
 الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب

 مدرس \ عادل حسني جودة  االسـم واللقب العلمي

 علم اللغة التطبيقي \لغة التخصص العام والدقيق

 الربيـد اإلليكرتوني 
adiljouda@yahoo.com  

استخدام ادوات التماسك في النصوص  الدكتوراهعنوان رسالة املاجستري وأطروحة 

المكتوبة من قبل الطلبة العراقيين المتقدمين 

 متعلمي اللغة االنكليزية لغة اجنبية 

التبسيط النحوي الصرفي في -1 عنوان البحوث العلمية املنشورة

 قصص االطفال القصيرة 

السيونرية الصوتية الصرفية في قصص مخنارة  -2

تايلر. دراسة تحليلية ل  اف . جايس   

 دراسة اللغتين اإلنكليزية والعربية: التملك في  -2

ةتقابلي  

 \ عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة

 2وزير التعليم العالي والبحث العلمي     -1 كتب الشكر والتقدير

 2رئيس جامعة بغداد    -2 

 1مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية    -3

 كتاب شكر واكثر 11عميد الكلية   قرابة ال -4

 عضو جلنة امتحانية-1 املناصب اإلدارية اليت تقلدها

 االولية مقرر دراسات -2

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية والفرق 

 االستشارية

 احد اعضاء املكتب االستشاري يف كلية االداب 

 \ الدراسات العلياالعدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة 

 \ العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات
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Adil  Hussain Jouda/ lecturer  Name and academic Title 

Linguistics\ Applied linguistics Specialization (Major & Minor) 

 adiljouda@yahoo.com  Email 

THE USE OF COHESIVE DEVICES IN ADVANCED EFL 
STUDENTS'  WRITTEN TEXTS  

Titles of MA thesis & Ph.D dissertation 

1- Morphophonological Spoonerisms in Selected 

Short Stories of F. Chase Taylor, Analytical 

study, 2010    

 

2- Morphosyntactic Simplification in Children's 

Short Stories, 2011  
 

3- Possession in English and Arabic, A Contrastive 

Study, 2014 

 

Titles of Published Research  

none Titles of Published Books (Authored 

&Translated Books) 

1-The Minister of Higher Education and Scientific 

Research 2 

2-  The president  of the University of Baghdad  2 

3-The president assistant of academic affairs 1 

4- The dean of the college  (more than 10) 

Letters of Appreciation & Recognition. 

1-A Member of the examining committee 

2- Coordinator of the undergraduate studies   

Professional Experience 

none Membership (Journals, Scientific committees, etc.) 

none Total Number of Supervised Graduate 

Students.  

none Total Number of Graduate Examining 
Committees. 
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