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Personal Information:      :البيانات الشخصية 

 

Name : Rawaa Khudhir Nasih AL-jaberi : رواء خضر ناصح الجابرياالسم 

Date of Birth :1995\3\1 : 3\5\5991تاريخ الميالد 

Place of Birth : AL-Muthana المثنى  د :مكان الميال 

Academic title / Assist. Lect. اللقب العلمي / مدرس مساعد 

Mobile :07815171690 :05651555890 جوال 

E-mail : rawaakudhir@gmail.com 

 

Qualifications:       :المؤهالت التعليمية 

 

Name of University: Basrah University  لبصرةجامعة ا : الجامعةأسم  

Major: Master in Linguistics \English 

Dept. 
  علم اللغة األنكليزيةماجستير في  التخصص العام:

Minor : Critical Discourse Analysis  :تحليل الخطاب النقدي التخصص الدقيق  

Year :2021 : 0005 سنة التخرج  

 

        

Qualifications:        المؤهالت العملية 

 

 

 Bachelor degree in English language, 

with a very good degree with the 

average :84,011, from  Basrah 

University/ College of Education for 

Human Sciences, for the academic 

year 2016-2017. 

 Master degree in English language 

and linguistics, with a good degree, 

from the University of Basra / 

College Education for the 

Humanities, for the academic year 

2021. 

 

   بتقدير جيد  اإلنكليزية اللغةبكالوريوس تربيه في

 في كلية  الصباحية لدراسةل  610055جدا وبمعدل 

للعام الدراسي  البصرةجامعه  اإلنسانيةللعلوم  التربية

بموجب االمر الجامعي المرقم  0055  -0058

59093 

 

 جامعة  ماجستير لغة انكليزية بتقدير جيد عالي من

كلية التربية للعلوم االنسانية للعام الدراسي   /البصرة

0005 

 

 

 

Publications:                  :البحوث المنشورة  

• A Critical Discourse Analysis of Two 

Iraqi Political Discourse in terms of Van 

Dijk's Socio-cognitive Model.  

 

• Exploring Democracy and Iraqi Media 

Discourse of Some Iraqi Politicians  in 

terms of Van Dijk’s  Socio- Cognitive 

Model : A Critical Discourse Analysis 

 

  قدي لخطابين سياسيين عراقيين الخطاب النتحليل

 يك المعرفي االجتماعيامن حيث نموذج فان د

 

 

 العراقي  خطاب اإلعالماستكشاف الديمقراطية و

ان لبعض السياسيين العراقيين من حيث نموذج ف

 ديك االجتماعي المعرفي: تحليل خطاب نقدي

 

 

Scientific Aactivities, Training Courses                                                                     

and Conferences                                                    النشاطات العلمية و الدورات التدريبية والمؤتمرات 

mailto:rawaakudhir@gmail.com


 taught at the University of Al-

Muthanna /collage of Education 

for Human Sciences/  Department 

of English. 

  taught at Sawa University / 

collage of Education / English 

Department.  

 participated in the course of 

teaching English and studying the 

American and British Accent at 

the British University, Academy 

Center 2017 

 participated in an online training 

workshop for the American 

Harvard University on the 

Corona Virus pandemic on 

4/16/2020 

titled 

Coronavirus in the US: Facts, 

Fictions and Practical Tips. 

 

 participated in a workshop on 

learning English in time, place 

and pandemic 

 E-learning breaking time, space 

and pandemic for the University 

of Kufa on 4/18/2020 

 

 participated in a seminar 

Time Management Skills Course 

 It was established by the Canadian 

Science Organization for Training and 

Development on 3/23/2020 "Canadian 

Science Organization for training and 

development" 

 participated in a symposium on 

Simple Teaching ideas for online 

classes held by the British 

Council manager for teaching 

English 

 

 

  participated in the English 

Proficiency Course in 2017 with 

an excellent degree from the 

University of Al-Muthanna / 

Continuing Education Center.  

 participated in the Computer 

Proficiency Course in 2112 / Al-

Muthanna University / 

Continuing Education Center. 

 

 

 

 

لوم كلية التربية للع/في جامعة المثنى تدرس-

قسم اللغة االنكليزية /االنسانية  

  

 

قسم اللغة   /كلية التربية/في جامعة ساوه  تدرس-

 االنكليزية

 

شاركت في دورة تعليم اللغة االنكليزية ودراسة  -

 اللهجة االمريكية والبريطانية في مركز اكاديمية

.0055 البريطانيةالجامعة   

 

 

جامعة هارفارد لاونالين شاركت في ورشه تدريبيه -

األمريكية حول جائحه كورونا فايروس بتاريخ 

0000\1\58    

                                                         بعنوان

Coronavirus in the US: Facts, Fictions and 

Practical Tips 

 

 

 

تعلم اللغة االنجليزية شاركت في ورشة عمل حول  -

جائحةالفي وقت  الزمان والمكان و  

 E- learning breaking time, space and 

pandemic 56\1 \ 0000جامعة الكوفه بتاريخ ل   

 

 

 

 شاركت في ندوة: 

Time Management Skills Course  

منظمة العلوم الكنديه للتدريب   بواسطة اقيمت  

                            03\3\0000بتاريخ   والتطور

                                           

Canadian Science Organization for 

training and development 

 

 شاركت في ندوة حول أفكار التدريس البسيط

للصفوف عبر اإلنترنت التي يعقدها مدير المجلس  

 الثقافي البريطاني لتدريس اللغة اإلنجليزية

 

 

 

التي اقيمت  شاركت في ورشة العمل االفتراضية -

صه منادارة  كيفيةبعنوان   59 /0000/1بتاريخ 

في جامعه البصره   Moodle لكترونيتعليم االال

للعلوم اإلنسانية بواسطه عميد كلية التربيه 

.جابرلدكتور حميد سراج ا  

  

0055 شارك في دورة كفاءة اللغة االنجليزية بتاريخ  

حاصل على تقدير امتياز في جامعه 

 المثنى/مركزالتعليم

 

/ في  0550شارك في دورة كفاءة الحاسوب بتاريخ 

 جامعة المثنى/ مركز التعليم المستمر

 

حاصلة على شهادة اختبار صالحية التدريس بتقدير 

  المستمر في جامعة البصرة امتياز من مركز التعليم

في كليه التربية شاركت في ندوة حول طرائق التدريس  -



 /جامعة البصرة اللغة االنكليزية /قسم للعلوم االنسانية

0058/1/50.  

شاركت في ندوة الخبير الدولي  د. يعقوب الجعفري من  -

ن المركز الثقافي في جامعة جامعة فلوريدا االمريكية  بتعاو

.55/1/ 0058بتاريخ  البصرة  

شاركت في حضور بعض المشاهدات التدريسية  لمجموعه  -

مع د. توفيق مدارس الفراهيدي االهليه في محافظة البصره 

.مهدي ماجد  

: الشكر  والتقدير   

المديرية العامة للتقويم واالمتحانات كتاب الشكر من وزارة التربية-  

كتاب الشكر من جامعة ساوه االهلية -  

مدارس اوروك االهلية -  

 - مدرسة كلكامش للبنات 

  :الملحقات

 

 

 



 

 
 

 
 

 



 



 


