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 االسم: شوقي خضير اسماعيل عبد هللا الجبوري  

 المقدادية    –ديالى   12/8/1983التولد: 

 بعقوبة   –العنوان : ديالى  

 ins.shawqi@coehuman.edu.iqالبريد االلكتروني: 

Shawqi983@gmail.com 

   اإلنكليزية –(  لغة ام)العربية : اللغات 

 المؤهالت العلمية  

 كلية التربية للعلوم االنسانية  –جامعة ديالى  لغة انكليزية   /تربية   سالبكالوريو 2005

 الماجستير   2008
علم   /اللغة االنكليزية 

 اللغة 
 كلية التربية للعلوم االنسانية  –جامعة ديالى 

 االلقاب العلمية  

 تحليل الخطاب : التخصص الدقيق علم اللغة  العام:التخصص  مدرس مساعد 2009

 تحليل الخطاب : التخصص الدقيق علم اللغة  العام:التخصص  مدرس   2014

 التدريس 

  كلية اآلداب جامعة السليمانية   استاذ زائر  2008

 كلية التربية للعلوم االنسانية  جامعة ديالى  محاضر  2009

 كلية التربية للعلوم االنسانية  جامعة ديالى  عضو هيئة التدريس   لحد االن  – 2010

 منظمة انسانية تابعة لألمم المتحدة   DRC مدرب لغة انكليزية  2012

 المناصب االدارية  

 االنسانية  للعلوم التربية  كلية - ديالى  جامعة -قسم اللغة االنكليزية  مقرر الدراسة المسائية    2010

 جامعة ديالى   –مركز التعليم المستمر  -اللغة االنكليزية  مسؤول وحدة   2011

 مسؤول وحدة   2013
  للعلوم التربية  كلية - ديالى  جامعة -المعالجة االلكترونية 

 االنسانية 

 مقرر الدراسة الصباحية   2016
  للعلوم التربية  كلية  - ديالى  جامعة -قسم اللغة االنكليزية 

 االنسانية 

 مقرر الدراسة المسائية    2018
  للعلوم التربية  كلية  - ديالى  جامعة -قسم اللغة االنكليزية 

 االنسانية 
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2018 
عضو المجلس 

 االستشاري 
 جامعة ديالى   –المكتب االستشاري للغات و الترجمة  

 المؤلفات  

 رسالة ماجستير   2008
دراسة اتساق المفردات في قصائد 

 انكليزية و عربية مختارة  

 للعلوم  التربية  كلية  - ديالى جامعة
 االنسانية 

 بحث منشور   2013
التالعب بالمعنى في الخطاب 

 السياسي 

  –مجلة مداد االداب )العدد العاشر( 
 كلية االداب جامعة بغداد  

 الكناية في العربية و االنكليزية   بحث منشور   2014
بيت   –مجلة دراسات الترجمة 

 الحكمة

 بحث منشور   2015
 البعد االجتماعي في النص القرآني

 دراسة لغوية اجتماعية  : 

كلية   –المؤتمر العلمي الثامن  
جامعة    –التربية للعلوم االنسانية 

 ديالى

 بحث منشور   2016
تعدد اغراض عدم التأدب في 

   نصوص احترافية مترجمة 

مجلة ديالى للبحوث االنسانية العدد  
71 

   منشوربحث  2018

 في الجنس الى مستند اسلوب

 في  التوددي التواصل دراسة

  المجتمع من  المستخدمين تعليقات

 شبكة على العراقي االكاديمي

 فيسبوك 

الجمعية   –ج 19العدد   –مجلة نسق 
العراقية للدراسات التربوية و  

 النفسية 

 


