السٍشه الزاجٍو

مهذي عناٌة كشٌم عزٌز العُحبً

االســــــــــــم :

جاسٌخ المٍـالد  4 :آٌاس 1975
الحـخـضــص :
الىظٍفــــــه

عل ُم اللغة الحطبٍقً

 :جذسٌسً

الذسجة العلمٍة :
عنىان العمل :

أسحار مساعذ
قسم اللغة اإلنكلٍزٌة/كلٍة اللغات -جامعة بغذاد

أوالً  :الشهادات الجامعٍة .
التاريخ

الشهادة

الجامعة

الكليـــة

بكالوريوس

بغداد

اآلداب

 30حزيران 1998

الماجستير

بغداد

اآلداب

 31ك.أول 2001

الدكتوراه

بغداد

اآلداب

 24تموز 2008

أخرى

ثانٍاً  :الحذسج الىظٍفً .
انىظيفت

ث

انجهت

1

يدزس يساعد

كهيت اآلداب -جايعت بغداد

2

يدزس

كهيت اآلداب -جايعت بغداد

3

أسخاذ يساعد

كهيت اآلداب -جايعت بغداد

انفخسة يٍ  -انً
 24شباط  2003إنً 13
آب 2008
 14آب  2008إنً 4
أيهىل2011
 5أيهىل  2011إنً اآلٌ

حخخخج

ثالثاً  :الحذسٌس الجامعً .
ث

انجايعت

انجهت (انًعهد  /انكهيت)

انفخسة يٍ  -انً

1

قسى انهغت اإلَكهيزيت – كهيت انخسبيت

جايعت واسط (جايعت انقادسيت سابقا)

2003 -2001

2

قسى انهغت اإلَكهيزيت -كهيت اآلداب

جايعت بغداد

2009-2002

3

قسى انهغت اإلَكهيزيت-كهيت انخسبيت
األساسيت

انجايعت انًسخُصسيت

2011-2009

4

قسى انهغت اإلَكهيزيت -كهيت اآلداب

جايعت بغداد

 -2010ك.ثاَي 2014

5

قسى انهغت اإلَكهيزيت -كهيت انهغاث

جايعت بغداد

ك .ثاَي  2014إانً اآلٌ

سابعاً  :المقشسات الذساسٍة الحى قمث بحذسٌسها.
ت

القســـم

1

انهغت اإلَكهيزيت –كهيت انخسبيت/
جايعت واسط (انقادسيت سابقا)

المـــــادة

السنـــــة

عهى انهغت  /انًسحهت انسابعت

3

انخهفع /انًسحهت األونً

-2002 ,2002-2001
2003
-2002 ,2002-2001
2003
2002-2001

4

اإلَشاء  /انًسحهت األونً

2003-2002

انخهفع  /انًسحهت األونً

2003-2002

عهى انصىث و انُظاو انصىحي/انًسحهت انثاَيت

7

اإلَشاء و اإلسخيعاب /انًسحهت انثاَيت

-2004 ,2004-2003
2006-2005 ,2005
2004-2003

8

انخسجًت /انًسحهت انسابعت

2006-2005

9

عهى انهغت /انًسحهت انسابعت

2007-2006

10

انُحى انخحىيهي /انًسحهت انسابعت

2009-2008

عهى انصىث انصىث و انُظاو  /انًسحهت انثاَيت

-2010 ,2010-2009
2011
2010-2009

2

5
6

11
12

انهغت اإلَكهيزيت-كهيت اآلداب/
جايعت بغداد

اللغة اإلنكلٍزٌة -كلٍة الحشبٍة
األساسٍة  /الجامعة المسحنصشٌة

انُحى /انًسحهت انثانثت

حأزيخ إَجهخسا

13

قسم اللغة اإلنكلٍزٌة-كلٍة اللغات  /انُحى انخسكيبي /انًسحهت انثانثت

جامعة بغذاد

2014-2013

14

عهى انهغت  /انًسحهت انسابعت

2014-2013

14

انُحى انخقابهي  /انًسحهت انثانثت

2017-2016

عهى انصىث و انُظاو انصىحي /انًسحهت انثاَيت

2017-2016

امساً ( :االطاسٌح  ،الشسائل ) الحً أششف علٍها:
ت

اسم األطروحة أو الرسالة

السنــة

القســـم

1

اإلعاقت انصسفيت في انهغخيٍ اإلَكهيزيت
انعسبيت

و اللغة اإلنكليزية -كلية اآلداب /
جامعة بغداد

2011

2

حقصي األثس انخداواني انسهبي ندي انطهبت
اللغة اإلنكليزية -كلية اآلداب /
انعساقييٍ يخعهًي انهغت اإلَكهيزيت نُغتً أجُبيت جامعة بغداد

2012

3

ححهيم خطابي نهغت الخالف في انجهساث
انبسنًاَيت بانخسكيز عهً إظهاز اإلَفعانيت

اللغة اإلنكليزية -كلية اآلداب /
جامعة بغداد

2012

4

ححهيم أسهىبي نهغت انسجال و انُساء في كخابت اللغة اإلنكليزية -كلية اآلداب /
أَاشيد األطفال
جامعة بغداد
انخقديى و انخأخيس في انهغخيٍ اإلَكهيزيت و
اللغة اإلنكليزية -كلية اللغات /
انعسبيت
جامعة بغداد

2014

في حعابيس اإلعخراز

5

2014

سادساً :المؤجمشات والنذوات العلمٍة الحً شاسك فٍها.
ت
1
2
3

العنوان
مؤتمر المعلم رسالة التعليم و

مؤتمر اإلبادة الجماعية
البناء

ندوة قسم اللغة اإلنجليزية عن
اللغة و الترجمة

السنــة
2010
2015
2016

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

باحث
كلية التربية األساسية
كلية اآلداب/جامعة بغداد باحث
كلية اللغات/جامعة بغداد محاضر
حضور)

( بحث  /بوستر

ثامنا :المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير
التعليم .
أسم البحث

ت

السنة

محل النشر

1

ترجمة التعابير ال ِجسما-إنسانية في القران

مجلة اآلداب

2008

2

فرضية إتساق إناطة الوظائف الداللية في اللغتين
اإلنجليزية و العربية
األغالط المُعجمية لدى طلبة الكليات العراقيين
متعلمي اللغة اإلنجليزة لغة أجنبية في كتابات قطع
إنشائية
ا
ترجمة "كاد" في القرآن مثاال عن الفجوات
المُعجمية

مجلة األستاذ

2009

5

مُقاربات في صناعة المُعجم في اإلنجليزية و
العربية
تعيين مجازات اإلرهاب و تحليلها

7

تحليل خطابي نقدي و ذهني لخطابات الطغاة:
هتلر إنموذجا ا
التقديم و التأخير في اللغتين اإلنجليزية و العربية

3
4

6

8

وقائع مؤتمر المُعلم
رسالة التعليم و البناء في
كلية التربية االساسية
2011
مجلة اآلداب
2010

مجلة الرك

2012

مجلة االستاذ

2012

مؤتمر كلية اآلداب

2015

مجلة آداب المستنصرية 2016

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .


عضوية جمعية المترجمين العراقيين

حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
ت
1

أسم الكتاب
المُرشد :مُعجم المصطلحات اللغوية ,إنجليزي -عربي

سنة النشر
2014

