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2      
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 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او   القسم الكلية الجامعة  ت 
 االطروحة 

 السنة الدراسية 

  
  ال يوجد 
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 .  أوتطويرالتعليم المجتمع لخدمة  التخصص مجال  فى  البحثية لمشروعات ا -

 السنة  محل النشر  عنوان البحث  ت 

1 A comparative study between Arthur 
Miller's Death of salesman and August 
Wilson's Fences. 

مجلة   -كلية التربية االصمعي –جامعة ديالى 
 ديالى للبحوث االنسانية  

2010 

2 Comparison  between the theme of revenge 
in Shakespeare's Hamlet and Shelly's The 
Cenci . 

جامعة   -التربية ابن رشد كلية  -مجلة االستاذ
 بغداد

2010 

3 Symbolism in Eugene O'Neill's The Hairy 
Ape. 

كلية التربية   –جامعة ديالى السادس  مؤتمر ال
 االصمعي  

2010 

4 Enhancing the Original Art: 

Illuminating Time and Ekphrasis in 

the Poetry of Mark Doty. 
 

  السابع  العلمي المؤتمر بوقائع  خاص عدد
 االنسانية  للعلوم  التربية لكلية

2012 

5    

 

 

 ( التي قام بالنشر فيها impact factorsلمية و مجالت )المجالت الع -

 السنة  العدد الذي نشر فيه  عنوان البحث  الدولة  اسم المجلة  ت 

 ال يوجد  

 

 

 

 .   العلميةالمحليةوالدوليةوالجمعيات  عضويةالهيئات -

 مالحظات  مازال عضوا/ انتهاء العضوية  تاريخ االنتساب محلية /دولية  اسم الهيئة  ت 

1      



2      

3      

4      

 

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر(  -

نوع االبداع او    ت 
 النشاط 

 ما حصل عليه 
)جائزة/شهادة  

 كتاب شكر(  /تقديرية

عنوان النشاط او   الجهة المانحة 
 االبداع

 السنة 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

مشاركة في   16
المؤتمر العلمي  

 االول 

 2018  عمادة كلية الطب البيطري  شهادة مشاركة 

17      

 

 والترجمة  التأليف -

 منهجية / غير منهجية  عدد الطبعات  سنة النشر  اسم دار النشر  عنوان الكتاب ت 

 ال يوجد  
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 اللغة العربية .  -1

 اللغة االنكليزية .  -2

3-     

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع   -

1 .   

2 .   

3  . 



 
 

 نشاطات اخرى  -

1.  . 

 

 لالتصال  -
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