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Date of Birth: 20th of November, 1990 
Place of Birth: Samawah, Iraq 
Email: hifriet@gmail.com 
 
 
 
 
Objective:  
Seeking to work in a professional environment that pushes me to my limits and allows 
me to discover the most out of myself  as a university teacher, and with my acquired 
experience and knowledge benefit society.   
 
Education: 

2009-2010: BA first-year-diploma from Hogeschool Zuyd, Oriëntaalse Talen en 

Communicatie (Oriental Languages and Communication) in The Netherlands. 

2010-2014: BA-degree from College of Arts, University of Kufa, the English Department. 

Total score 88,23%. 

2014-2016: MA-degree in Arts, English Literature, University of Qadisiya. Specialized in 

American contemporary literature, and more specifically, in modern poetry. Total score 

74,861%. 
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Work Experience: 

Job Specialization Period Place 

Assistant Lecturer  
at university 

English literature From 25-12-2016  
until 8-2020 

Al-Muthanna 
University 

Working at the  
Ambition Academy 

 From 9-2017 
until 12-2017 

Al-Muthanna 

Assistant Lecturer 
at university 

English Literature From 6-12-2020 
until 10-2022 

Kufa University 

Assistant Lecturer 
at university 

English Literature From 11-2022 
until present 

Al-Muthanna 
University 

 

December 2016 –  August 2020: Assistant lecturer at the Al-Muthanna University,  in 

College of Education, the English department. Here I was able to develop my own 

literary knowledge and teaching skills to a great extent. 

September 2017 – December 2016: Worked at the Ambition Academy preparing English 

lessons for learners, which included using PowerPoint, Word, and any creative idea that 

could enhance the learning’s process.  

December 2020 – October 2022: Assistant lecturer at Kufa University, in College of 

Languages, the English department. This was to me a new teaching experience where I 

aspired to further develop myself as well as share my knowledge with my students. 

November 2022 - Present: My main objective is to allow the student to learn and enjoy 

the subject at the same time, while seeking to further develop myself in the College of 

Education, the English Department. 

 

 

 

 

 

 



Publications: 

1. MA-thesis entitled “Poeticizing Ideology in Ezra Pound’s Selected Cantos”. 

December 2016. 

 

2. MA-research partly taken from the thesis, entitled “Ideology in Poetry: A Study of 

Ezra Pound's Usura Canto XIV”. June 2016 

 

3. “A Stylistic Analysis of the Psychological Conflict in Poe's Tell-Tale Heart”, in 

collaboration with Assist. Prof. Salam Abbas Mahmoud. November 2017.      

 

4. “Islamophobia in Amy Waldman’s The Submission”. February 2018. 

 

Accomplished Courses: 

Course Period Place 

Teaching Methods 5-3-2017 until 
6-4-2017 

Al-Muthanna University 

ICT (Computer’s  
Competence) 

2-4-2018 until 
7-5-2018 

Al-Muthanna University 

Arabic Language Course 22-9-2019 until  
26-9-2019 

Al-Muthanna University 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Achievements 

- Participated for about three years (2011-2014) in weekly video-conferences at the 

University of Kufa, with Rider University in America, discussing various topics and 

exchanging views and opinions. 

- Participated seven times on an annual basis into a great English festival in Iraq at 

three different universities (Kufa, Al-Qadisiya, and Al-Muthanna University), where I 

gave either a personal speech or read one of my own written poems to a large 

audience. 

Interests 

- Very much into reading literary books and broadening my knowledge in this field. 

- Write English poetically since 2012 as a form of self-expression. 

- Interested in learning languages independently and developing myself in them. 

Skills 

- Fluent in Arabic, English, Dutch, and a good level of French.  

- Capable of writing English poetically. 

- Competent in ICT. 



   Curriculum Vitae /  السيرة الذاتية 

 

 البيانات الشخصية: 

 مسلم االسم: هبة مصدق 

 السماوة  1990-11-20: ومكان الوالدة تاريخ  

   hifriet@gmail.comالبريد االلكتروني: 

 

 

 : الوظيفي الهدف

بيئة   في  العمل  إلى  وتتدفعني    احترافية السعي  عندي  ما  افضل  قدراتي  إلعطاء  اكتشف  جعلني 

 .  المجتمع  خالل خبرتي المكتسبة ومعرفتي ان افيد بها من  اريد ، وكأستاذة جامعية الشخصية 

 

 ة: علميالمؤهالت ال

انجليزي  )  تصاالت وريوس من قسم اللغات الشرقية واإلشهادة السنة االولى للبكال   :2009-2010 -

 من جامعة ماسترخت في هولندا.   وعربي( 

 

الال: شهادة  2010-2014 - اللغة اإلبكالوريوس من جامعة    نكليزية, بمعدل كوفة, كلية اآلداب, قسم 

88,23 %.   

 

القاد 2014-2016 - جامعة  من  الماجستير  شهادة  اإل سية,  :  اللغة  قسم  التربية,  .  ة نكليزيكلية 

   .  % 74,861 ليزي )الشعر الحديث( بمعدلجناختصاص االدب اإل 
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 : الخبرات العملية

 المكان  ةالفتر التخصص الوظيفة 

  2016-12-25من  ليزي نجاالدب اإل جامعية   محاضرة
      2020-8الى 

 المثنى  جامعة

 2017-9من   الطموح  معهد اكاديمية 
 2017-12الى 

 المثنى 

   2020-12-6من  نجليزي االدب اإل محاضرة جامعية  
 2022-10الى 

 جامعة الكوفة 

 2022-11من  نجليزي دب اإلاال محاضرة جامعية 
 

 جامعة المثنى 

 

المثنى,    عملت :  2020-8الى    2016-12من   جامعة  في  جامعية  التربية,  كمحاضرة  قسم  بكلية 

 . هنا تمكنت من تطوير مهاراتي في المعرفة األدبية والتعليمية إلى حد كبير اللغة االنجليزية. 

اإلنجليزية  2017-12  الى  2017-9من   اللغة  دروس  إلعداد  الطموح  أكاديمية  في  عملت   :

استخدام  تتضمن  والتي  تعزز  Word و  PowerPoint للمتعلمين،  أن  يمكن  إبداعية  أفكار  وأي 

 .عملية التعلم

قسم اللغة    كلية اللغات,,  بجامعة الكوفة  كمحاضرة جامعية  عملت   :2022-10الى    2020-12من  

  شاركت تطوير نفسي وكذلك  ل طمحت فيها  بة تدريسية جديدة  تجر   بالنسبة لي كانت هذه  .  اإلنجليزية 

 معرفتي مع طالبي. 

للطالب  في التدريس هو جعل المادة العلمية مفيدة وممتعة    االساسي  هدفي الى اآلن:  2022-11من  

 في كلية التربية, قسم اللغة اإلنجليزية.  لتطوير نفسي  بنفس الوقت, واسعى ان اتعلم المزيد 

 

 الدورات التدريبية: 

 الجهة المنظمة للدورة  الفترة اسم الدورة 

 لغاية  2017-3-5 طرائق التدريس المركزية 
6-4-2017 

 المثنى جامعة 

 لغاية  2018-4-2 دورة كفاءة الحاسوب 
7-5-2018 

 ى نجامعة المث

لغاية   2019-9-22 دورة سالمة اللغة العربية 
26-9-2019 

 جامعة المثنى 



 البحوث المنشورة: 

 الة الماجستير:  رس .1

“Poeticizing Ideology in Ezra Pound’s Selected Cantos”.  

 الصياغة الشعرية لإليديولوجية في كانتوس مختارة لعزرا باوند  

   (2016مبر ديس) 

 

 رسالة الماجستير:  من مستل بحث  .2

 “Ideology in Poetry: A Study of Ezra Pound's Usura Canto XIV”. 

 لعزرا باوند  14كانتو الربا االيديولوجية في الشعر: دراسة في  

 ( 2016يونيو ) 

 

 سالم محمود:  استاذ المساعد  ستاذ االبحث مشترك مع  .3

“A Stylistic Analysis of the Psychological Conflict in Poe's Tell-Tale 

Heart ".  

    Tell-Tale Heart   تحليل االسلوبية للنزاع النفسي في قصة بو

   (2017 نوفمبر)

  

4. “Islamophobia in Amy Waldman’s The Submission”.  

 . لدماني ايمي وا للكاتبة  الخضوع  في روايةالخوف من االسالم 

   ( 2018فبراير )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نجازات:  اإل

سنوات   شاركت   - ثالث  جامعة  (  2014  –  2011)  حوالي  في  فيدوية  مؤتمرات  مع  في  الكوفة 

 .  نجليزيةباللغة اإل اآلراء تبادلناحول مواضيع مختلفة و  بها   اقشناجامعة رايدر االمريكية ن

س   - المهرجان  بع شاركت  في  )  ةالثقافي  ات مرات  مختلفة  جامعات  لثالث  الكوفة السنوية  ,  جامعة 

 من قصائدي المختارة.   انجليزية  ( القيت فيها كلمة او قرأت قصيدةوالمثنىوالقادسية,  

 

 : هتمامات اإل

 . وتوسيع معرفتي به  نجليزي قراءة االدب اإل -

 ليزية. نجاللغة اإلوقصائد ب  شعرية خواطر 2012من سنة  اكتب  -

 . وتطوير نفسي بها  بجهد شخصي تعلم اللغات   -

 

 المهارات والقدرات: 

 بشكل جيد.  الفرنسية واجيد اللغة  نجليزية والهولندية,  واإل  اللغة العربيةاجيد  -

 نجليزية. باللغة اإل  امتلك القدرة على الكتابة الشعرية -

 اجيد العمل على الحاسوب بشكل متقن.  -
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