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  بياء نجم محمٌد :   ـم ـــــــــاالصــ

 اداب ًفقو انهغت االيطانيت:     صــانخـخـض

 حذريضي :     ه ــــــانٌظيف

 دكخٌر  مذرس  :انذرجت انعهميت 

 قضم انهغت االيطانيت / كهيت انهغاث :   عنٌان انعمم

        /:  انعمم   ىاحف

:         انياحف اننقال

 baha.najem@colang.ubaghdad.edu.iq : انبريذ إالنكخرًني

 

 

 .انمؤىالث انعهميت : أًالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 03/06/2015 كلٌة االداب  فلورنس  دكتوراه 

المعهد االٌطالً العالً للعلوم  الدبلوم العالً 
 اٌطالٌا/ االنسانٌة

 14/09/2008 العلوم االنسانٌة

 2006 اللغات بغداد  البكلورٌوس

/ جامعة دانتً الٌجٌٌري لالجانب شهادات لغة اٌطالٌة
 اٌطالٌا

 2003 دورات تعلٌم اللغة االٌطالٌة

 انً- انفزشح يٍ  انجهخ انىظُفخ د

 

 

 

 انظىسح 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .انخذرج انٌظيفي : ثانياً  

 .انخذريش انجامعي : ثانثاً  

 انً- يٍ انفزشح  انجبيؼخ  (انكهُخ/ انًؼهذ )  انجهخ د

 قسم اللغة االٌطالٌة/ كلٌة اللغات 1

 

 

- 02/10/2008 جامعة بغداد 

 كمحاضر 25/01/2009

 خارجً 

 25/01/2009 جامعة بغداد  قسم اللغة االٌطالٌة / كلٌة اللغات 2

تدرٌسً بشهادة الدبلوم العالً 

 الحاصل علٌها من اٌطالٌا

 بلقب مدرس بعد 2/7/2016 جامعة بغداد قسم اللغة االٌطالٌة/ كلٌة اللغات 3

الحصول على شهادة 

 الدكتوراه من اٌطالٌا 

 

 .انمقرراث انذراصيت انخى قمج بخذريضيا: رابعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2008/2009 تارٌخ االدب / القواعد  االٌطالً  1

 2009/2010 تارٌخ االدب/ القواعد االٌطالً  2

 2010/2011 تارٌخ االدب/ القواعد االٌطالً  3

 2016/2017 القواعد االٌطالً  4

 2018/2019            القواعد  االٌطالً  5

 .انخي شارك فيياانعهميت ًاننذًاث انمؤحمراث : صادصاً 

  02/07/2016 كهُخ انهغبد/ جبيؼخ ثغذاد رذسَسٍ  2

 02/07/2016-25/01/2009 جبيؼخ ثغذاد/كهُخ انهغبد يىظف ثؼُىاٌ يزشجى 3



 

 

 

 

 

 

 

 

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 محاضرة  كلٌة اللغات 2010 سٌمٌنار عن جذور اللغة االٌطالٌة 1

 بٌن ادب الشاعر االٌطالً ةمقارن 2

اونجارٌتً والشاعر العراقً بدر 

 شاكر السٌاب 

 مشارك فً السٌمنار  كلٌة اللغات  2010

كباحث عن جامعة  بارٌس/جامعة السوربون 2011 مؤتمر االدب االٌطالً   3

 فلورنس االٌطالٌة

االسطىسح فٍ ركىٍَ   فن حكاٌة  4

 االدة االَطبنٍ 

انمظخ القاء بحث عن  اٌطالٌا/ جامعة فلورنس 2012

 االَطبنُخ ورشجًبرهب

 نؼشثُخ ا

/ جامعة بٌروجا لالجانب  2013 الفكر السٌاسً فً االدب االٌطالً 5

 اٌطالٌا

ندورة علمٌة ملقاة على 

 طلبة الماجستبر فً

 اٌطالٌا 

كباحث عن جامعة  المانٌا/ بونجامعة  2013 مؤتمراالدب االٌطالً الدولً  6

 فلورنس 

انذونٍ انًُظى المؤتمر. روما 2013 ثىكبرشُى وداَزٍ فٍ انثمبفخ انؼشثُخ 7

فٍ يذَُخ سويب يٍ لجم داس 

انُشش االَطبنُخ سبنُشَى، 

ثًُبسجخ يشوس سجغ يبئخ ػبو 

ػهً وفبح االدَت االَطبنٍ 

  .ثىكبرشُى

القاء بحث فً وقائع 

 المؤتمر 

لظض انذَكبيُشوٌ االَطبنُخ فٍ  8

 االدة انؼشثٍ

ولبئغ انًؤرًش اثناء . اٌطالٌا 2013

انذونٍ ػٍ انكبرت ثىكبرشُى، 

انًُظى فٍ داس والدح االدَت 

/ َفسه، فٍ يذَُخ رشُشربنذو

 فهىسَس

القاء بحث فً وقائع 

 المؤتمر 



 

 

 

 

 

 

 

 

انًسًبح )رؼشَت انمظض االَطبنُخ  9

 ػُذ انؼشة انف نُهخ ونُهخ االَطبنُخ

ضًٍ سهسهخ انُذواد .اٌطالٌا 2014

فٍ فمه انهغخ االَطبنُخ، انزٍ 

رُظى سُىَب فٍ جبيؼخ 

فهىسَس ثٍُ انجبحثٍُ 

 واالسبرزح حظشَب

 محاضرة طوٌلة 

مقارنة عن وجود 

االدب االٌطالً عند 

 العرب

اسهىة انؼشة فٍ رشجًخ لظض  10

انذَكبيُشوٌ واوائم انًزشجًٍُ فٍ 

 ثذاَخ انمشٌ انؼششٍَ

محاضرة . جامعة بٌروجا 2014

على طلبة الدكتوراه عن 

االدب االٌطالً خارج 

الترجمات العربٌة . اٌطالٌا

 انموذجا

 القاء محاضرة

انًشبسكخ وانًذاخهخ فٍ ػذح َذواد  11

ػهًُخ اخشي ػٍ االدة وانهغخ 

 االَطبنُخ وانهغبد االوسوثُخ االخشي 

اضبفخ انً اسزالو دػىاد نهًشبسكخ 

فٍ َىاد ويؤرًشاد يسزًشح وػهً 

 وجه انخظىص فٍ اَطبنُب

 مشارك  اٌطالٌا / جامعة بغداد 2015/2016

 

انًىسوس االجزًبػٍ انؼشالٍ  12

لشاءح : ورؼضَض انهىَخ انىطُُخ

 . َظىص اَطبنُب لذًَخ

انًىسوس انؼشثٍ فٍ انُظىص 

 االَطبنُخ االدثُخ انمذًَخ

 رئٌس الجلسة ومحاضر  كلٌة اللغات / جامعة بغداد 29/11/2018



 

 

 

 

 

 

 

 

سًُُبس ػهًٍ ػٍ انزىاطم انؼهًٍ  13

وانهغىٌ يغ اَطبنُب ػٍ طشَك 

وسلخ انؼًم ػٍ  انزسجُم : االَزشَُذ

فٍ انجبيؼبد االَطبنُخ ثىاسطخ شجكخ 

 االَزشَذ، وَظبو انًمشساد انؼبنًٍ 

 رئٌس الجلسة ومحاضر  كلٌة اللغات / جامعة بغداد 04/03/2019

 

 

 . االخرى األنشطة العلمية : سابعا  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2010مسؤول عن اعداد الٌوم الثقافً االٌطالً فً كلٌة اللغات

 

يششف ػهً رذسَس انهغخ انؼشثُخ نهطهجخ االَطبنٍُُ فٍ 

  مجمٌعت انمذارس انكبيرةيذَُخ ثُسكبسا االَطبنُخ، فٍ
 2007. االههُخ

C.E.P.U 

 
منسق عن االمور الثقافٌة بٌن كلٌة اللغات والملحقٌة الثقافٌة 

 2011 و 2008االٌطالٌة فً بغداد للفترة بٌن 

لنساعدهم على "التنسٌق بٌن كلٌة اللغات والجمعٌة االٌطالٌة 

فً تأسٌس مكتبة قسم اللغة " طرٌق الى الجنوب- الحٌاة

االٌطالٌة وهً الوحٌدة فً العراق المختصة باالدب واللغة 

عن طرٌق المشاركة بجمع ونقل االف الكتب . االٌطالٌة 

 .االٌطالٌة من اٌطالٌا الى بغداد

 اَبو ػٍ ربسَخ وثمبفخ 4دوسح يكثفخ فٍ يذَُخ انجُذلُخ نًذح 

ونغخ انًذَُخ االَطبنُخ، ضًٍ انذوسح انسُىَخ فٍ انًؼهذ 

 2008االَطبنٍ نهؼهىو االَسبَُخ 

 

دوسح فٍ يذَُخ يُالَى نًذح اسجىػٍُ ػٍ ثمبفخ ونغخ انًذَُخ 

وربسَخهب، ضًٍ دوسح انًؼهذ االَطبنٍ نهؼهىو  االَسبَُخ 

2008 

انًشبسكخ فٍ رُسُك ورشرُت ورشجًخ ثشَبيج انزؼبوٌ ثٍُ كهُخ 
فٍ / انهغبد فٍ ثغذاد وحكىيخ يذَُخ سبَزى اويُشو االَطبنُخ 

يحبفظخ رُشايى، يٍ اجم رىلُغ ارفبلُخ انزىايخ ثٍُ انكهُخ 

 .انؼشالُخ ويكزجخ انًذَُخ انىطُُخ

 

 اشهش فٍ يذَُخ َبثىنٍ ػٍ ثفبلخ وربسَخ 4دوسح نًذح 
انًذَُخ وػاللزهب ثبالدة االَطبنٍ، ضًٍ دوسح انًؼهذ 

 2008االَطبنٍ نهؼهىو االَسبَُخ 



 

 

 

 

 

 

 

 

عضو اللجنة العلمٌة فً القسم االٌطالً للعام 

2015/2016 

نًشبسكخ،ػٍ طشَك جبيؼخ فهىسَس، فٍ ثشَبيج انخبسجُخ 

االَطبنُخ فٍ جُىة انؼشاق نزأهُم نفُف يٍ اكبدًٍَُ 

جبيؼبد انجظشح ورٌ لبس ويشكض ػهىو انجحبس ػهً احذس 

رى اسزضبفخ ػذد . طشَك رشثُخ االسًبن وصساػخ انشص

كجُش يٍ االسبرزح انؼشالٍُُ ورُسُك نمبءاد ودوساد 

رطىَشَخ نهى فٍ ػذح يشاكض ػهًُخ اَطبنُخ، فٍ وسظ 

هزا . وشًبل اَطبنُب وػهً يُبطك سبحم انجحش انًزىسظ

ثبالضبفخ انً رشجًخ َذواد ويحبضشاد ػذَذح نالسبرزح 

 2013. انؼشالٍُُ انًزذسثٍُ فٍ اَطبنُب

عضو اللجنة االمتحانٌة المركزٌة فً كلٌة الغات 

2015/2016 

نًشبسكخ،ػٍ طشَك جبيؼخ فهىسَس، فٍ ثشَبيج  اا

رطىَشٌ ػهًٍ فٍ أَطبنُب نًسؤونٍُ يحهٍُُ يٍ يحبفظخ 

انجظشح انؼشالُخ، ػهً يُبطك انًحًُبد انطجُؼُخ وكُفُخ 

 2013اداسرهب ورأهُههب طجُؼُب، ثبالخض يىضىع االهىاس 

تنسٌق وتنظٌم احتفالٌة اعادة افتتاح قسم اللغة االٌطالٌة 

وبالتعاون مع جامعة فلورنس االٌطالٌة ورئاسة جامعة 

 .بغداد وعمادة كلٌة اللغات

انًشبسكخ فٍ رُسُك ورشجًخ نمبءاد وفىد االسبرزح 

انؼشالٍُُ انمبديٍُ يٍ انؼشاق انً اَطبنُب، ضًٍ ثشايج 

رطىَش انًالكبد انؼهًُخ نىصساح انزؼهُى انؼبنٍ انؼشالُخ، يغ 

يخزهف يشاكض ويشافك جبيؼخ فهىسَس االَطبنُخ 

2013/2014 

 

 

 أو تطوير المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعليم

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت



 

 

 

 

 

 

 

 

1 Boccaccio e Dante nella cultura araba 

 بوكاتشٌو ودانتً فً الثقافة العربٌة 

 

 اٌطالٌا/ مٌالنو

مجلة " دفاتر اسٌوٌة"مجلة 

 عالمٌة محكمة 

2015 

 انشرق اداب نغاث ًمجهت  Boccaccio in scena بٌكاحشيٌ في انمشيذ  2

. اَطبنُب- فهىسَس/ ًانغرب

يجهخ ػبنًُخ ضًٍ فهشسذ 

 ثىيسٍ وسوَزشص 

مقبول للنشر فً 

2016 

 ll  viaggio diسفر الرواية ولقائها مع بوكاتشيو  3

narrativa e incontro con Boccaccio 

  بانتظار قبول النشر

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية  عضوية :تاسعا 

 عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن- 

 عضو االتحاد الدولً للمترجمٌن - 

ويًثم انًجهخ انؼهًُخ فٍ اَطبنُب ػٍ انهغخ " يجهخ انؼهىو انحذَثخ وانزشاس" ػضى هُأح رحشَش يجهخ ػهًُخ ػبنًُخ يحكًخ سىَذَخ - 

 .واالدة االَطبنٍ

 Journal of Modern Science and Heritage 

 جًؼُخ ػهًُخ حبطهخ ػهً انًشرُخ االونً . ونغبَخ االٌ 2014يٍ . ػضى انجًؼُخ انؼهًُخ انؼشالُخ نظُبَخ انًظبدس انىساثُخ وانجُئُخ- 

 .   فٍ رظُُف وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ نهجًؼُبد انؼهًُخ فٍ انؼشاق، ضًٍ رخظض انًىاسد انطجُؼُخ2014نهؼبو 

 

انفىص ثؼضىَخ لبئًخ انًزشجًٍُ انشسًٍُُ نجبيؼخ فهىسَس االَطبنُخ يٍ اجم يشاجؼخ ورمُُى انجحىس وانزشاجى انؼهًُخ واالدثُخ و ولبئغ -

 2016انًؤرًشاد فٍ انجبيؼخ 

، ضًٍ االرفبلُخ انذونُخ فٍ طىس  اخخصاص ادب ًفقو انهغت االيطانيتػضى رُسُك ثٍُ جبيؼخ ثغذاد وجبيؼخ فهىسَس االَطبنُخ ػٍ- 

 2016انزىلُغ ثٍُ انجبيؼزٍُ انؼشالُخ واالَطبنُخ لشَجب 

    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 2010 عمٌد كلٌة اللغات شكر وتقدٌر 1

 2014 جامعة فلورنس االٌطالٌة شكر وتقدٌر  2

 2014 روما/ المحقٌة الثقافٌة العراقٌة شكر وتقدٌر  3

 2016 بغداد/ مستشار السفٌر االٌطالً  شهادة تقدٌر  4

 2017  االيطالية  لتقييم الشهاداتعن اللجنة  شهادة تقدٌر 5

 2017 عميد كلية اللغات شكر وتقدٌر   6

 2018 عميد كلية اللغات  شكر وتقدٌر  7

 2018 مركز تورينو للتنقيبات شكر وتقدٌر  8

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

ضمن مشروع الخارجٌة االٌطالٌة لنشر " زهرة بغداد" ترجمة جزء من الكتاب االٌطالً  1

 هذه الكتاب كامال باللغة العربٌة 

 فً طور النشر 

2 THE TUSCAN AUTHOR, GIOVANNI BOCCACCIO, IN THE ARABIC-ISLAMIC WORLD 

 

فصل فً كتاب مقبول للنشر 

فً جامعة مٌسٌسٌبً 

 االمرٌكٌة 

 

 .اللغــات :ثاني عشر  

     انعربيت 

  االيطانيت 

          االنكهيزيت 


