/  4/   5 تاريخ الىالدة: -

 2002تاريخ الحصىل عليها:                                                       ماجستٌرالشهادة:    -

 : اسلىبيتاللغة علم التخصص الذليك:                                          انكلٌزٌة لغةالتخصص العام:  -

 1/6/2011تاريخ الحصىل عليَ:                                           أستار هساعذاللمب العلوي:      -

 ( سٌت          22عذد سٌىاث الخذهت في التعلين العالي:  ) -

 التعلين العالي:  اليىجذ عذد سٌىاث الخذهت خارج -

  hhmuna54@yahoo.com     …  muna.hwayed@gmail . comالبريذ االلكتروًي:   -

 2002تاريخ هٌح الشهادة:             التربٌة كلٌة   /دٌالى جامعةالجهت الواًحت للشهادة البكلىريىش: العراق/  -

 2002تاريخ هٌح الشهادة:              التربٌة كلٌة   /دٌالى جامعةالجهت الواًحت لشهادة الواجستير: العراق/  -

 الجهت الواًحت لشهادة الذكتىراٍ:        /////                                               تاريخ هٌح الشهادة: //// -

 ط الجولت األساسيت في لصص األطفال الكالسيكيت((عٌىاى رسالت الواجستير:  )) أًوا -

                             Basic Sentence Patterns in Classic Children Stories)))) 

 //////   عٌىاى اطروحت الذكتىراٍ: -

 : شغلها التً الوظائف -

 الى – من الفترة العمل مكان الوظٌفة ت

  1005- 22/6/2774 بعقوبة التقنً المعهد  موظفة 2

 1006 -1005 بعقوبة التقنً المعهد تدرٌسً 1

 1020  – 1006 المواد إدارة تقنٌات قسم /بعقوبة التقنً المعهد  قسم مقرر 3

 1022 – 10/20/1020 المواد إدارة تقنٌات قسم /بعقوبة التقنً المعهد  قسم رئٌس 4

 10/1/1021 – 15/7/1022 المحاسبة قسم /بعقوبة التقنً المعهد قسم رئٌس 5

  11/9/1023 -10/1/1021 بعقوبة التقنً المعهد تدرٌسً 6

 الحاضر للوقت -13/9/1023 االنكلٌزٌة اللغة قسم/التربٌة كلٌة/دٌالى جامعة تدرٌسً 9

و

 رة

mailto:hhmuna54@yahoo.com


مقرر الدراسات  8
 العلٌا

 للوقت الحاضر -14/22/1026 االنكلٌزٌة اللغة قسم/التربٌة كلٌة/دٌالى جامعة

 فٌها درس التً المعاهد او الجامعات -

 مالحظات الى - من الفترة (المعهد(/ الكلٌة) الجامعة) الجهة ت
  1023-2774 بعقوبة التقنً المعهد/ التقنً التعلٌم هٌئة 2

 قسم/  اإلنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة/  دٌالى جامعة 1
  االنكلٌزٌة اللغة

  الحاضر للوقت – 1023

    

 بتدرٌسها قام التً الدراسٌة المواضٌع -

 الدراسٌة السنة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
 التقنً المعهد التقنً التعلٌم هٌئة 2

 بعقوبة
 األولى العملٌات إدارة تقنٌات أدارة الوخازى

 لغةب التجارٌة المراسالت أدارة الوخازى 1

 االنكلٌزٌة

 الثانٌة

تمٌياث أدارة  3

 الوىاد

 لغةب متخصصة قراءات

 االنكلٌزٌة

 الثانٌة

 األولى االنكلٌزٌة العلمٌة اللغة الكهرباء  4

 األولى االنكلٌزٌة العلمٌة اللغة الوكائي والوعذاث 5

 األولى االنكلٌزٌة العلمٌة اللغة الوساحت 6

 لغةب محاسبٌة قراءات الوحاسبت 9

 االنكلٌزٌة

 األولى

 األولى واإلنشاء االستٌعاب اللغت االًكليسيت التربٌة دٌالى جامعة 8

 اختبار مركز دٌالى جامعة 7
 توفل

 الدورات واإلنشاء االستٌعاب 

 التأهٌلٌة

 للعلوم التربٌة دٌالى جامعة 20
 اإلنسانٌة

 الثانٌة قصة قصٌرة اللغت االًكليسيت

التربٌة للعلوم  جامعة دٌالى 22
 االنسانٌة

اللغت االًكليسيت 

 /الذراساث

 الوسائيت

 االولى نحو االنكلٌزي

لسن الثروة  كلٌة الزراعة جامعة دٌالى 21

 الحيىاًيت/ 

/ الدراساتالعلٌا لغة انكلٌزٌة

 الماجستٌر

التربٌة للعلوم  جامعة دٌالى 23
 االنسانٌة

اللغت االًكليسيت 

 الوسائيت ت/الذراس

 الثانٌة قصة قصٌرة

التربٌة للعلوم  جامعة دٌالى 24
 االنسانٌة

اللغت االًكليسيت 

/الذراساث 

 الصباحيت

 الثالث نحو االنكلٌزي



التربٌة للعلوم  جامعة دٌالى 25
 االنسانٌة

اللغت االًكليسيت 

 /الذراستالصباحيت

 االولى نحو االنكلٌزي

 تطوٌرها فً ساهم او بتطوٌرها قام التً الدراسٌة المواضٌع -

 الدراسٌة السنة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت
      

 واالطارٌح ائلالرس على االشراف -

 او الرسالة عنوان القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 الدراسٌة السنة

      

 .فٌها شارك التً والورش العلمٌة والندوات المؤتمرات -

 المشاركة نوع االنعقاد مكان العنوان ت
 (حضور -بحث)

  السنة

     
 اقامها والتً بها شارك التً الدورات -

 السنة اداالنعق مكان  الدورة عنوان ت

 2775 بعقوبة/  التقنً المعهد العاملة القوى تخطٌط دورة 2

 2776 المالكات تطوٌر مركز  التدرٌب أسالٌب دورة 1

 2779 بعقوبة/  التقنً المعهد الفنٌٌن للمدربٌن تطوٌرٌة دورة 3

 2778 بعقوبة/  التقنً المعهد االنكلٌزٌة لغةب المرسالت دورة 4

 2778 بعقوبة/  التقنً المعهد الخزٌن ورقابة تخطٌط دورة 5

 1023-2778 بعقوبة/  التقنً المعهد (السنوٌة) االنكلٌزٌة اللغة دورة 6

 1000 بعقوبة/  التقنً المعهد العملً التدرٌب دورة 9

 1002 المدنً الدفاع مدٌرٌة الدولة لموظفات األولٌة اإلسعافات دورة 8

 1001 التقنً التعلٌم هٌئة   والمالك العاملة القوة دورة 7

 1005 دٌالى جامعة التدرٌس طرائق دورة 20

 1022-1006 بعقوبة/  التقنً المعهد السنوي الطلبة لبحوث العلمً المؤتمر 22

 1009 بعقوبة/  التقنً المعهد  Windows دورة 21

 1021 بعقوبة/  التقنً المعهد االقتصاد على وتأثٌرها البطالة أسباب دورة 23

 4/3/1021-1 بعقوبة/  التقنً المعهد االفتراضٌة المكتبة دورة 24

 10/21/1021-7 المالكات تطوٌر مركز التدرٌس طرائق فً تأهٌلٌة دورة 25

    



 

 

 

 . التعلٌم تطوٌر أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فً البحثٌة المشروعات -

 السنة النشر محل البحث عنوان ت
  لفظٌا   المتشابهة للكلمات والصرفٌة اللفظٌة التفسٌرات 2

General Phonological and Morphological 

Justifications of Homophones 

 العلمٌة للبحوث دٌالى مجلة
 حزٌران 45 العدد/والتربوٌة

1020 

 معااانً ترجمااة فااً الحساسااة المحرمااات:  التلطٌفٌااة العبااارة 1

  االنجلٌزٌة اللغة إلى الكرٌم القرآن

Euphemism: Sensitive Profanities in the 

Translations of the Meaning of  the Glorious 

Qur'an in English 

 العلمٌة للبحوث دٌالى مجلة
 حزٌران 52 العدد/والتربوٌة

1022 

3 Tensing Ethics Applications in Published 

Scientific Papers Written by Iraqi 

Researchers 

لعلوم التربٌة ل مؤتمر كلٌة
 اإلنسانٌة الثامن

1025 

4 A Stylistic Analysis of Selected Posters  

Used in Obama's Presidential Election 

Campaigns 

 

 1026 جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 

 

 فٌها بالنشر قام التً( impact factors) مجالت و لمٌةالع المجالت -

 السنة فٌه نشر الذي العدد البحث عنوان الدولة المجلة اسم ت
2 International 

Journal of 
Current Research
  

India A Study of linguistic Errors in the 

interrogative and imperative 

sentences Written in Test Papers. 

 

Vol. 6, Issue, 03, 
pp.5819-5827,  

March, 
2014 

1 International 
Journal of Recent 
Scientific 
Research 

India A Study of the  Prevalence of 

Passivization in Medical Articles 

Selected from Iraqi and  Worldly  

Scientific Journals  

Vol. 6, Issue, 5, 
pp. 4167-4175,  

May , 
2015 

 

 . الدولٌة و المحلٌة العلمٌة والجمعٌات الهٌئات عضوٌة -

/ عضوا مازال االنتساب تارٌخ دولٌة/ محلٌة الهٌئة اسم ت
 العضوٌة انتهاء

 مالحظات

      
 

 (شكر كتب/تقدٌرٌة شهادات/ جوائز) على فٌها حصل نشاطات او ابداعات -



 او االبداع نوع  ت
 النشاط

 علٌه حصل ما
 شهادة/جائزة)

 كتاب/ تقدٌرة
 (شكر

 او النشاط عنوان المانحة الجهة
 االبداع

 السنة

      

      
 والترجمة التالٌف  -

 منهجٌة غٌر/  منهجٌة الطبعات عدد النشر سنة النشر دار اسم الكتاب عنوان ت
      

  

 ٌجٌدها التً اللغات -

 العربٌة   -2

 االنكلٌزٌة  -1

  

 

 المجتمع خدمة فً مساهمات  -

2. 

1. 

 

 اخرى نشاطات -

1.  

2.  

 (CD) قرص على ونسخة ورقٌة نسخة تسلٌم ٌتم/ مالحظة 

 

 

 للعلم خدمة معنا تعاونكم حسن شاكرٌن

 

 

 الغنً عبد عماد وسام.م.م 

 الجامعً واالداء الجودة ضمان قسم مدٌر

 

 

 

 

 

 



Ministry of Higher Education & Scientific Research 

First : Personal   C V 

Name:    Muna Haseeb Hwayed Malk Al.jurani 

Scientific Title: Asst. Professor 

Date of Birth: 5  April  1972 

Address: Diyala  / Baquba  / Hae – Almualimen 

Telephone No: 

Mobile:                                              Email:  

Marital Status: Single 

Wife's Name: ……… 

Children No:……… 

Education :  

2003 – 2005 Master degree in English Language and Linguistics / College of 

Education /                            University of Diyala 

1998 – 2002 Bachelor degree in  English Language/ College of Education /                  

                                University of Diyala 

1990 – 1992   Diploma in Stores Management / Baquba Technical Institute  

Employment to date:   11  June  1994 

  

 

 

 

 

 

 



 

Second : The Scientific    CV 

A: Researches & Published Studies 

Publisher Year Title No 

Journal of Diyala: 

Vol (45) June 

2010 General Phonological and 

Morphological Justifications of 

Homophones 

1 

Journal of Diyala : 

Vol (51) June   

2011 Euphemism: Sensitive Profanities 

in the Translations of the Meaning 

of  the Glorious Qur'an in English 

 

2 

    

 

  B: Authored & Translated Books 

Notes Year of publishing Authored Title 

 

 

  None 

 

D: Participation in  Courses Seminars & Conferences 

Year Period Organized 

Side 

Title No. 

     

 

 

Third : Professional CV 

1- The Carried Out Duties 



1 - Teaching in the Institute 

Period Department Stage Material  No. 

2005-

2006 

Stores 

Management 

First Techniques of Managing 

Stores 

1 

2005-

2006 

Stores 

Management 

Second Commercial Business 

Correspondence  

2 

2006-

2010 

Techniques of 

Managing 

Materials 

Second Specialized Readings 3 

2006-

2007 

Electric  First Scientific English 

Language 

4 

2007-

2008 

Surveying First Scientific English 

Language 

5 

2007-

2008 

Machines First Scientific English 

Language 

6 

2011- 

present 
Accounting First Accounting Readings 7 

     

 

b- Teaching in the Other Universities & Institutes  

Period Stage College or 

University  

Material  No. 

2006 First Education college/Diyala   Comprehension  1 

2010  TOFEL  Centre Reading Comprehension /Structure 2 

c- Teaching Higher Studies  

  

Period Department College or University  Material  No. 



   None  

     

 

3 - Official Position 

Period Place Official Position No. 

2006 – Oct. 2010  Techniques of Managing 

Materials 

Rapporteur of 

Department  

1 

October 2010- 

2011 

 Techniques of Managing 

Materials 

Head of 

Department  

2 

December 2011- 

present  

Accounting Head of 

Department 

3 

 

 

3- Thanks and Honors   (28)  

 

 

 

Reasons No.  Granted side No. 

Excellent Exerted Efforts  2 Head  of 

Commission of 

Technical Education 

  

1 

Excellent Exerted Efforts 26 Head of Baquba 

Technical Institute 

2-  

Having the first Grade in a 

Course 

1 Diyala Governor  3- 

 



4- Performance Assessment for the last three years. 

5- Punishment & Directions:                                None   

6- The Reasons behind ending employment in Institute:     Continuous to 

Present  

Third: Summary written by the direct Head  

 

                                                                                                                      

        Signature                                     

 


