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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 (CV)السيرة الذاتية و الشخصية  

 :معلومات شخصية (1
 

 خضر سلو محمد إبراهيم: االسم .1

 متزوج: الحالة االجتماعية  .2

 3: عدد األطفال .3

 مسلم: الديانة  .4

 عراقية: الجنسية .5

 العراق/ موصل :   محل الوالدة .6

 1/7/1954: تاريخ الوالدة .7

 :الشهادات  (2
 %المعدل السنة عةالجام الشهادة ت

 88  1965-1964  االبتدائية .1
 88 1968 -1967  (المتوسطة)اإلعدادية  .2
 85 1971-1967  الثانوية .3
 إنجليزيةبكالوريوس لغة  .4

 آدابهاو  

جامعة 

 العرق/الموصل
 83و76 1974-1975

 إنجليزيةماجستير لغة  .5

 و علم اللغة 

جامعة 

 العراق/بغداد
 99و37 1983

 إنجليزيةلغة  هدكتورا .6

 و لغويات 

جامعة 

 السودان/الخرطوم
 امتياز 1998

 
 :المراتب العلمية (3
 

 الفترة الجامعة المرتبة العلمية ت
كليةةةةةة /جامعةةةةةة الموصةةةةةل (معيد)مساعد باحث   .1

قسةةةةةةةةةةم اللغةةةةةةةةةةة / اآلداب

 والترجمة ةاإلنجليزي

1977-1989 

كليةةةةةة /جامعةةةةةة الموصةةةةةل مدرس مساعد .2

اللغةةةةةةةةةةة  قسةةةةةةةةةةم/ اآلداب

 والترجمة ةاإلنجليزي

1983-1988 

كليةةةةةة /جامعةةةةةة الموصةةةةةل مدرس .3

قسةةةةةةةةةةم اللغةةةةةةةةةةة / اآلداب

 والترجمة ةاإلنجليزي

1988-1994 

كليةةةةة /جامعةةةةة الخرطةةةةوم مدرس 

اللغةةةةةةةةةةة قسةةةةةةةةةةم / اآلداب

 السودان-ةاالنجليزي

1994-1997 

كليةةةةةةة /جامعةةةةةةة صةةةةةةنعا  مساعد أستاذ .4

قسةةةةةةةم اللغةةةةةةةة / التربيةةةةةةة

 اليمن- ةاإلنجليزي

1997-1998 

5. 

 

/ كليةة التربيةة/جامعةة تعةز 

-ةقسةةةةم اللغةةةةة اإلنجليزيةةةة

1998-2991 
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 اليمن

الخاصةةةةةة   دجامعةةةةةة أربةةةةة مساعد أستاذ .6

قسةةم اللغةةة / كليةةة اآلداب/

 األردن  -ةاإلنجليزي

2991-2993 

/ كليةةةة الخلةةةيم الجامعيةةةة  مساعد أستاذ .7

 -ةقسةةةةم اللغةةةةة اإلنجليزيةةةة

 عمان -مسقط

2993-2997 

كليةةةةةةةة /جامعةةةةةةةة دهةةةةةةةو  مساعد أستاذ .8

قسةةةةةةةةةةم اللغةةةةةةةةةةة / االداب

 ةاإلنجليزي

إلى الوقت  -2997

 الحاضر

 :االطروحات( 4
 

 الماجستير أطروحةعنوان  .1

A Sociolinguistic Study of Arabic-English Code-Switching 

 
 الدكتوراه أطروحةعنوان . 2

A Sociolinguistic Study of Gender Differences 

 ةبعد الدكتورا .2

 

3. Postdoctorate UK  

    (Sociolinguistics: Forensiclinguistics/Language & Law) 
 

 :الخبرة التدريسية( 5
 المساق ات التي درست الفترة القسم/الكلية/الجامعة ت

كليةةةة /جامعةةةة الموصةةةل .1

قسةةةةةةةم اللغةةةةةةةة / اآلداب

 و الترجمة اإلنجليزية

غةةةرا  اإلنجليزيةةةة لأمتطلبةةةات اللغةةةة . 1 1977-1994

في أقسةام اللغةة الفرنسةية  ESPاإلنسانية 

 –كلية اآلداب / و اللغة العربية  و التاريخ 

 جامعة الموصل

اإلنجليزيةةة لأغةةةرا  متطلبةةات اللغةةةة . 2   

و   فةةةةي أقسةةةةام  الفيزيةةةةا   ESPالعلميةةةةة 

علةةةةةوم الحيةةةةةاة و الرياضةةةةةيات  و علةةةةةوم 

 كلية العلوم/ الحاسبات و علوم األر  

 معة الموصلجا –و التربية 

اإلنجليزيةةة لأغةةةرا  متطلبةةات اللغةةةة . 3   

جامعةةةة  –كليةةةة الطةةة  /  ESP الطبيةةةة 

 الموصل
اإلنجليزيةةةة لأغةةةرا  متطلبةةةات اللغةةةة . 4   

جامعةة  –كليةة الزراعةة /  ESPالزراعية 

 الموصل
و طرائةةا البحةةث باللغةةة  ESPتةةدري . 5   

اإلنجليزية لطالب الدراسات العليا في كليةة 

 ةالهندسو الط  البيطري و الط  
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 اإلنجليزيةةةة اللغةةةةتةةةدري  طلبةةةة قسةةةم . 6   

والترجمة حوالي عشةر سةنوات المقةررات 

االسةةةةتيعاب و الةةةةوجيز و كتابةةةةة : التاليةةةةة

و المراسةالت التجاريةةة  اإلنجليزيةةةالمقالةة 

 . و علم اللغة اإلنجليزيو النحو 

 

كلية /الخرطومجامعة  . 2

قسم اللغة / االداب

  السودان -زيةاإلنجلي

 اإلنجليزيةةة اللغةةةتةةدري  طلبةةة  قسةةم . . 1 1994-1997

قةةرا ة و كتابةةة التعبيةةر : المقةةررات التاليةةة

 ليزية و مهةارات اللغةة االربعةةاإلنج باللغة

للفةرو  اإلنسةانية  ESP 101   102 و

   والعلمية
كلية /صنعا جامعة  .3

قسم اللغة / اآلداب

 اليمن-اإلنجليزية

 اإلنجليزيةةة اللغةةةتةةدري  طلبةةة  قسةةم . . 1 1997-1998

مهةةةةةةارات الكتابةةةةةةة  :المقةةةةةةررات التاليةةةةةةة

الصةةةةةوت و فقةةةةة  اللغةةةةةة  و و  المتقدمةةةةةة 

طرائةةةا تةةةدري  و تحليةةةل منةةةاهم  اللغةةةة 

اإلنجليزيةةةة و تحليةةةل لغةةةة الحةةةوار  و علةةةم 

اللغةةةةة التطبيقةةةةي و مةةةةدخل إلةةةةى األ ةةةةكال 

 ESP 101 و الترجمة بأنواعها و ةاألدبي

   إلنسانية والعلميةللفرو  ا 102  

على مجةامي  التربيةة العمليةة  اإل راف. 2

فةةةةي المةةةةدارس  اإلنجليزيةةةةةلطلبةةةةة اللغةةةةة 

 الثانوية

كلية اللغةات /جامعة تعز .4

قسةةةةم اللغةةةةةة / و اآلداب

 اليمن-اإلنجليزية

تةةدري  مةةادة المحادطةةة لطلبةةة قسةةم .  . 1 1998-2991

 كلية التربية/اللغة اإلنجليزية 

اإلنجليزية لأغرا  اللغة متطلبات  .2   

 جامعة تعز –كلية الط  /  ESP الطبية 
تةةةةةةدري  المصةةةةةةطلحات القانونيةةةةةةة و . 3   

ترجمةةةة النصةةةون القانونيةةةة و متطلبةةةات 

اللغةةةة اإلنجليزيةةةة لأغةةةرا  القانونيةةةة و 

 جامعة تعز –كلية ا لحقوق/   التشريعية
تةةةدري   اللغةةةة اإلنجليزيةةةة لأغةةةرا  . 4   

قتصةةةةةادية و المصةةةةةرفية و اإلداريةةةةةة و اال

كليةةةة العلةةةوم /   التجاريةةةة و المحاسةةةبة

 جامعة تعز –اإلدارية و االقتصادية 
تةةةةةةةةةةةةةدري    متطلبةةةةةةةةةةةةةات اللغةةةةةةةةةةةةةة . 5   

لأغةرا   ESP 101 , 102اإلنجليزيةة

اإلنسانية في أقسام التاريخ و الجغرافية و 

 و القةةران و السةةياحة الدراسةةات اإلسةةالمية

 كليةة ا لتربيةة/   و االجتما  و علم الةنف 

 جامعة تعز –و اآلداب



 

 

4 

4 

تدري  علم اللغة التطبيقي و الترجمة . 7   

و  اآلدابفي كليات  ( 2)و ( 1)بأنواعها 

 التربية

ترجمةةةةةةةةة الوطةةةةةةةةائا و الشةةةةةةةةهادات و . 8   

 إلةةى اإلنجليزيةةة مةةن المسةةتندات الرسةةمية 

 كليةةة إلةةىالعربيةةة و بةةالعك  و التةةي تةةرد 

الوحيةدة فةي   كون  الجهة المعتمةدة اللغات

 مدينة تعز

مدير إدارة و ترجمةة القسةم اإلنجليةزي . 9   

 لجامعة تعز" صوت الجامعة" لصحيفة 

كليةةة / رئةةي  قسةةم اللغةةة اإلنجليزيةةة. 19   

 جامعة تعز لسنوات/ اآلداب 
 

اربةةةد الخاصةةةة جامعةةةة  .4

و  كليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اآلداب/

/ تكنولوجيةةا المعلومةةات

 قسم اللغة اإلنجليزية

تةةدري  طلبةةة  قسةةم اللغةةة اإلنجليزيةةة   .1 2991-2993

 (2)و ( 1)كتابةةةةةة :   المقةةةةةررات التاليةةةةةة

مهةةةارات )و المحادطةةةة باللغةةةة اإلنجليزيةةةة 

و علةةم اللغةةة   اللفةةا اإلنجليةةزيو  ( ةةفوية

الترجمة  نصون و ترجمة وو جتماعياال

  األدبية و نظريات الترجمة و تطبيقاتها 

قسم اللغة /كلية الخليم .5

 االنجليزية
عملةةةت منسةةةقا لمسةةةاق مهةةةارات االتصةةةال  2994-2997

فةةي قسةةم   2997 -2995للعةةام األكةةاديمي 

/ كليةةةة الخلةةةيم  مسةةةقط/اللغةةةة االنجليزيةةةة

 عمان

قمت بتدري  مهارات االنجليزية العامة و 

االنجليزيةةةةةةةةة لالغةةةةةةةةرا  االكاديميةةةةةةةةة و 

 التجارية ومهارات االتصال الشحصية

قسم اللغة  .6

كلية /االنجايزية

جامعة /باالدا

-اقلبم كردستان/دهو 

 العراق

علةةةةم )اقةةةةوم بتةةةةدري  طلبةةةةة الماجسةةةةتير  2998 2997

علم اللغة االجتماعي  النحةو   اللغةالنفسي

 كتابةةةةةة المقالةةةةةة و البحةةةةةو   االنجليةةةةةزي

على بحو  التخةرج  اإل راف الترجمة وو

  للطلبة

 
 :المق االت المنشورة( 6

 

علمية في ضو  التعري  الجامعي العدد كانون الثاني في الفرو  ال اإلنجليزيةتدري  اللغة . 1

1979 

 .مجلة جامعة الموصل 1989نيسان / التعري  تجربة طورية  علمية قومية العدد. 2
 

 (:الغير منشورة) المق االت المنجزة  ( 7
 

 .واق  تدري  اللغة اإلنجليزية لطلبة الفرو  العلمية على الصعيد الجامعي في العراق. 1
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امل النفسية و االجتماعية المؤطرة في  تدري  اللغة اإلنجليزية لطالب الدراسات العليا  العو.  2

القي البحث في الحلقة الدراسية التي عقدت بصدد تدري  اللغة اإلنجليزية لطلبة . في العراق

 .1988الدراسات العليا  في العراق و اقتراح امتحان الكفا ة في جامعة الموصل 
 

 :شورةالبحوث المن( 8
 

1. A Linguistic Analysis of Kurdish-Arabic Code-switching . 1988 

    Adab Al-Rafideen No. 18. Mosul University Press. 
 

2. De Beaugrand et al. (1994). Arabic-English Code-Switching at the    

     University:A Sociolinguistic Study. Benjamins Company. Holland. 
 

3. A Sociolinguistic Study of Apology in Iraq. (2004). Ibid  Journal  

    for  Research   and   Studies  Vol.  (7).   No.  (1)  Irbid  National       

    University, Irbid, Jordan. 
 

4 . A Sociolinguistic Study of Language Choice in Mosul. 2005  

     APETUA Bulletin, Beirut, Lebanon. 

 

5. A Sociolinguistic Study of Kurdish-Arabic-English Code- 

     switching. (2007). APETUA Bulletin, Beirut, Lebanon. 

 

6. A Sociolinguistic Study of Compliments in Iraq. (2009). Kirkuk   

    Journal for humanities. 
 

7. A Sociolinguistic Study of Gender Differences. (forthcoming).  

    NewCastle University International Symposium of Sociolinguistics  

    April 2004  
 (:الغير منشورة)البحوث  المنجزة  ( 9

 

1. Linguistic and Non-linguistic Problems of Teaching  

     Composition at University Level in Iraq. 
 

2. A Sociolinguistic Study of Code-Switching in Mobile Messages  
 

3. Cultural Problems of Arabic-English Translation. 

 :ترجمة( 19
 .واألردنلدي العديد من الترجمات المشورة في الصحف المحلية في العراق و اليمن 

 :عرض كتاب( 11
 

 في اإلنجليزية الدكتور موفا الحمداني باللغة تأليف" اللغة وعلم النف "نشرت عر  لكتاب 
 .1984" بغداد اوبزرفر" صحيفة 

 

 :الدورات التدريبية و االيف ادات و المؤتمرات(  12
 



 

 

6 

6 

/ المشةةاركة فةةي دورة طةةرق التةةدري  الخاصةةة بأعضةةا  هييةةة التةةدري  فةةي جامعةةة الموصةةل.1

1989. 
 

 

 .1989/ في أعمال المؤتمر العلمي القطري في العراق  المشاركة. 2
 

 

للمشاركة في دورات تدريبية خاصة باللغة اإلنجليزية  1999السفر إلى المملكة المتحدة عام . 3

فةةي جةةامعتي الن كسةةتر و سةةتراتكاليد فةةي كالسةةكو و إنهائهةةا بنجةةاح و الحصةةول علةةى  ةةهادات 

 .بذلك
 

 ةالمشةاركو  1992األردن  -اربةد/ جامعةة اليرمةو / رجمةة حضور المؤتمر الدولي األول للت. 4

  :ببحث
Arabic-English Code-Switching at the University: A Sociolinguistic 

Study. 
 

       األردن -اربد/ جامعة اليرمو / حضور المؤتمر الدولي األول لأدب و اللغويات والترجمة . 5

  :و المشاركة ببحث 1994      
 A Sociolinguistic Study of Compliments in Iraq 
 

 

المشاركة في الندوة الوطنية حول واق  و مسةتقبل البحةث العلمةي و العلةوم فةي الةيمن ابريةل . 6

 ".دور التعري  في النهضة العلمية: "ببحث بعنوان  1996
 

الترجمةةة فةةي اإلنجليزيةةة و آدابهةةا و لجمعيةةة أسةةاتذة اللغةةة حضةةور المةةؤتمر الةةدولي األول . 7

 . 39/7/2999-28األردن للفترة  -عمان/ الجامعة األردنية/ الجامعات العربية في عمان 
 

 -اربةةد/ ربةةد الخاصةةةجامعةةة ا/ حضةةور المةةؤتمر الةةدولي األول لةةأدب و اللغويةةات والترجمةةة . 8

 : و المشاركة ببحث 2993/آباألردن 

A Sociolinguistic Study of Apology in Iraq 
 

اإلنجليزيةةة و آدابهةةا و الترجمةةة فةةي لجمعيةةة أسةةاتذة اللغةةة  ثةةانيضةةور المةةؤتمر الةةدولي الح. 19

و  39/8/2993-28األردن للفتةةرة  -عمةةان/ الجامعةةة األردنيةةة/ الجامعةةات العربيةةة فةةي عمةةان 

 :المشاركة ببحث

A Sociolinguistic Study of Language Choice in Mosul 
 

في الجامعات األردنية و االستفادة من تجةارب  ESPبتدري   المشاركة في الندوة الخاصة. 11

 2993جامعة فيالدلفيا عام / الدول العربية األخرى و التي عقدت في كلية اآلداب
 

 

/  نيوكاسةلجامعةة  فةي علةم اللغةة االجتمةاعيل خام  عشرالمشاركة في  المؤتمر الدولي ال. 12

  :ببحث 2994/نيسان-آذار المملكة المتحدة
A Sociolinguistic Study of Gender Differences 
 

 

/  ربةد الخاصةةجامعةة ا/ المشاركة في  المؤتمر الدولي الثاني لأدب و اللغويات والترجمةة . 13

  :ببحث 2994األردن  -اربد
A Sociolinguistic Study of Code-Switching in  Mobile Messages 

 

جامعةة  فةي( طنائيةة اللغةة)  علةم اللغةة االجتمةاعيل م  خاالمشاركة في  المؤتمر الدولي ال.  14

  :ببحث 2995/آذار 23-29  اسبانيا/ بر لونة
Arabic-Kurdish Code-switching: A Sociolinguistic Study 



 

 

7 

7 

 

ريفةةا جامعةة  فةي Pragmatics))لبراكماتيكيةةة ل التاسة  المشةاركة فةي  المةةؤتمر الةدولي .  15

  :ببحث 2995/تموز19-15 / (Riva del Garda /Italy)أيطاليا / ديل كاردا
 

A Sociolinguistic Study of Gender Differences in the Use of Taboo 

Expressions in Iraq 

/  ربةد الخاصةةجامعةة ا/ المشاركة في  المؤتمر الدولي الثاني لأدب و اللغويات والترجمةة . 16

  :ببحث 2995 تموز 21-29األردن -اربد
Cultural Problems in Arabic-English Translation 

 األردنيةةة جامعةةةال/ لةةأدب و اللغويةةات والترجمةةة  لةةثالمشةةاركة فةةي  المةةؤتمر الةةدولي الثا. 17

  :ببحث 2996 آب  25- 23األردن -عمان
A Sociolinguistic Study of Arabic-English Code-Switching in Medical 

Discourse  
تشةةرين الثةةاني   13-10 أسةةبانيا / فالينسةةياجامعةةة  فةةي  المةةؤتمر الةةدولي المشةةاركة فةةي .  18

  :ببحث 2996
Gender Differences in Mosul/Iraq: A Sociolinguistic Study  

 

الةذي انعقةد فةي جامعةة    األول للغويات في الخليم العربةي   المشاركة في  المؤتمر الدولي .19

  :ببحث  15/3/2997-14الدوحة للفترة /قطر
“Language Use in the Arabian Gulf: A Sociolinguistic Study  

/ السلطان قابوسجامعة/ حضور المؤتمر الدولي األول لأدب و اللغويات والترجمة  .29

 22/3/2997-21 عمان -مسقط
 2998    ايةران-هةدانابلوجسةتان زجامعةة  فةي  للغويةات المشاركة فةي  المةؤتمر الةدولي.  21

  :ببحث
       Kurdish-Arabic Code-switching: A Sociolinguistic Study  

 

   ايةران -الرسةتانجامعةة  فةي  للهجةات الكرديةة  والفارسةية المشاركة في  المؤتمر الدولي .22

  :ببحث 2999
 

        Kurdish Dialects in Iraq: A Sociolinguistic Study  

المملكةةة -يةةور جامعةةة  فةةي  األدبدر فةةي اللغةةة و ي للجنةةالمشةةاركة فةةي  المةةؤتمر الةةدول . .23

  :ببحث 2999/ تموز المتحدة   
 

        Language and Gender: A Sociolinguistic Study  

 -السةلطان قةابوسجامعةة  فةي  للغويات والترجمةة و االدب المشاركة في  المؤتمر الدولي .. 24
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