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المؤىالت العممية:

 بكالوريوس لغة انكميزية من جامعة بغداد /كمية المغات /قسم المغة اإلنكميزية لعام
.5991
 ماجستير في عمم المغة التطبيقي من جامعة البصرة  /كمية اآلداب  /قسم المغة
االنكميزية لعام .1001

 دكتوراه في عمم المغة التطبيقي ( )Applied Linguisticsمن قسم عمم المغة
و المغات الحديثة /كمية العموم واآلداب  /جامعة اوتا ار الماليزية لعام  1058في
اختصاص (.) Cognitive Sociolinguistics

المؤىالت اإلدارية والخبرة:

 عضوه في جمعية المترجمين العراقيين منذ عام .5991
 تم تعييني كمساعد باحث في جامعة ذي قار/كمية التربية /قسم المغة
اإلنكميزية في عام .1994

 كنت طالبة ماجستير في عام  5996لكنني لم أناقش رسالة الماجستير في
شير كانون األول لعام  5991آلسباب أمنية.

 عممت مدرسة في مركز نور الثقافي في عمان منذ عام 5990ولغاية 1000
 ومنذ عام  1000ولغاية عودتي لمعراق عام  1002عممت مدرسو ومترجمو
في مركز بنغازي لتعميم المغو االنكميزيو وىو مؤسسو خاصو وليست حكوميو
يعنى بتدريس التوفل والمغو االنكميزيو لجميع االختصاصات.

 عممت في نفس الفترة اعاله كمحاضر خارجي في كمية االدارة واالقتصاد /
جامعة قاريونس في ليبيا.

 تم تعييني كمدرس مساعد في جامعة ذي قار في  1001 /51/1بعد حصولي
عمى شيادة الماجستير.
 شغمت منصب مقرر القسم لمعام الدراسي .1001 - 1006

 عممت موظفة إغاثة في منظمة األنترسوس اإليطالية لإلغاثة الدولية في عام
.1000

 تم ترشيحي لألنتخابات البرلمانية عام  1050عن قائمة التحالف الوطني.
 باشرت بوظيفتي في كمية التربية لمعموم االنسانية  /قسم المغة االنكميزية
بتاريخ  1058/5/51بعد حصولي عمى شيادة الدكتوراه.

 شاركت في تأسيس كمية االمام الكاظم (ع) لمعموم االسالمية الجامعة /اقسام
ذي قار عام  1058حيث كنت تدريسية ورئيسا لقسم المغة االنكميزية وكذلك
رئيسا لمجنة االمتحانية وساىمت في اعمال مختمفة كانت تيدف الى وضع
االسس الصحيحة من اجل بناء مؤسسات عممية رصينة ىدفيا خدمة
المجتمع.
 تم نقل مالكي من كمية التربية لمعموم االنسانية الى كمية االداب في شير

اذار  1052بناءا عمى توصية من السيد رئيس الجامعة السابق الدكتور نبيل
كاظم وذلك لغرض استحداث قسم لغة انكميزية في كمية االداب.

 شغمت منصب رئيس قسم المغة االنكميزية في كمية االداب منذ تاريخ
االستحداث وليومنا ىذا.

 قمت بالتنسيق مع جامعة مانشستر البريطانية ,حيث أقام قسم المغة
االنكميزية ندوة عممية تحت عنوان ( مدينتي اور و أريدو بين الماضي
والحاضر) بتاريخ  1051/1/59في كمية االداب وكنت رئيسا لمجمسة

والترجمة.

 ساىمت في تأسيس قاعدة بيانات من أجل ترجمة وثائق الدراسات العميا في
كمية االداب.

 أقوم حاليا بتدريس مادة المغة االنكميزية لطمبة الدراسات العميا /الماجستير
في كمية االداب ألقسام المغة العربية (فرع المغة و فرع األدب) وقسم التأريخ
(فرع التاريخ األسالمي و فرع التأريخ الحديث) وكذلك قسم الجغرافية .وأيضا
الدراسات الدراسات العميا /الماجستير في كمية التربية لمعموم الصرفة لقسمي

الرياضيات والحاسبات باألضافة الى مادتي األستيعاب والمغة الفرنسية لطمبة
قسم المغة األنكميزية /الدراسات األولية.

 مقومة لغوية لعديد من أطاريح الماجستير ومن أقسام عممية مختمفة في
جامعة ذي قار.
 مقومة عممية لمعديد من بحوث الترقية ومن مجالت عممية رصينة من داخل
العراق وخارجة.

 مسؤولة عن اقامة وتدريس دوره مجانية في تعميم المحادثة بالمغة
األنكميزية لجميع منتسبي جامعة ذي قار وستنطمق الدوره في مستيل شير
ايار وعمى مدى يومين من كل اسبوع ولفترة شير .اليدف من الدورة ىو
تطوير ميارة المحادثة بالمغة األنكميزية وتشجيع الكوادر التعميمية والموظفين
عمى االىتمام بالمغة كونيا محور اساسي لمتواصل بين ثقافات العالم وكذلك

كسر احتكار المعاىد االىمية باىضة الثمن لمثل ىذا النوع من الدورات.
 حاصمة عمى شيادة قيادة الحاسوب  IC3عام .1052
 حاصمة عمى شيادة استخدام برنامج  SPSSعام .1051
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