
 

 

 

 

   انطيرح انعهًيخ

جايؼح تغذاد/ كهٛح انهغاخ / ذذسٚضٛح فٙ لضى انهغح االصثاَٛح/ شزٖ اصًاػٛم جثٕس٘ صهًاٌ. د.و  

دكرٕساِ فٙ ػهى انهغح االصثاَٛح       :       انرـخـصــص-

 سئٛش لضى انهغح االٚطانٛح ٔذذسٚضٛح فٙ لضى انهغح االصثاَٛح:      انٕظٛفــــــّ  

     يذسس  :انذسجح انؼهًٛح 

 انشهبداد انحبصهخ عهيهب

لشهاداتا  التاريخ الكليـــة انجايؼح 

 تكانٕسٕٚس فٙ انهغح االصثاَٛح -

 ٔاداتٓا

 1992 كلية اللغات جامعة بغداد

ياجضرٛشنغح اصثاَٛح-   2004 كلية اللغات جامعة بغداد 

ياجضرٛشنغح اصثاَٛح-  اصثاَٛا/جايؼح غشَاطح   2010 كهٛح انفهضفح ٔاالداب 

دكرٕساِ فٙ ػهى ٔلٕاػذ انهغح - 

 االصثاَٛح

اصثاَٛا/ جايؼح غشَاطح 2013/12/13 كهٛح انفهضفح ٔاالداب   

 

  ثزذريطهبقًذانًقرراد انذراضيخ انزً 

2016 ٔنغاٚح االٌ 1999ػًهد كرذسٚضٛح فٙ لضى انهغح االصثاَٛح يٍ ػاو -  

:ذذسٚش انًٕاد انرانٛح  

 انضُـــــح انًـــــادج انمضـــى خ

 انهغح االصثاَٛح 1

 

 

 

 

 

 

انًشحهح االٔنٗ  - لٕاػذ 

  انًشحهح- يحادشح/ ٔانصانصح 

ايالء / االٔنٗ انصاَٛح

 انًشحهح االٔنٗ ٔانصاَٛح

 

 

 

 

2001 ٔنغاٚح 1999يٍ   



 

 

انًشحهح انصانصح - انمٕاػذ انهغّ االصثاَّٛ 2

انًشحهح - انرطثٛماخ / 

انًشحهح / ػهى انهغح-انشاتؼح 

  انشاتؼح

2009انٗ 2005  

انًشحهح انصاَٛح/انرشجًح انهغح االصثاَٛح 3  2013 /2014  

/ انًشحهح انصانصح- انمٕاػذ انهغح االصثاَٛح 4

انًشحهح انصاَٛح– االَشاء   

2014 /2015  

 

انًشحهح انصانصح- انمٕاػذ انهغح االصثاَٛح 5  

 

2015/2016  

االششاف ػهٗ تحٕز طهثح  انهغح االصثاَٛح 6

 انًشحهح انشاتؼح

 

2005/2016  

 

. تطوير التعليم  والمشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة المجتمع  

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 انًهحك تاالصى فٙ لٕاػذ انهغح االصثاَٛح 1

 

نح كهٛح يج /جايؼح تغذاد 

   86االداب ػذد 

         

يُشٕس2008  

 انثذل فٙ لٕاػذ انهغح االصثاَٛح 2

 

يجهح كهٛح / جايؼح تغذاد

90االداب ػذد   

  يُشٕس2009

ٔفك انُظشٚح  (خهف/ اياو)ظشفٙ انًكاٌ  3

 انًؼشفٛح

 

 

 

 

 

فٙ انًجهّ االصثاَّٛ 

  (ذَٕٕس)انؼانًٛح  

ػذد/دساصاخ ػهى انهغّ   

26 

  يُشٕس2014

االصرؼاسج ٔانكُاٚح ٔيفاْٛى تالغٛح اخشٖ فٙ     4

(دساصح ذحهٛهٛح)انهغرٍٛ انؼشتٛح ٔاالصثاَٛح   

يجهح / جايؼح تغذاد

 انهغاخ

  يُشٕس2014 

 انهغح ٔانفكش ٔاالدسان ٔاًْٛرٓا فٙ ذؼهٛى انهغح 5

 

 

فٙ انًجهّ االصثاَّٛ 

انؼانًٛح  تٕسذا نُٛكٕاسٔو 

ذؼهٛى انهغاخ االجُثٛح/   

يُشٕس 2015    



 

 

   دساصح ذحهٛهٛح  حٕل/ حشٔف انجش االصثاَٛح 6

)por y para(   فٙ انهغح االصثاَٛححشفٙ انجش  

يجهح كهٛح /جايؼح تغذاد

 انهغاخ

  يُشٕس2016

 

دٔس انرشجًح ٔانهغح  )انثحس انًشرشن انًٕصٕو  7

(فٙ انحشكح انصمافٛح ٔذأشٛشْا ػهٗ انًجرًغ  

/ يجهح كهٛح انهغاخ 

جايؼح تغذاد انًؤذًش 

انؼهًٙ انصايٍ نكهٛح 

 انهغاخ

 

  يُشٕس2016

يؼٕلاخ انرؼهٛى االنكرشَٔٙ  )انثحس انًٕصٕو  8

  (فٙ انذٔل انؼشتٛح

كهٛح ذشتٛح / يجهح االصرار

(تحس يشرشن)اتٍ سشذ   

  يُشٕس2016

 

. انًؤرًراد واننذواد انعهًيخ انزي شبرك فيهب

 

 

 َٕع انًشاسكح  يكاٌ أَؼمادْا انضُــح  انؼُٕاٌ 

 

َذٔج حٕل انؼُف ضذ االطفال  1

 ٔانًشأج ٔانؼُف انشٚاضٙ 

جايؼح /كهٛح انهغاخ    2014        

 تغذاد 

       حضٕس

جايؼح / كهٛح انهغاخ 2014 َذٔج حٕل االسْاب فٙ انؼشاق 2

 تغذاد  

       حضٕس

َذٔج فٙ لضى انهغح االنًاَٛح   3

 حٕل انرشجًح ٔانصحافح

لضى انهغح االنًاَٛح  2014

كهٛح انهغاخ /  

      حضٕس

يؤذًش فٙ كهٛح اانرشتٛح اتٍ سشذ  4

 تُاء انؼشاق ٚثذأ )ذحد شؼاس

(تجٕدج انرؼهٛى انؼانٙ  

اتٍ - كهٛح انرشتٛح 2016

جايؼح تغذاد/ سشذ  

  يشاسكح تثحس

يؤذًش كهٛح انهغاخ يشاسكح فٙ  5

  انهغح ٔانرشجًح يُٓال ) تؼُٕاٌ

.(نالتذاع  

جايؼح / كهٛح انهغاخ 2016

 تغذاد

  يشاسكح تثحس

 

 

 

 



 

 

 

 األنشطخ انعهًيخ االخري 

 خارج الكلية داخل الكلية 

انًشاسكح فٙ اػذاد انٕٛو انصمافٙ االصثاَٙ   1

1999/2000  

انًشاسكح فٙ ٔسشح انؼًم انرٙ الايرٓا .1

كهٛح االداب تانرؼأٌ يغ جايؼح صُضُاذٙ 

االيشٚكٛح حٕل يٓاساخ االنماء ٔيٓاساخ 

   17/11/2015انمٛادج 

2 

 

 

انًشاسكح فٙ اػذاد انٕٛو انصمافٙ االصثاَٙ  

2008/2009  

 

 

 حضٕس يؤذًشكهٛح االداب انًٕصٕو .2

كهٛح ) (االتادج انجًاػٛح ٔانؼهٕو االَضاَٛح)

2016/ جايؼح تغذاد  (االداب  

 3 / سئٛش نجُح انًكرثح فٙ لضى انهغح االصثاَٛح  

2014 

 

ػضٕ نجُح يششذٍٚ ذشتٍٕٚٛ فٙ لضى انهغح  4

2014/ االصثاَٛح  

 

 

 

يرشجًح فٙ انًكرة االصرشاس٘ فٙ كهٛح انهغاخ  5

  ٔنغاٚح اال2014ٌ

 

2014/2015يذسس فٙ دٔساخ انرؼهٛى انًضرًش  6   

سئٛش انهجُح انؼهًٛح فٙ لضى انهغح االٚطانٛح  7

2015/2016  

 

 

ػضٕ فٙ نجُح ادخال تٛاَاخ ذمٛٛى االداء فٙ انمضى  8

2015/2016االٚطانٙ   

 

انًشاسكح فٙ ذشجًح يخراساخ لصصٛح نهكاذة . 9

 االصثاَٙ خٕصّٛ ياسٚا يٛشُٕٚ

داس انكرة ٔانٕشائك/ تغذاد/ انؼشاق  

 



 

 

ػٍ حٛاج  (اكرة الَٙ ذؼٛش)اػذاد ٔذشجًح كراب  10

دساصاخ / انكاذة انالذُٛٙ ياسٕٚ تاسغاس ٕٚصا 

 ٔحٕاساخ

داس دجهح نهصحافح ٔانُشش/ تغذاد/ انؼشاق  

 

ذحهٛم انمٛى )ذأنٛف كراب فٙ لٕاػذ انهغح االصثاَٛح . 11

(انذالنٛح نهظشٔف انًكاَٛح فٙ انهغح االصثاَٛح  

داس انكرة ٔانٕشائك/ تغذاد/ انؼشاق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السيرة الذاتية العلمية

 المعلومات الشخصية

بهاء نجم محمود: االسم  

عراقٌة : الجنسٌة  

مدرس : اللقب العلمً  

04/05/1984بغداد : تولد  

 

:لتحصيل الدراسي ا  

اٌطالٌا/  من جامعة فلورنس آداب وفقه اللغة وااليطالية فً أختصاصشهادة دكتوراه دولية 2015/ 3/6   

من المعهد االٌطالً العالً للعلوم االنسانٌة فً اللغة والثقافة األيطالية  فً اختصاص دبلوم عالي: 2007-2008

% 95اٌطالٌا، بتقدٌر أمتٌاز / فلورنس  

.جامعة بغداد، بتقدٌر امتٌاز/  من كلٌة اللغاتاللغة االيطالية  فً اختصاص بكلوريوس: 2006  

 

:الشهادات الدولية  

.شهادة فً طرائق تدرٌس االدب االٌطالً لالجانب: 2009  

تم تنظٌم الدورة فً مقر السفارة االٌطالٌة فً بغداد عن طرٌق برنامج التعاون بٌن كلٌة اللغات والخارجٌة 

 االٌطالٌة 

.شهادة فً طرائق تدرٌس اللغة االٌطالٌة لالجانب: 2008  

تم تنظٌم الدورة فً مقر السفارة االٌطالٌة فً بغداد عن طرٌق برنامج التعاون بٌن كلٌة اللغات والخارجٌة 

 االٌطالٌة

جنوب اٌطالٌا /دورة متطورة فً اللغة االٌطالٌة، جامعة دانتً الٌجبٌري لالجانب: 2004  

جنوب اٌطالٌا/ دورة اولٌة فً اللغة االٌطالٌة، جامعة دانتً الٌجٌٌري لالجانب: 2003  

 

:التاهيل االكاديمي والعلمي والتعاون الدولي  

عضو فً جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن-   

. ولغاٌة االن2004 منذ عام ، فً العراقطريق الى الجنوبعضو وممثل الجمعٌة االٌطالٌة التطوعٌة الدولٌة -   



 

 

تنسٌق سفر وفد جمعٌة الهالل االحمر العراقٌة الى اٌطالٌا ومرافقة الوفد خالل لقاءاته مع مسؤولٌٌن : 2004

.محافظة بٌسكارا االٌطالٌة  

طرٌق الى )المشاركة عن طرٌق الجمعٌة االٌطالٌة : المساهمة فً برامج ثقافٌة دولٌة بٌن العراق واٌطالٌا منها- 

فً تنسٌق وجمع الكتب االٌطالٌة من عدة مدن اٌطالٌة ونقلها الى العراق بالتعاون مع الخارجٌة االٌطالٌة،  (الجنوب

تم نصب وتأسٌس المكتبة فً قسم اللغة . من اجل تأسٌس المكتبة الوحٌدة فً العراق لدراسة اللغة واالدب االٌطالً

.جامعة بغداد بالتعاون مع عمادة الكلٌة/ االٌطالٌة فً كلٌة اللغات  

 مجموعة المدارس مشرف على تدرٌس اللغة العربٌة للطلبة االٌطالٌٌن فً مدٌنة بٌسكارا االٌطالٌة، فً: 2007

  االهلٌةالكبيرة

C.E.P.U 

المشاركة فً تنسٌق وترتٌب وترجمة برنامج التعاون فٌما بٌن كلٌة اللغات فً بغداد وحكومة مدٌنة سانتو - 

. فً محافظة تٌرامو، من اجل توقٌع اتفاقٌة التوامة بٌن الكلٌة العراقٌة ومكتبة المدٌنة الوطنٌة/ اومٌرو االٌطالٌة   

 اٌام عن تارٌخ وثقافة ولغة المدٌنة االٌطالٌة، ضمن الدورة السنوٌة 4دورة مكثفة فً مدٌنة البندقٌة لمدة - 2008

 فً المعهد االٌطالً للعلوم االنسانٌة

دورة فً مدٌنة مٌالنو لمدة اسبوعٌن عن ثقافة ولغة المدٌنة وتارٌخها، ضمن دورة المعهد االٌطالً للعلوم - 2008

. االنسانٌة  

 اشهر فً مدٌنة نابولً عن ثفاقة وتارٌخ المدٌنة وعالقتها باالدب االٌطالً، ضمن دورة 4دورة لمدة - 2008

. المعهد االٌطالً للعلوم االنسانٌة  

محاضر خارجً فً قسم اللغة االٌطالٌة فً كلٌة - 2009 كانون الثاني 25 ولغاية 2008من تشرين االول 

جامعة بغداد/اللغات  

جامعة بغداد/  كلٌة اللغات–تدرٌسً فً قسم اللغة االٌطالٌة :  ولغاٌة االن2009من كانون الثانً -   

المشاركة،عن طرٌق جامعة فلورنس، فً برنامج الخارجٌة االٌطالٌة فً جنوب العراق لتأهٌل لفٌف من  :2013

تم . اكادٌمًٌ جامعات البصرة وذي قار ومركز علوم البحار على احدث طرٌق تربٌة االسماك وزراعة الرز

استضافة عدد كبٌر من االساتذة العراقٌٌن وتنسٌق لقاءات ودورات تطوٌرٌة لهم فً عدة مراكز علمٌة اٌطالٌة، فً 

هذا باالضافة الى ترجمة ندوات ومحاضرات عدٌدة . وسط وشمال اٌطالٌا وعلى مناطق ساحل البحر المتوسط

. لالساتذة العراقٌٌن المتدربٌن فً اٌطالٌا  

المشاركة،عن طرٌق جامعة فلورنس، ببرنامج تطوٌري علمً فً أٌطالٌا لمسؤولٌن محلٌٌن من محافظة : 2013

. البصرة العراقٌة، على مناطق المحمٌات الطبٌعٌة وكٌفٌة ادارتها وتأهٌلها طبٌعٌا، باالخص موضوع االهوار  

المشاركة فً تنسٌق وترجمة لقاءات وفود االساتذة العراقٌٌن القادمٌن من العراق الى اٌطالٌا، : 2014- 2013

ضمن برامج تطوٌر المالكات العلمٌة لوزراة التعلٌم العالً العراقٌة، مع مختلف مراكز ومرافق جامعة فلورنس 

. االٌطالٌة  

هذا اضافة الى عدة تعاونات مع القنوات والصحافة االٌطالٌة، سواء كمترجم او القٌام بوثائقٌات فً العراق ٌدوم 

. العمل فٌها ألٌام واسابٌع  

، ضمن  اختصاص ادب وفقه اللغة االيطاليةعضو تنسٌق بٌن جامعة بغداد وجامعة فلورنس االٌطالٌة عن 2016 

. االتفاقٌة الدولٌة التً سٌتم توقٌعها بٌن الجامعتٌن العراقٌة واالٌطالٌة قرٌبا  



 

 

 

: الندوات العلمية والمؤتمرات الدولية  

جذور اللغة االيطالية بغداد عن / ندوة فً كلٌة اللغات: 2010  

المشاركة فً المؤتمر الدولً عن االدب االٌطالً المقام بٌن كل من جامعات فلورنس االٌطالٌة و : ، مايو2011

.جامعة السوربون- وجامعة فردٌرٌك االلمانٌة، فً مدٌنة بارٌس (السوربون)بارٌس   

فً المؤتمر الدولً حول القصة االيطالية وترجماتها العربية المشاركة مع ألقاء بحث عن :  مايو2012 

االسطورة فً االدب االٌطالً المنظم  بٌن كل من جامعات فلورنس االٌطالٌة و السوربون الفرنسٌة وفردٌرٌك 

.االلمانٌة، فً مدٌنة فلورنس االٌطالٌة  

الفكر السياسي في االدب ألقاء محاضرة على طالب الماجستٌر فً جامعة بٌروجا لالجانب عن :  مارس2013

.االيطالي  

.المشاركة فً المؤتمر الدولً عن االدب االٌطالً فً مدٌنة بون االلمانٌة: ، حزيران2013  

فً المؤتمر الدولً عن االدٌبٌن  بوكاتشيو ودانتي في الثقافة العربية القاء محاضرة بعنوان تشرين االول 2013

االٌطالٌٌن دانتً وبوكاتشٌو، المنظم فً مدٌنة روما من قبل دار النشر االٌطالٌة سالٌرنو، بمناسبة مرور سبع مائة 

.عام على وفاة االدٌب االٌطالً بوكاتشٌو  

اثناء وقائع المؤتمر الدولً عن قصص الديكاميرون االيطالية في االدب العربي محاضرة عن :  كانون االول2013

فلورنس/ الكاتب بوكاتشٌو، المنظم فً دار والدة االدٌب نفسه، فً مدٌنة تشٌرتالدو  

 ضمن سلسلة (المسماة عند العرب الف ليلة وليلة االيطالية) تعريب قصص االيطالية القاء محاضرة عن 2014

. الندوات فً فقه اللغة االٌطالٌة، التً تنظم سنوٌا فً جامعة فلورنس بٌن الباحثٌن واالساتذة حصرٌا  

 اسلوب العرب في عن، القاء محاضرة على طالب الدكتوراه فً االدب االٌطالً فً جامعة بٌروجا لالجانب-

. ترجمة قصص الديكاميرون واوائل المترجمين في بداية القرن العشرين  

 

 النشر والتكليف العلمي 

.  جذور اللغة االيطاليةمقال فً جرٌدة كلٌة اللغات بعنون . 2010  

للجمعٌة العلمٌة العراقٌة لصٌانة المصادر  (عربً اٌطالً وبالعكس)مترجم رسمً :  ولغاية االن2014من 

.الوراثٌة والبٌئٌة  

 فً تصنٌف وزارة التعلٌم العالً للجمعٌات العلمٌة فً 2014جمعٌة علمٌة حاصلة على المرتٌة االولى للعام 

.  العراق، ضمن تخصص الموارد الطبٌعٌة  

كتاب اٌطالً ٌتم ترجمته الى العربٌة من قبل الخارجٌة االٌطالٌة وتم ترشٌحً لترجمة جزء من هذا : زهرة بغداد

.بانتظار النشر من قبل السفارة االيطالية في بغداد. الكتاب  

، ضمن اختصاص للعلوم الحديثة والتراثاالنضمام لهٌئة تحرٌر المجلة العالمٌة السوٌدٌة : 2015كانون الثاني 

  .اداب اللغة االٌطالٌة، مع التكلٌف كممثل للمجلة فً أٌطالٌا ضمن االختصاص الدقٌق



 

 

(مجلة علمٌة عالمٌة محكمة)  Journal of Modern Science and Heritage 

دفاتر "المجلة العالمٌة في دانتي وبكاتشيو في الثقافة العربية  مقالة باللغة االٌطالٌة بعنوان :2015مارس 

.21عدد الصفحات . 2015. 109، صدرت فً مٌالنو، العدد "اسٌوٌة  

الترشٌح ضمن قائمة المترجمٌن الرسمٌٌن لدار نشر جامعة فلورنس من اجل مراجعة وتقٌٌم البحوث : 2016تموز 

.والتراجم العلمٌة واالدبٌة و وقائع المؤتمرات قبل النشر  

تعرٌب . (مجلة عالمية ايطالية محكمة) لغات وثقافات الغرب والشرق  قبول نشر عالمً فً مجلة: 2016تموز  

 والذي سٌظهر قرٌبا بالعربٌة من ضمن مشروع " بوكاتشيو في المشهد"لبحث االدٌب العالمً بارغاس ٌوسا 

.اوروبً بكل اللغات العالمٌة  

:التقديرات الدولية  

شكر وتقدٌر من جامعة فلورنس عن التعاون فً برامج الجامعة الدولٌة مع العراق  2014 تشرين االول 6- 

  .لتاهٌل مناطق االهوار وبرامج تطوٌر مالكات وزارة التعلٌم العالً العراقٌة

.  شكر وتقدٌر من الملحقٌة الثقافٌة العراقٌة فً روما2014 تشرين االول 16-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 السٌرة العلمٌة 

 راوٌة مولود عبد الغنً.م.م

 

4/9/2016 

فً مجلة ادبٌة اٌطالٌة  (الكلمات الدخٌلة)رسالة قبول نشر بحث بعنوان 

Q.F.Rكان املنا ان نوسع مجال  ) كلمة شكر من ادارة المجلة مفادها

البحث فً مثل هذه الدراسات، لكن لم نستطع لعجزناعن مواجهة صعوبات 

.  (اللغات الشرقٌة و االلمام اللغوي بها، لذا نشكر اهدائك هذا البحث

 

4/1/2015 

المشاركة فً مؤتمر عن دور جورجٌو ال بٌرا فً سٌاسة تقارب الثقافات فً 

 اٌطالٌا/ حوض البحر االبٌض المتوسط فً صقلٌة

6/2/2015 

حلقة نقاشٌة ضمن سلسلة المحاضرات التً تقدم كل ٌوم جمعة الحد 

.- C.L.F-جامعة فلورنسا/ الباحثٌن فً كلٌة العلوم االنسانٌة، قسم علم اللغة

 1781بعنوان دراسة لغوٌة حول كتاب رحلة سٌستٌنً 

  

الفٌلولوجٌا / شهادة الماجستٌربدرجة امتٌاز، فً علم اللغة2014/12/15

 .اٌطالٌا/الحدٌثة من جامعة فلورنسا 

 

2013 

 كورس لغة التٌنٌةجامعةفلورنسا

 

21/03/2011 

قصص الدٌكامٌرون البوكاتشوٌة  )ندوة فً قسم اللغة االٌطالٌة بعنوان 

القٌت فً مكتبة قسم اللغة الفرنسٌة بتقدٌم رئٌس القسم  (بلمسات شهرزادٌة

 صادق الموسوي و حضورعمٌد اللغات

 

 



 

 

2010/11 

كلٌة /تارٌخ اول تعٌٌن على المالك فً وزارة التعلٌم العالً، جامعة بغداد

 .قسم اللغة االٌطالٌة/اللغات

 

 

 

 

2010/03 

شاعر الكلمات الغامضة و شاعر )ندوة فً قسم اللغة االٌطالٌة بعنوان 

. فً مكتبة قسم اللغة الفرنسٌة و حضور عمٌد كلٌة اللغات د (الحزن النبٌل

 .طالب القرٌشً، نشرت فً جرٌدة اللغات لشهر نٌسان

 

2009/05 

جامعة بغداد / كلٌة اللغات / ُمحاضرة خارجٌة فً قسم اللغة االٌطالٌة 

 للمرحلة االولى مادة المحادثة

 

 

11/12/2008– 31/12/2008 

دورة مكثفة فً تقنٌات تدرٌس اللغة االٌطالٌة بالتعاون مع المعهد االٌطالً 

 .العالً للعلوم االنسانٌة فً السفارة االٌطالٌة فً بغداد مع شهادة تقدٌرٌة 

 

 

16/10/2008 

مترجمة  من اللغة االٌطالٌة الى العربٌة / عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن

 1314و العكس بهوٌة رقم 

 

09/2007- 09/2008 

المعهد االٌطالً العالً / الدبلوم العالً و بدرجة جٌد جداً من جامعة فلورنسا

 .اٌطالٌا، فً اللغة و الثقافة االٌطالٌة/ للعلوم االنسانٌة

 



 

 

02/2008 – 05/2008 

 دورة تأهٌلٌة لتدرٌس اللغة االٌطالٌة للطالب االجانب و التقنٌات المتبعة فً 

اٌطالٌا مع التدرٌب فً صفوف المركز العالمً جورجٌو البٌرا لتعلٌم اللغة 

شرح ) المرحلة االولى حول DITALSاالٌطالٌة لالجانب، واجتٌاز امتحان 

بواسطة ادوات االٌضاح التعلٌمٌة، شرح و استغالل اي نص الجل تعلٌم 

اٌطالٌا،احد / فً المعهد التابع لجامعة سٌٌنا (اللغة، القواعد االساسٌة للتدرٌس

 .مراكز تدرٌس اللغة االٌطالٌة المعروفة

 

2003-2007– 

 جامعة بغداد/ شهادة البكالورٌوس  بتقدٌر جٌد جداً من كلٌة اللغات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 انطيرح انعهًيخ
 

                                                         

 

 

 

 

 ازهبر عصبو عجذ انىهبة :االضــــــــــــى   

  1986-1-1    :ربريخ انًيالد  

 اداة وفقه انهغه االيطبنيخ :انزـخـصــص    

 رذريص جبيعي :انىظيفــــــه     

 يذرش  :انذرجخ انعهًيخ 

 كهيخ انهغبد :عنىاٌ انعًم   

        / :هبرف انعًم   

    :انهبرف اننقبل  

 azhar. HYPERLINKانجريذ

"mailto:azhar.isam@colang.uobaghdad.edu.iq"isam@ HYPERLINK 

"mailto:azhar.isam@colang.uobaghdad.edu.iq"colang. HYPERLINK 

"mailto:azhar.isam@colang.uobaghdad.edu.iq"uobaghdad. 

HYPERLINK "mailto:azhar.isam@colang.uobaghdad.edu.iq"edu. 

HYPERLINK "mailto:azhar.isam@colang.uobaghdad.edu.iq"iq  

 (يفضم انطًبرد ييم)إالنكزروني 

 

 

 .انًؤهالد انعهًيخ  :أوالً  •
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 انراسٚخ انكهٛـــح  انجايؼح انذسجح انؼهًٛح

 2006 انهغاخ تغذاد دنجكالنكبنىريىضص.و

 -انًؼٓذ انؼانٙ نهؼهٕو االَضاَّٛ فهٕسَضا عالً دٌلوكتتادبلوم

دتهٕو ػانٙ فٙ انهغّ ٔانصمافّ 
 االٚطانّٛ

2007-2008 

 2016 كهٛح االداب ٔانفهضفّ فهٕسَضا   دطتوراه

كٕسس فٙ طشائك  أخري

 ذذسٚش انهغّ االٚطانّٛ
 2008 انضفاسج االٚطانّٛ فٙ تغذاد

 انٗ -انفرشج يٍ  انجٓح انٕظٛفح خ

 2009 لضى انهغح االٚطانٛح يذسس  2

 .......انٗ

3    

4    

5    

6    

 .انزذرج انىظيفي  :ثبنيبً  •

 

 .انزذريص انجبيعي  :ثبنثبً  •

 انٗ -انفرشج  يٍ  انجايؼح (انكهٛح /انًؼٓذ )انجٓح   خ

 ........2009 جايؼّ تغذاد كهٛح انهغاخ كهٛح انهغاخ 1

 2009 جايؼّ تغذاد كهٛح انهغاخ يرشجى 2

 2016 جايؼّ تغذاد كهٛح انهغاخ يذسس  3



 

 

4    

5    

6    

7    

8    

 

 .انًقرراد انذراضيخ انزً قًذ ثزذريطهب :راثعبً  •

 انطنـــــخ انًـــــبدح انقطـــى د

 2009 انًحادشح لضى انهغح االٚطانٛح 1

 2010 اَشاء ,سٔاّٚ لضى انهغح االٚطانٛح 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

 :انزي أشرف عهيهب (االطبريح ، انرضبئم  ) :خبيطبً  •



 

 

 انطنــخ انقطـــى اضى األطروحخ  أو  انرضبنخ د

 2010 انهغّ االٚطانّٛ انشاػش صاتا 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 .انًؤرًراد واننذواد انعهًيخ انزي شبرك فيهب :ضبدضبً  •

 نىع انًشبركخ  يكبٌ أنعقبدهب انطنــخ  انعنىاٌ  د

ثىضزر  /ثحث  )

 (حضىر

1     

2     

3     

4     

5     

6     



 

 

7     

 

  .األنشطخ انعهًيخ االخري  :ضبثعب  •

 خبرج انكهيخ داخم انكهيخ

  

  

  

  

 

انًشروعبد انجحثيخ فً يجبل انزخصص نخذيخ انجيئخ وانًجزًع أو  :ثبينب •

 .رطىير انزعهيى 

 انطنخ يحم اننشر أضى انجحث د

1    

2    

3    

4    

 

 .عضىيخ انهيئبد انعهًيخ انًحهيخ وانذونيخ  :ربضعب •

•   

•     

 .كزت انشكر ، انجىائس  و شهبداد انزقذير :عبشراً  •



 

 

كزبة انشكر أو انجبئسح أو  د

 شهبدح انزقذير

 انطنخ انجهخ انًبنحخ

1    

2    

3    

4    

5    

 

 .انكزت انًؤنفخ أو انًزرجًخ:حبدي عشر  •

 ضنخ اننشر أضى انكزبة د

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 .انهغــبد :ثبني عشر  •

 ػشتٙ  •

 اٚطانٙ •



 

 

 اَكهٛز٘             •

•  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


