
 

 

 م/الخطة العلمٌة

كما  5102/5102االبحاث المسجلة من قبل القسم للعام الدراسً 

 مبٌن فً الجدول ادناه.

 

نسبة  عنوان البحث  أسم الباحث ت
 االنجاز

 Investigating students problems with م.نزار حسٌن ولً .0

cohesion and coherence in EFL essay 

ability college students.  

21% 

 The uses of politeness principle in م.م مٌساء رضا جواد  5

conversation by Iraqi college students 
01% 

م.م سٌف حاتم عبد  3
 الحكٌم

A sociolinguistic study of the linguistic 

taboos in Diyala University 
011% 

 The theme of course in Nathanial د.محمد ناجً حسٌن 0

Hawthorns House of the seven Gables 
01% 

 International tests of proficiency English 011% د.سندس طالب حسن 2

م.م عمر نصر هللا  2
خلف +م.م ٌاسر صالح 

 )مشترك(    مهدي 

The Effect of Brainstorming on Iraqi 

EFL learners ability in critical reading 
21% 

 Love relationship across cultural.1 د.لمى ابراهٌم شاكر  0

Background . 

2.Challenging environment in children's 

literature classic. 

52% 

 Transitivity Analysis  of mental verbs  01% م.م أسوان جالل عباس 8

 A contrastive analysis of vowels in د.سراب قادر مغٌر 5

English and Arabic 
21% 

 The effect of using games in Teaching م.دالٌا حسٌن ٌحٌى 01

EFL of fourth stages on developing their 

listening and speaking skills 

81% 

م.م انعام اسماعٌل  00
 طاهر

Assimilation in English and Arabic 01% 

أ.د سامً عبد العزٌز  05
 محمد

The most popular methods used in 

Teaching Engineering sciences 
81% 

 The dynamism  of literary Genres م.م مٌثم علً خلٌفة 03

Techniques and their effect to the 

audience :special reference to the impact 

01% 



of British literature in the a 20 analzitic 

century 

أ.م مسلم مهدي  00
جاسم+م.م حلٌمة 

 اسماعٌل دام  )مشترك(

Candida deals with various social 

problems 
21% 

م.م سامٌة محمد  02
 رزوقً 

The effect of using fish Bone Technique 

to improve Iraqi EFL college students 

performance in vocabulary a question 

01% 

م.م باسمة عبد الجبار  02
 كاظم

1.The various role of punctuation in 

clarifying meaning 

2.Investigating the role of minimal pairs 

in building students pronunciation and 

expanding their vocabularies. 

3.A pragmatic analysis of diexis 

expression in Arthur Millers the death of 

salesman. 

21% 
 
21% 

 
 
01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الخطة العلمٌةم/       

كما  5100-5102المقترحة من قبل القسم للعام الدراسً  االبحاث

 مبٌن فً الجدول ادناه.

 اسم البحث اللقب العلمً اسم التدرٌسً ت
أ.م.د.لمى ابراهيم  1

 شاكر

استاذ مساعد 
 دكتور

Literary Models in Functional 

use and teaching of language  

 A multicultural perspective مدرس م.د.محمد ناجي حسين 2

:Reading Kipling's king in the 

light of the Dialogue of 

civilizations notions  

 A linguistic study of-1 مدرس م.د.سراب قادر مغير 3

Gemination of Arabic 

Languages 

2-A Stylistic Analysis of Oscar 

Wilde's The Nightingale and 

the Rose  

 بحث مشترك مع م. اسوان جالل 

 

 

 The Extent of self-Efficacy.1 مدرس م.داليا حسين يحيى 4

for English Department 

students in their abilities in 

Translation 

2.Difficulties faced by Iraqi 

university students of 

English in writing 

composition from the 

students point of view. 

3.The Initiational education 

in our Educational 

institutions,the primary 

schools in Diyala 

Governorate as a sample . 

 The effect of using.4حسن

teaching aids in teaching 



English at the primary 

classes.  بحث مشترك مع 

   حسن م.د.سندس طالب

 طالبة دراسات علٌا مدرس م.انعام اسماعيل طاهر 5

 اجازة امومة  مدرس ميساء رضا جواد م. 6

 Allenation in Edward Alby in 200 مدرس مساعد م.م.ميثم علي خليفة 7
story  

م.م.سيف حاتم عبد  8
 الحكيم

 طالب دراسات علٌا مساعدمدرس 

 م.م.سامية محمد 9
  رزوقي

 مدرس مساعد

 

 

 اجازة امومة 

 A stylisticAnlysis  of Oscar مدرس    اسوان جالل م. 11

Wilde's The Nightingale and 

the Rose 

           بحث مشترك مع د. سراب قادر 

       

 Difficulties faced by disabled مدرس م.نزار حسين ولي 11

pupils in learning EFL 

باسمة عبد الجبار م.م.  12
 كاظم

 Gerunds, Infinitives and مدرس مساعد

Participles their uses and 

functions in the sentences  

م.م.عمر نصر هللا  13
 خلف

 

 The impact of an instructional مدرس مساعد

program on developing the 

intercultural competence 

awareness Iraqi EFL college 

learners 

بحث مشترك مع احد بحوث التدرٌسٌة  مدرس م.د.سندس طالب حسن 14
 م.دالٌا حسٌن ٌحٌى

أ.م.د. أمثل محمد  15
 عباس

استاذ مساعد 
 دكتور 

A pragma –Stylistics Study of 

Vagueness in Political 

Discourse 

 The most popular methods used استاذ  دكتور  أ.د.سامً عبد العزٌز 16

in Teaching Engineering 

sciences 



م.م.حليمة اسماعيل  17
 ردام

 The use of pathetic elements in مدرس مساعد

Endgame 

 

 The evaluation of the English.1 مدرس مساعد .م ٌاسر صالحم 18

curriculum for teaching English 

as a foreign language in 

engineering college. 

2.The effect of using working 

in group on the achievement of 

the students in basic education 

college – English department –

first class. 

 

 اللغة االنكليزيةأسماء التدريسين المنسبين من قسم التربية الفنية الى قسم 

واثارها على مستوى                         ةاالجتماعٌ الشبكات          .م أحمد عدنان              . م05

 تحصٌل طلبة الجامعة

الذكاء الحركً وعالقته باالداء المهاري                                م.م هبة مظهرعبد 51

 لالشغال الٌدوٌة لدى طلبة معاهد الفنون الجمٌلة.

 مازن تحسٌن ناصر(     التدرٌسً )بحث مشترك مع 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نشاطات القسم

 ال توجد حلقة نقاشٌة. -0

 ال توجد دراسات علٌا. -5

 المستقبلٌة:خطة المن المقرر ضمن   -3

انشاء مكتبة الكترونٌة تتضمن مصادر وكتب اللغة االنكلٌزٌة  -0

 وبحوث الطلبة الخرٌجٌن.

 ال توجد دورات التعلٌم المستمر. -0

مطلوب اشتراك التدرٌسٌٌن فً دورات متقدمة فً تدرٌس اللغة   -2

 االنكلٌزٌة فً ضوء تكنولوجٌة الحدٌثة فً التدرٌس.

 اللجنة العلمٌة:  -2

 العزٌز المعموريأ.د.سامً عبد  -0

 أ.م.د.لمى ابراهٌم شاكر -5

 أ.م.د.امثل محمد عباس -3

 م.نزار حسٌن ولً -0

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اسماء التدرٌسٌٌن وعناوٌن الندوات وتارٌخها

 اسم الندوة تارٌخ اسم التدرٌسً ت
 4/12/2116 أ.م.د.امثل محمد عباس 0

 المرحلة الرابعة

The teacher you want to be 

  27/2/2117 عباسأ.م.د.امثل محمد  

 المرحلة الرابعة

Some troubles a tabulator might face 

 25/11/2116 د.محمد ناجي 5

 المرحلة الرابعة

Shapping the way we teach English by 

:The American professor Shane Dixon 

 24/2/2117 د.محمد ناجي 

 مرحلة الربعة

Eveloped techniques in writing a 

research paper according to the 

American way 

 23/11/2116 د.سراب قادر مغير 3

 مرحلة رابعة

New method to teach the primary 

pupils How to use the English letters 

 4/11/2116 د.سندس طالب حسن 0

 مرحلة ثالثة

How to use librang 

 23/11/2116 م.اسوان جالل عباس 2

 ثانيةمرحلة 

How to use the suitable  tense in the 

sentence 

 

 

 رئٌس قسم اللغة االنكلٌزٌة  

 م.نزار حسٌن ولً                                                                            

 


