
 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

       طجبػ ط١ٍجٟ ِظطفٝ :      ـُ ـــــــــاالعــ

 1956 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

      ٌغب١ٔبد ٚرشعّخ / دوزٛساٖ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ :        صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 اعزبر       :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

      لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ– و١ٍخ اٌٍغــبد –عبِؼخ ثغذاد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

/ :         اٌؼًّ   ٘برف

/ :         اٌٙبرف إٌمبي

  ss_alrawi2000@yahoo.com:اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1977 أالداب            بغداد  

 1983االداب  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

 1995 االداب المسنصرٌة

   أخرى 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 1987-1984الجامعة التكنولوجٌة الجامعة التكنولوجٌة  1

لغاٌة االن -1987جامعة بغداد كلٌة اللغات  2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 1987=1998 اللغة االنكلٌزٌة لالغراض العلمٌة    اللغة ااالنكلٌزٌة   1

 1992-1988 نحوانكلٌزياللغة  االنكلٌزٌة  2

 1996-1992 علم اللغةاللغة االسبانٌة  3

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 2000-1996 النحو التحوٌلًاللغة االنكلٌزٌة  4

 2006-2000 الترجمةاللغة االنكلٌزٌة  5

  2015-2009 نحو انكلٌزياللغة االنكلٌزٌة  6

 لغاٌة االن 2015 نحو تقابلًاللغة االنكلٌزٌة  7

8    

9   

 

 

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

 Syntactic Stylistics                ـــــــــــ 1

in the Poetry of Emily Dickinson. 

 2000 تربٌة بنات–اللغة االنكلٌزٌو 

2 Evaluation of Language Tests of 

Iraqi Universities  

 

 2001 كلٌة التربٌة–اللغة االنكلٌزٌة 

3 Language of Aviation in English 
Discourse Analysis. 

 2002 اللغات-اللغة االنكلٌزٌة 

4 A Linguistic Analysis of Two 

Varieties of English Medicinal 

Language   

 2003 اللغات-اللغة االنكلٌزٌة 

5 Orientation in Translation and 

Assessment 

 2004 الترجمة

6 Conversation Analysis of the 

Internet Relay Chat. 

 2005  تربٌة بنات–اللغة االنكلٌزٌة 

7 Discoursal Analysis of Multilateral 

Treaties in Diplomatic Negotiations . 

 2006 اللغات–اللغة االنكلٌزٌة 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

      مشارك العلوم االتطبٌقٌة–عمان  2001 الترجمة والتواصل 1

2 TESOL 2014 ًمشارك دب 

3     



 

 

 

 

 

 

 

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

كلٌة المامون – لجنة الترقٌات لجان داخل قسم اللغة االنكلٌزٌة  

وزارٌة -لجنة المناهجاللجنة العلمٌة 

وزارٌة -لجنة توحٌد مصطلحات الترجمة 

لجنة المجالت فً جامعة بغداد لجنة الخبراء  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

   ال ٌوجد  1

2    

3    

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

      

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 والجامعة والوزارة لدي عدد منكتب الشكر من الكلٌة  1

2    

3    

4    

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 1990 مترجم- الحاسبات االلكترونٌة فً تعلم اللغات    1

 1992 مترجم- الحاسبات االلكترونٌة  واالدب 2

 1990  مولف–الترجمة العلمٌة والتقنٌة من االنكلٌزٌة الى العربٌة  3

4   

5   

6   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼوث١ـخ 

              االٔى١ٍي٠ــخ 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

     ِٙذٞ ػٕب٠خ وش٠ُ ػض٠ض اٌؼُزجٟ:      ـُ ـــــــــاالعــ

 1975 آ٠بس 4 ثغذاد : ٚ رؤس٠خٗ ا١ٌّـالد ِؾً

ُُ اٌٍغخ اٌزطج١مٟ :        صــاٌزـخـض ػٍ

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 أعزبر       :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 عبِؼخ ثغذاد- و١ٍخ اٌٍغبد/لغُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

 . ٌشٙبداد اٌغبِؼ١خا: أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الشهادة 

بكالورٌوس 
 

 1998 حزٌران 30 اآلداببغداد 

 2001أول . ك31اآلداب  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

 2008 تموز 24 اآلداب بغداد

   أخرى 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 13 إٌٝ 2003 شجبؽ 24 عبِؼخ ثغلاك- و١ٍخ ا٢كاةِلهً َِبػل  1

 2008آة 

 

 

 

 

 

       رزززذ 

 

 

 

 

 

 4 إٌٝ 2008 آة 14 عبِؼخ ثغلاك- و١ٍخ ا٢كاة ِلهً  2

 2011أ٠ٍٛي
 42 إ2011ٌٝ أ٠ٍٛي 5 عبِؼخ ثغلاك- و١ٍخ ا٢كاة أٍزبم َِبػل  3

 2018وبْٔٛ أٚي 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2003- 2001 (عبِؼخ اٌمبك١ٍخ ٍبثمب)عبِؼخ ٚاٍؾ و١ٍخ اٌزوث١خ – لَُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍي٠خ  1

 2009-2002عبِؼخ ثغلاك و١ٍخ ا٢كاة - لَُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍي٠خ 2

و١ٍخ اٌزوث١خ -لَُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍي٠خ 3

ألٍب١ٍخ ا

 2011-2009 اٌغبِؼخ اٌَّزٕظو٠خ

 2014صبٟٔ .ن- 2010عبِؼخ ثغلاك و١ٍخ ا٢كاة - لَُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍي٠خ 4

  إاٌٝ ا2014ْ٢صبٟٔ . ن عبِؼخ ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد- لَُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍي٠خ 5

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

/ و١ٍخ اٌزوث١خ–اٌٍغخ اإلٔى١ٍي٠خ  1

 (اٌمبك١ٍخ ٍبثمب)عبِؼخ ٚاٍؾ 

-2002, 2002-2001 اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ/ ػٍُ اٌٍغخ 

2003 
-2002, 2002-2001 اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ/ إٌؾٛ 2

2003 
 2002-2001 اٌّوؽٍخ األٌٚٝ/ اٌزٍفع 3

 2003-2002 اٌّوؽٍخ األٌٚٝ/ اإلٔشبء  4

/ و١ٍخ ا٢كاة-اٌٍغخ اإلٔى١ٍي٠خ 5

 عبِؼخ ثغلاك

 2003-2002 اٌّوؽٍخ األٌٚٝ/ اٌزٍفع 

-2004, 2004-2003 اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ/ػٍُ اٌظٛد ٚ إٌظبَ اٌظٛرٟ 6

2005 ,2005-2006 
 2004-2003 اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ/ اإلٔشبء ٚ اإلٍز١ؼبة 7

 2006-2005 اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ /اٌزوعّخ  8

 2018 وبْٔٛ أٚي 25عبِؼخ ثغلاك –و١ٍخ اٌٍغبد أٍزبم  4



 

 

 

 

 

 

 

 2007-2006 اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ/ ػٍُ اٌٍغخ 9

 اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ/ إٌؾٛ اٌزؾ٠ٍٟٛ 10

 

2008-2009 

و١ٍخ اٌزشث١خ - اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ 11

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ/ األعبع١خ 
-2010, 2010-2009 اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ/ ػٍُ اٌظٛد اٌظٛد ٚ إٌظبَ 

2011 

 2010-2009 رأه٠ـ إٔغٍزوا 12

/ و١ٍخ اٌٍغبد  -لغُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ 13

عبِؼخ ثغذاد 
 2014-2013اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ /  إٌؾٛ اٌزوو١جٟ

 2014-2013اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ / ػٍُ اٌٍغخ  15

 2017-2016اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ / إٌؾٛ اٌزمبثٍٟ   16

 2017-2016اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ / ػٍُ اٌظٛد ٚ إٌظبَ اٌظٛرٟ  17

 2019-2018اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ اٌؼبِخ أللَبَ غ١و اإلفزظبص   18

 2019-2018 اٌّوؽٍخ اٌواثؼخ –ػٍُ اٌٍغخ   

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

ٚ  اإلػبلخ اٌظوف١خ فٟ اٌٍغز١ٓ اإلٔى١ٍي٠خ 1

اٌؼوث١خ 
/ كلٌة اآلداب - اللغة اإلنكلٌزٌة

 جامعة بغداد
2011 

رمظٟ األصو اٌزلاٚاٌٟ اٌٍَجٟ ٌلٜ اٌطٍجخ  2

اٌؼوال١١ٓ ِزؼٍّٟ اٌٍغخ اإلٔى١ٍي٠خ ٌُغخً أعٕج١خ 

فٟ رؼبث١و اإلػزناه 

/ كلٌة اآلداب - اللغة اإلنكلٌزٌة
 جامعة بغداد

2012 

فالف فٟ اٌغٍَبد ٌٍغخ ايرؾ١ًٍ فطبثٟ  3

 اٌجوٌّب١ٔخ ثبٌزوو١ي ػٍٝ إظٙبه اإلٔفؼب١ٌخ
/ كلٌة اآلداب - اللغة اإلنكلٌزٌة

 جامعة بغداد
2012 

رؾ١ًٍ أٍٍٛثٟ ٌٍغخ اٌوعبي ٚ إٌَبء فٟ وزبثخ  4

 أٔبش١ل األؽفبي
/ كلٌة اآلداب - اللغة اإلنكلٌزٌة

 جامعة بغداد
2014 

اٌزمل٠ُ ٚ اٌزأف١و فٟ اٌٍغز١ٓ اإلٔى١ٍي٠خ ٚ  5

 اٌؼوث١خ
/ كلٌة اللغات - اللغة اإلنكلٌزٌة

 جامعة بغداد
2014 



 

 

 

 

 

 

 

رمظٟ إػبكح رّٛػغ اٌّؼبٌُ ٌلٜ ؽٍجخ  6

اٌى١ٍبد اٌؼوال١١ٓ ِزؼٍّٟ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ 

ٌغخ أعٕج١خ 

/ كلٌة اللغات - اللغة اإلنكلٌزٌة
جامعة بغداد 

2017 

لخ فٟ   7 ِّٛ إٌظُ اٌظٛرٟ اٌززبثؼٟ ٌألطٛاد اٌّؼ

 ِزؼٍّٟ اٌٍغخ األٔغ١ٍي٠خ ٌطٍجخ اٌى١ٍبد اٌؼوال١١ٓ

األٔغ١ٍي٠خٌغخً اعٕج١خ  ِٓ ِٕظٛه ٔظو٠خ 

 اٌز١ٍُٛ

 

/ كلٌة اآلداب - اللغة اإلنكلٌزٌة
جامعة بغداد 

2018 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

مؤتمر المعلم رسالة التعلٌم و  1

 البناء

 باحث كلٌة التربٌة األساسٌة 2010

 باحث جامعة بغداد/كلٌة اآلداب 2015 مؤتمر اإلبادة الجماعٌة 2

ندوة قسم اللغة اإلنجلٌزٌة عن  3
اللغة و الترجمة 

محاضر جامعة بغداد /كلٌة اللغات 2016

ندوة قسم اللغة اإلنجلٌزٌة عن  4
نظرٌات النحو التولٌدي 

محاضر جامعة بغداد /كلٌة اللغات 2017

محاضرة عن مقاربات صناعة  5
المعجم فً اللغتٌن اإلنجلٌزٌة و 

العربٌة 

محاضر جامعة بغداد /كلٌة اللغات 2018

ندوة عن المشكالت فً كتابة  
األطارٌح و الرسائل 

محاضر جامعة بغداد /كلٌة اللغات 2019

 

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2008 مجلة اآلداب إنسانٌة فً القران-ترجمة التعابٌر الِجسما 1

فرضٌة إتساق إناطة الوظائف الداللٌة فً اللغتٌن  2
 اإلنجلٌزٌة و العربٌة

 2009 مجلة األستاذ



 

 

 

 

 

 

 

األغالط الُمعجمٌة لدى طلبة الكلٌات العراقٌٌن  3
متعلمً اللغة اإلنجلٌزة لغة أجنبٌة فً كتابات قطع 

 إنشائٌة

وقائع مؤتمر الُمعلم 
رسالة التعلٌم و البناء فً 

 كلٌة التربٌة االساسٌة

2010 

فً القرآن مثاالا عن الفجوات " كاد"ترجمة  4
 الُمعجمٌة

 2011 مجلة اآلداب

ُمقاربات فً صناعة الُمعجم فً اإلنجلٌزٌة و  5
 العربٌة

 2012 مجلة الرك

 2012 مجلة االستاذ تعٌٌن مجازات اإلرهاب و تحلٌلها  6

: تحلٌل خطابً نقدي و ذهنً لخطابات الطغاة 7
ا  هتلر إنموذجا

 2015مؤتمر كلٌة اآلداب 

 2016مجلة آداب المستنصرٌة التقدٌم و التأخٌر فً اللغتٌن اإلنجلٌزٌة و العربٌة  8

 2019مجلة كلٌة اللغات تحلٌل خطابً نقدي لخطاب الكراهٌة  9

تقصً إعادة تموضع المعالم لدى طلبة الكلٌات  10
العراقٌٌن متعلمً اللغة اإلنجلٌزٌة لغة أجنبٌة 

تطورات فً الدراسات 
, اللغوٌة و األدبٌة

أسترالٌا 

2017 

أسالٌب التٌسٌٌر فً إنتاج تجمعات األصوات  11
المعوقة اإلنتهائٌة اإلنجلٌزٌة من منظور نظرٌة 

التوسٌم 

تطورات فً الدراسات 
, اللغوٌة و األدبٌة

أسترالٌا 

2018 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

 رئٌس المكتب اإلستشاري فً كلٌة اللغات 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2014 عربً- إنجلٌزي, ُمعجم المصطلحات اللغوٌة: الُمرشد 1

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

         اثزٙبي ِٙذٞ ػجذ اٌىش٠ُ اٌز١ّّٟ:    ـُ ـــــــــاالعــ

  1971: ربس٠خ ا١ٌّـالد 

      اٌزشعّخ:        صــاٌزـخـض

 رذس٠غ١خ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 اعزبر ِغبػذ /  دوزٛساٖ  : ٚاٌٍمت اٌؼٍّٟ  اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

          لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ/و١ٍخ اٌٍغبد  /عبِؼخ ثغذاد  :     ػٕٛاْ اٌؼًّ

  07803478374:        اٌؼًّ   ٘برف

     07803478374:   اٌٙبرف إٌمبي

  ibtihalaltameemi@colang.uobaghdad.edu.iq :اإلٌىزشٟٚٔاٌجش٠ذ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1992اآلداب البصرة 

 1996 اآلداببغداد الماجستٌر 

الدكتوراه 
 

 2005 اآلداب المستنصرٌة

   أخرى 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2009- 1997 (ا١ٍ٘خ) و١ٍخ اٌّبِْٛ اٌغبِؼخرله١َ٠خ  1

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

  اٌٝ–ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2009-1997جامعة اهلٌة كلٌة المامون الجامعة  1

 ولغاٌة اآلن 2009بغداد كلٌة اللغات  2

آل 

 2009الن

معهد الهندسة الوراثٌة واالحٌاء المجهرٌة  3

  للدراسات العلٌا

 العلٌا المجهرٌة 

 

 

 

 

 المجهرٌة  

بغداد 

 

2009-2010 

د ح اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بػخ ٌٍجٕبٞوً 4

 
 2017-2018بغداد 

د ح اٌزوث١خ اٌجل١ٔخ ٚػٍَٛ اٌو٠بػخ ٌٍجٕبٞوً 5

 
 2018-2019بغداد 

6    

7    

8    

 

 . لّذ ثزذس٠غٙباٌزٟاٌّمشساد اٌذساع١خ : ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 1998-1997 (1) االنشاء– (2)النحو -(1)االستٌعاباللغة األنكلٌزٌة  1

 1999-1998 (2) الصوت– (4)النحواللغة األنكلٌزٌة  2

 2000-1999 (2)الصوت- (1)الصوت اللغة األنكلٌزٌة  3

ٌٚؾل ا٢ْ  2009عبِؼخ ثغلاك / و١ٍخ اٌٍغبد  رله١َ٠خ 2

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 2001-2000 (2)الصوت- (1)الصوت اللغة األنكلٌزٌة  4

 2002-2001 (4)طرق بحث اللغة األنكلٌزٌة  5

الترجمة -(4)الترجمة الفورٌة -( 4)ةنظرٌات الترجمالترجمة  6

 2)الى العربٌة

 

2007-2008 

الترجمة -(4)الترجمة الفورٌة -(4)نظرٌات الترجمة الترجمة  7

 2)الى العربٌة

0820-9200 

 2010-2009 (4)الترجمة االدبٌة اللغة االنكلٌزٌة  8

-ماجستٌر- دبلوم/دراسات علٌا 9
معهد الهندسة الوراثٌة /دكتوراه

واالحٌاء المجهرٌة 

 

 

 اللغة األنكلٌزٌة

 

2009-2010 

  (4)الترجمة  اللغة االنكلٌزٌة  10

0     201-2011 
 

 

2010-2011 

2010 -2011  

 2012-2011 (4)اللغة االنكلٌزٌة اللغة الفرنسٌة  11

 2013-2012 (1)اللغة االنكلٌزٌة اللغة التركٌة   12

 2014-2013 (4)اللغة االنكلٌزٌة اللغة االلمانٌة   13

 2016-2015 (2)اللغة االنكلٌزٌة اللغة الفارسٌة   14

 2016-2015 (1)االنشاء اللغة االنكلٌزٌة   15

 2017-2016 (2)النحو  (1)األنشاء  (1)الصوت  اللغة االنكلٌزٌة  16

 -20182019-2017 (3)الترجمة العلمٌة والقانونٌة اللغة االنكلٌزٌة  17

+ ماجستٌر /دراسات علٌا 18
دكتوراه  

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
الرٌاضة للبنات 
 

 

 

 2018-2017اللغة االنكلٌزٌة 

 دكتوراه/ دراسات علٌا  

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
الرٌاضة للبنات  

 2019-2018اللغة االنكلٌزٌة  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

    ال٠ٛعذ:اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

/ بحث  )

بوستر 

 (حضور

المؤتمر العلمً الرابع لكلٌة المأمون  1

 

القاء بحث كلٌة المأمون الجامعة  1998

المؤتمر العلمً السادس  لكلٌة  2

المأمون الجامعة 

 الجامعة

 القاء بحث كلٌة المأمون الجامعة 2000

 المؤتمر العلمً السابع  لكلٌة المأمون 3

الجامعة 

 القاء بحث كلٌة المأمون الجامعة 2001

المؤتمر العلمً العاشر  لكلٌة المأمون  4

 الجامعة

 القاء بحث كلٌة المأمون الجامعة 2009

 القاء بحثكلٌة اللغات  2010مؤتمر الترجمة والتنوع الثقافً  5

مؤتمر ترجمة معانً القرآن  6

 الكرٌم 

 القاء بحث وجدة/ المملكة المغربٌة  2011

قسم اللغة / اللغات ةكلً 2012 شباط  الندوة العلمٌة للغة واألدب و الترجمة 7
االنكلٌزٌة 

القاء بحث  

مؤتمر اللغة االنكلٌزٌة وتحدٌات  8

عصر العولمة 

 

2016 

 

ابن رشد /كلٌة التربٌة 
 للعلوم االنسانٌة

القاء بحث  



 

 

 

 

 

 

 

ٔذٚح عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١ٓ   9

(17) 

جمعٌة المترجمٌن  2012آذار 

العراقٌٌن 

القاء بحث  

ٔذٚح لغُ دساعبد اٌزشعّخ فٟ ث١ذ  10

اٌؾىّخ  

مركز احٌاء التراث  2012حزٌران 
العلمً العربً 

القاء بحث  

ٔذٚح عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١ٓ  11

(23) 

جمعٌة المترجمٌن  2012تشرٌن اول 

العراقٌٌن  

القاء بحث 

ٔذٚح ػٍُ اٌٍغخ اٌّمبسْ  ٚطٍزٗ  12

ثبٌزشعّخ  

قسم اللغة /كلٌة اللغات  2013آٌار
االنكلٌزٌة 

القاء بحث  

قسم / كلٌة التربٌة للبنات 2017آذار 29 مؤتمر قسم اللغة االنكلٌزٌة   13
جامعة  االنكلٌزٌة اللغة

بغداد 

القاء بحث  

اللغة واالدب فً سٌاق )مؤتمر  14
 (الثقافة

 قسم اللغة/كلٌة اآلداب 2017نٌسان 17 

جامعة بغداد / االنكلٌزٌة
القاء بحث 

 نٌسان 27-26 (اللغة ادب وحضارة )مؤتمر  15
2017 

 

 
 2017 نٌساننٌسان

20 

222222017 

قسم اللغة /كلٌة اللغات 
االنكلٌزٌة 

جامعة بغداد 

القاء بحث  

االدب واللغة والترجمة )مؤتمر  16
) 

Literangslation 

قسم اللغة /كلٌة اآلداب  2017 آٌار 2-5
جامعة /االنكلٌزٌة وآدابها

عمان /الطفٌلة التقنٌة

القاء بحث  

المؤتمر الدولً االول للعلوم  17
االجتماعٌة واالنسانٌة  

 – كانون الثان31ً
 2018 شباط 2

جامعة / كلٌة اآلداب
/ مدٌنة قٌصري / ارجٌس
تركٌا 

القاء بحث 

مؤتمر قسم اللغة االنكلٌزٌة   18
مساهمات جدٌدة فً علم اللغة 

واالدب والترجمة وطرائق 
التدرٌس  

قسم / كلٌة التربٌة للبنات  2018 آذار 28
جامعة / اللغة االنكلٌزٌة 

 بغداد

القاء بحث  

المؤتمر الدولً للعلوم النفسٌة   19
 ICPLTواللغة والتدرٌس 

 آب 12-13
2018 

المعهد الدولً للمهندسٌن 
    the iier.orgوالباحثٌن

 مصر / القاهرة /

القاء بحث  

المؤتمر الدولً الحادي عشر   20
الحوار الثقافً فً اللغة )

  (واالدب والترجمة

 تشرٌن 14-15
 2018الثانً 

كلٌة –جامعة الزرقاء 
االداب مع جمعٌة اساتذة 
اللغة االنكلٌزٌة وادابها 
والترجمة فً الجامعات 

  APETAUالعربٌة 
عمان  /االردن 

 

APETAU   

القاء بحث  

مؤتمر جامعة التنمٌة البشرٌة  21
قسم اللغة / كلٌة اللغات /

االنكلٌزٌة  
 
 

 نٌسان 13-14
2019 

جامعة التنمٌة البشرٌة 
UHD/قسم /كلٌة اللغات

اللغة االنكلٌزٌة  
 

القاء بحث  

 



 

 

 

 

 

 

 

 .االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

و١ٍخ / لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ /ٌغٕخ ٠َٛ اٌى١ٍخ 

 2011-2010اٌٍغبد ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 
شبهوذ فٟ ٚهشخ ػًّ رط٠ٛو أٍبرنح اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ػّٓ ثؤبِظ هثؾ 

 Moodleاٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ِغ اٌغبِؼبد اال١ِوو١خ ِٓ فالي كٚهح اٚٔال٠ٓ 

Quality Assurance and Accreditation Course  

 2012 ثزبه٠ـ وبْٔٛ اٌضبٟٔ اٌٝ شجبؽ 

 / ٌغٕخ  االشواف اٌزوثٛٞ ٌٍّوؽٍخ اٌضب١ٔخ 

-2010لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ٌٍَٕخ اٌلها١ٍخ 

2011 

شبهوذ فٟ ٚهشخ ػًّ رط٠ٛو أٍبرنح اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ػّٓ ثؤبِظ هثؾ 

٠ٓ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ِغ اٌغبِؼبد اال١ِوو١خ ِٓ فالي كٚهح اٚٔال

Moodle Curriculum Development Course 22 اماه ا29ٌٝ ثزبه٠ـ  

 ١ٔ2012َبْ 

 
 لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ٌٍَٕخ /ٌغٕخ  اٌغ١بثبد 

 2011-2010اٌلها١ٍخ 
شبهوذ فٟ ٚهشخ ػًّ رط٠ٛو أٍبرنح اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ػّٓ ثؤبِظ هثؾ 

                   ْاٚٔالٞ اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ِغ اٌغبِؼبد اال١ِوو١خ ِٓ فالي كٚهح 

2012- 2013 

Motivating Students with Classroom Simulations 

Enhancing Research and Publication - Building your Network 

through Email Correspondence 

Teaching Critical Thinking Skills  -  Student Centred Learning 

– Presenting your Professional Experience 

2013    . ٌغٕخ  االشواف اٌزوثٛٞ ٌٍّوؽٍخ اٌضب١ٔخ فٟ 

-2011لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ٌٍَٕخ اٌلها١ٍخ 

2012 

اٌنٞ .20 13/شبهوذ فٟ ٍِزمٝ عبِؼخ ثغلاك ٌٍزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ اٌٍُّٛ اٌضبٟٔ

 أ٠به16  -  15ْعبِؼخ ثغلاك ٌٍفزوح َ/ٔظّٗ ِووي اٌزط٠ٛو ٚاٌزؼ١ٍُ اٌَّزّو 

2013 
 ٌٍلٚه  ٌغٕخ رظؾ١ؼ اٌلفبرو االِزؾب١ٔخ

 ٌّبكح 2012-2011اٌزى١ٍّٟ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 

 اٌّوؽٍخ اٌضب١ٔخ  / اٌزوعّخ 

ٞ اٌؼوال١خ ِٚؤٍَخ ياٌٍغٕخ اٌفوػ١خ ٌَّبٔلح ٌغٕخ اٌز١َٕك ث١ٓ ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼب.  

 2013 اال٠وا١ٔخ (ٍّذ)

ٌغٕخ روعّخ اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ ثبٌٍغخ 

االٔى١ٍي٠خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ   

2012-2013 

ػؼٛح رم١١ُ اٌٍغخ /ٌغٕخ رم١١ُ ػًّ اٌّٛالغ االٌىزو١ٔٚخ ٌزشى١الد اٌغبِؼخ 

2015االٔى١ٍي٠خ   

ٌغٕخ رلل١ك ٍؼ١بد اٌقو٠غ١ٓ ٌألػٛاَ 

1992 -1993 ، 1993 -1994، 2009 -

 لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ/ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد 2010

شبهوذ فٟ ٚهشخ ػًّ رط٠ٛو أٍبرنح اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ػّٓ ثؤبِظ هثؾ 

 Rresearchاٚٔال٠ٓ  اٌغبِؼبد اٌؼوال١خ ِغ اٌغبِؼبد   اال١ِوو١خ ِٓ فالي كٚهح 

Grant Proposal Process Course  2014 أ٠ٍٛي 10 ثزبه٠ـ 

 

 
 ٌغٕخ االِزؾبْ اٌشفٛٞ فٟ لَُ اٌٍغخ 

االٔى١ٍي٠خ ٌٍلهاٍز١ٓ اٌظجبؽ١خ ٚاٌَّبئ١خ 

ٌٍلٚه٠ٓ االٚي ٚاٌضبٟٔ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 

اٌّوؽٍخ االٌٚٝ /  ٌّبكح اٌزٍفع2013-2014

 ٌألػٛاٌَؼل٠ل ِٓ هٍبئً ٚاؽبه٠ؼ و١ٍخ اٌزّو٠غ اٌٍغٛٞ يرم١١ُ ايشبهوذ فٟ 

2013   - 2014 -2015- 2016- 2017-2018- 2019  



 

 

 

 

 

 

 

 ٌٍلٚه٠ٓ   ٌغٕخ رظؾ١ؼ اٌلفبرو االِزؾب١ٔخ

االٚي ٚاٌضبٟٔ ٚ ٌٍلهاٍز١ٓ اٌظجبؽ١خ 

ٚاٌَّبئ١خ ٌمَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ٌٍؼبَ 

 اٌّوؽٍخ االٌٚٝ 2014-2013اٌلهاٍٟ 

اٌزوعّخ / اٌزٍفع ٚ اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ /

االسس : ادارة تحرٌر المجالت العلمٌة )شاركت فً دورة 
جامعة /فً مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر  (والمهارات

 2017 شباط 16-12/بغداد

 ٌٍلٚه٠ٓ  ٌغٕخ رظؾ١ؼ اٌلفبرو االِزؾب١ٔخ

االٚي ٚاٌضبٟٔ ٚ ٌٍلهاٍز١ٓ اٌظجبؽ١خ 

ٚاٌَّبئ١خ ٌمَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ٌٍؼبَ 

 اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخ 2015-2014اٌلهاٍٟ 

اٌزوعّخ /

 Google Scholar & Research Gate [ دورة شاركت فً

[  

جامعة /  فً مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر 27/9/2016فً 

بغداد 

  

 

ٌٍلٚه٠ٓ   ٌغٕخ رظؾ١ؼ اٌلفبرو االِزؾب١ٔخ 

االٚي ٚاٌضبٟٔ ٚ ٌٍلهاٍز١ٓ اٌظجبؽ١خ 

اٌٍغخ )ٚاٌَّبئ١خ ٌّبكح االفزظبص اٌضبٟٔ 

فٟ لَُ اٌٍغخ االٌّب١ٔخ اٌّوؽٍخ  (االٔى١ٍي٠خ 

 2015-2014االٌٚٝ ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ 

 Impact of Predatory Publishing on ]شاركت فً دورة
Research  Quality]  

 فً  جامعة بغداد/فً مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر 

3/11/2016 

اٌزم١١ُ اٌؼٍّٟ ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌجؾٛس االٔى١ٍي٠خ 

ٌٍٕشو فٟ ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد  
حضور محاضرة عن اسالٌب ومنهجٌة تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة 

مركز مصادر المعلومات /فً المكتبة المركزٌة بجامعة بغداد 
 23/10/2016بتارٌخ 

ٌغٕخ رطج١ك ٔظبَ اٌّموهاد اٌلها١ٍخ 

 (هئ١َخ ٌغٕخ )ٌٍَّز٠ٛبد االهثؼخ 
   Google Classroomشاركت فً دورة الصفوف التعلٌمٌة 

  

 12/2019 /20 ولغاٌة 19/12/2018للفترة من 
االسس : شاركت فً دورة تصمٌم المقررات الجامعٌة  

 على قاعة مركز التعلٌم    28/3/2019والمهارات بتارٌخ 
جامعة بغداد /المستمر

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 .  التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت



 

 

 

 

 

 

 

1 The Significance of the Non-Vocal 

Paralinguistic Features in Conversational   

Interaction 

 2000 كلٌة المامون الجامعة

2 Clear [l] and Dark [ł]  2001 كلٌة المامون الجامعة 

3 Variants of English /r/ 2001 كلٌة المامون الجامعة 

4 Objectivity in Translation Quality Assessment  مجلة كلٌة اآلداب

 

 

 

 ى

2012 

5 The Glorious Qur’an as a Source of Law with 

reference to Women’s Rights 
 2014مجلة كلٌة اآلداب 

6 Embedding Technology in Teaching Translation  2015مجلة االستاذ 

7  

Some Difficulties of Translating Kana –groups 

in Some Selected Verses in the  Glorious Qur’an 

مجلة الترجمة 

واللسانٌات 

 حزٌران 2016

8  

Difficulties Encountered in Translating Some 

Legal Texts from Arabic into    English 

مجلة سوفت للعلوم 
واالجتماعٌة  االنسانٌة 
SJSSH  

Online access 

 نٌسان 2016

9 Problems of Translating Idioms of Number European Academic 

Research Journal 

Online access 

 تموز  2016  

10 Difficulties of Rendering Both “Imra’a” and 

“Zawj” in the Glorious Qur’an into English 

ػلك فبص / ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد 

ٚلبئغ اٌّؤرّو اٌزبٍغ ٌى١ٍخ 

اٌٍغبد  

 2017 ١َٔبْ 26-27

 نٌسان 2017

11 Identifying the Pragmatic Meaning of 

Reduplication is Some Selected English 

Sentences 

ػلك فبص ٚلبئغ ِؤرّو 

ICPLT 12-13 August 

Cairo /Egypt 

  آب 2018

12 Difficulties Faced by Iraqi EFL Learners in 

Translating English Barnyard Verbs   

 2018اٌلول  ِغٍخ آكاة اٌَّزٕظو٠خ

13 Difficulties Faced by Iraqi EFL Learners in 

Translating English Collective Nouns 

ِغٍخ ؽ١ٌٛبد  آكاة ػ١ٓ 

شٌّ عبِؼخ ػ١ٓ شٌّ 

ِظو /

 

 2019كانون ثانً 

14 Identifying the Pragmatic Meaning of 

Reduplication in Some Selected English 

Sentences. 

 IJMASِغٍخ 

Open access journal  

 (12)اٌؼلك  (4)ِغٍل 

 2018كانون اول 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .والدولٌةالهٌئات العلمٌة المحلٌة  عضوٌة :تاسعا 

  1998عضوة نقابة المعلمٌن العراقٌٌن منذ     

  ولحد اآلن1997  عضوة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن منذ  

  2015-2014 2013 –عضوة جمعٌة المترجمٌن االمرٌكٌٌن لالعوام 

   2018عضوة اتحاد اساتذة اللغة االنكلٌزٌة وادابها والترجمة فً الجامعات العربٌة-

2019 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

شكر وتقدٌرللمشاركة فً المؤتمر العلمً  1
الرابع لكلٌة المأمون الجامعة 

 1998كلٌة المأمون الجامعة 

شكر وتقدٌر عن نسبة النجاح فً االمتحانات  2
 الوزارٌة المركزٌة

 1998 كلٌة المأمون الجامعة

شكر وتقدٌرللمشاركة فً المؤتمر العلمً  3

 السادس لكلٌة المأمون الجامعة
 2000 كلٌة المأمون الجامعة

شكر وتقدٌرللمشاركة فً المؤتمر العلمً  4
 السابع لكلٌة المأمون الجامعة

 2001 كلٌة المأمون الجامعة

شهادة تقدٌرٌة  عن المشاركة فً مؤتمر  5
الترجمة والتنوع الثقافً 

 2010جامعة بغداد / كلٌة اللغات 

 فً للجهود القٌمة والمخلصة شكر وتقدٌر  6

إلقاء محاضرات اللغة االنكلٌزٌة لكافة 

 المستوٌات 

مركز التدرٌب المالً والمحاسبً التابع 

 لوزارة المالٌة 

2009-2010 

شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة اللغات للجهود  7
المبذولة والمتمٌزة فً انجاز ترجمة موقع 

 الكلٌة االلكترونً

 2011 كلٌة اللغات 

موسى .شكر وتقدٌر من رئٌس جامعة بغداد د 8
جواد الموسوي عن الجهود المبذولة فً حفل 

-2011تخرج جامعة بغداد للعام الدراسً 

2012 

 2012 مكتب رئٌس الجامعة  –جامعة بغداد 



 

 

 

 

 

 

 

شكر وتقدٌر من المساعد االداري لرئٌس  9
الجامعة االستاذ الدكتور بهاء طعمة جٌاد عن 

الجهود المبذولة فً حصول الجامعة على 
المركز االول على جامعات العراق وضمن 

جامعة عربٌة ودخولها ضمن 100افضل 
التصنٌفات العالمٌة 

 2012مكتب المساعد االدراي لرئٌس الجامعة  

 عالء .د.من رئٌس جامعة بغداد ار شكر وتقدي 10
عبد الحسٌن عبد الرسول وذلك عن الجهود 

المبذولة فً حصول جامعة بغداد على المركز 
 50االول على جامعات العراق و ضمن افضل 

جامعة عربٌة ودخولها ضمن تصنٌفات 
الوٌبومتركس العالمٌة 

مكتب رئٌس –رئاسة جامعة بغداد 

الجامعة 

2013 

شكر وتقدٌر من رئٌس دٌوان مجلس النواب   11
تقدٌرا للجهود المبذولة والمتمٌزة فً 

الترجمة من اللغة العربٌة الى اللغة االنكلٌزٌة 
 على موقع مجلس النواب

 2013رئٌس دٌوان مجلس النواب 

شكر وتقدٌر من مساعد رئٌس جامعة بغداد   12
د عالء كرٌم  محمد . م . العلمٌة أللشؤون

للجهود المبذولة والمخلصة فً حفل تخرج 
للعام  (56)طلبة كلٌات جامعة بغداد الدورة 

  2013-2012الدراسً 

مكتب رئٌس - رئاسة جامعة بغداد

جامعة بغداد للشؤون العلمٌة  

2013 

عالء . د.شكر وتقدٌر من رئٌس جامعة بغداد أ 13
عبد الحسٌن عبد الرسول وذلك تثمٌنا للجهود 

العلمٌة والمخلصة لالرتقاء بالموقع 
 للجامعة وحصول جامعة بغداد اإللكترونً

على المركز األول فً تصنٌف الوٌبومتركس 
االسبانً العالمً على مستوى الجامعات 

العراقٌة 

مكتب رئٌس - رئاسة جامعة بغداد

الجامعة  

2014 

ابن رشد / شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة التربٌة  14
للعلوم االنسانٌة على المشاركة فً المؤتمر 

كلٌة /العلمً االول لقسم اللغة االنكلٌزٌة
جامعة /التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 

 بغداد

عمادة كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم 

االنسانٌة  

2016 

شهادة تقدٌرٌة  عن المشاركة فً مؤتمر  15
اللغة االنكلٌزٌة وتحدٌات عصر العولمة لقسم 

كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم /اللغة االنكلٌزٌة
 جامعة بغداد /االنسانٌة

عمادة كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم 

االنسانٌة 

جامعة بغداد 

2016 



 

 

 

 

 

 

 

كٌفٌة  شهادة تقدٌرٌة عن المشاركة فً دورة  16
 Googleملىء استمارة التسجٌل فً 

Scholar) )  الغراض الترقٌات العلمٌة على
جامعة /قاعة مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر 

 بغداد

/ مركز التطوٌر والتعلٌم المستمر 

جامعة بغداد 

2016 

بمناسبة /شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة اللغات  17
ٌوم كلٌة اللغات  

 2017عمادة كلٌة اللغات  

شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة اللغات للجهود  18
المبذولة فً اصدار كتب مؤلفة ومترجمة 

 2017عمادة كلٌة اللغات  

شكر وتقدٌر عن المشاركة فً مؤتمر كلٌة  19
التربٌة للبنات 

قسم اللغة االنكلٌزٌة   

قسم اللغة /كلٌة التربٌة للبنات 

االنكلٌزٌة 

2017 

جامعة / شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة اآلداب  20
بغداد عن المشاركة فً مؤتمر قسم اللغة 

االنكلٌزٌة  

 2017عمادة كلٌة اآلداب  

 2018لجنة النزاهة  / مجلس النواب شكر وتقدٌر من لجنة النزاهة   21

شكر وتقدٌر عن المشاركة فً مؤتمر العلوم  22
االجتماعٌة والنفسٌة  

/  كلٌة اآلداب /جامعة ارجٌس 
تركٌا  / مدٌنة قٌصري 

2018 

شكر وتقدٌر  عن اهداء كتاب رٌاضة كرة  23
خطوات نحو النجاح –السلة 

عمادة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
جامعة بغداد /الرٌاضة للبنات

2018 

تثمٌن جهود عن النشر االعالمً فً صحٌفة  24
 2018اللغات لشهري كانون الثانً وشباط 

 2018جامعة بغداد /عمادة كلٌة اللغات

شكر وتقدٌر عن القاء محاضرات  لطالبات  25
ماجستٌر ودكتوراه / الدراسات العلٌا 

عمادة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
جامعة بغداد /الرٌاضة للبنات 

2018 

عمادة كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم شكر وتقدٌر عن ترجمة بعض الوثائق   26

جامعة بغداد /الرٌاضة للبنات 

2019 

شكر وتقدٌر من عمٌد كلٌة النسور الجامعة  27
عن الجهود المبذولة فً دعم التعاون العلمً 

واالكادٌمً ضمن برنامج التوامة   

 حزٌران  2019عمادة كلٌة النسور الجامعة  

 

 . الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



 

 

 

 

 

 

 

1. Woman Participation and her Role in the Political Process      
in Iraq after 2003                                                              

  ( كتاب مترجم الى اللغة االنكلٌزٌة )

2016 

 2016 (كتاب مترجم الى اللغة العربٌة  ( رٌاضة النبالة      .2

 نحو مفاهٌم اساسٌة فً علم الترجمة  .3
Towards Essential Concepts in Translation 

 

2016 

4 .Fundamental Steps Towards Paragraph writing in 

English  كتاب مؤلف  

2016 

 2017 (كتاب مترجم الى اللغة العربٌة  ( معاٌٌر االعتماد. 5

كتاب مترجم الى اللغة  )خطوات نحو النجاح –كتاب رٌاضة كرة السلة . 6

 (العربٌة 

2018 

 

 .اللغــات :ثانً عشر   

             اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

            اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

            أع١ً ػجذ اٌٍط١ف طٗ  :  ـُ ـــــــــاالعــ

  1980  : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

       األدة األٔى١ٍضٞ:       صــاٌزـخـض

 رذس٠غ١خ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

  اعزبر ِغبػذ دوزٛس   :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

           عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌٍغبد  :     ػٕٛاْ اٌؼًّ

:          اٌؼًّ   ٘برف

     07702681520:     اٌٙبرف إٌمبي

  twilight_200612@yahoo.com :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

  2000/2001 اللغات بغداد

 2005 اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 2012 اآلداب بغداد

    أخرى

    

    

    

 
 

 

 

mailto:twilight_200612@yahoo.com
mailto:twilight_200612@yahoo.com
mailto:twilight_200612@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

  -2007 بغداد اٌٍغبد 1

 2019-2017 بغداد كلٌة التمرٌض 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

     2006 - 2005 ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ِزوعُ 1

 2007 - 2006 و١ٍخ اٌٍغبد/ ِووي اٌجؾٛس  ثبؽضخ 2

  - 2007 و١ٍخ اٌٍغبد/ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  رله١َ٠خ 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 -2007  شعر اللغة االنكلٌزٌة 1

  -2007 تخصص ثانً / اللغة األنكلٌزٌة  األقسام االخرى 2

 2019-2017 تخصص ثانً/ اللغة األنكلٌزٌة  ماجستٌر/ كلٌة التمرٌض  3

 2019-2018 االسلوبٌة ماجستٌر/ اللغة االنكلٌزٌة 4 

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

محنة النساء االٌرلندٌات فً شعر  1

 اٌفان بوالند

 2015 كلٌة اآلداب/ قسم اللغة االنكلٌزٌة 

 ِفَٙٛ اٌظشاع اٌضمبفٟ فٟ سٚا٠بد ِخزبسح 2

ٌٍضٌٟ ِبسِْٛ عٍىٛ ٚ رٟٛٔ ِٛس٠غْٛ ٚ 

 ع١ٌٛب اٌفبس٠ض 

 

 لللزلً 

 2016 كلٌة التربٌة/ قسم اللغة االنكلٌزٌة 

دساعخ فٟ : رغ١ٍبد اٌشػت فٟ اٌخ١بي اٌؼٍّٟ 3

 سٚا٠بد ِخزبسح ٌغز١فٓ وٕه

 2016 كلٌة اآلداب/ قسم اللغة االنكلٌزٌة 



 

 

 

 

 

 

 

4    

5    

6    

7    

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

أدب األطفال وتضمين المفاهيم  " 1

  "الفمسفية

 

 

 

  " الفمسفية

 

 محاضر المغات 2017

التداخل بين : التاريخانية الجديدة 2

األدب والتاريخ           

 محاضر المغات 2017

الجمعات العرقية في االدب االمريكي  3

 ال

 محاضر المغات 2017

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 عضو فً جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 

 عضو فً مناقشات ماجستٌر ودكتوراه 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2008 مجلة كلٌة اللغات لجٌمس جوٌس" ٌولٌسٌس"صورة الالبطل فً  1

" الدب"االستخدام المجازي لشعائر الصٌد فً قصٌدة  2

 كٌنل لكالوي

 2014 مجلة كلٌة اللغات

طٌور "الرؤٌة التارٌخٌة لتشارلز اولسن فً قصٌدة  3

 "الرفراف

 2015 مجلة كلٌة االداب

 تقنٌات التعبٌرٌة التجرٌدٌة فً قصٌدة جون أشبري 4

" صورة الذات فً مرآة محدبة"

" مرآة محدبة

 

كلٌة - مجلة األستاذ

 ابن رشد- التربٌة

2016 

  

دراسة : شتات العرب األمرٌكان ونظرٌة الفراغ الثالث 5

 لقصائد مختارة ل سام حمود

English Language 

and Literary Studies/ 

 كندا

2018 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

      

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

وزٌر التعلٌم العالً والبحث  كتاب شكر وتقدٌر 1

 العلمً

2014 

 2018-2017 كلٌة التمرٌض كتاب شكر وتقدٌر 2

 2019-2018 كلٌة التمرٌض كتاب شكر وتقدٌر 3

 2019-2018 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة كتاب شكر وتقدٌر 4

5    

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

            اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ

 

 

 

 

سؽبة ػجذ اٌغ١ًٍ عؼ١ذ :      االعــــــــــــُ 

 18/8/1968:  ربس٠خ ا١ٌّـالد 

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ :        اٌزـخـظــض

 دوزٛسٖ:     اٌٛظ١فــــــٗ  

 20/10/2010   اعزبر ِغبػذ   فٟ :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

ػٍُ اٌٍغخ –لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ /و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد :    ػٕٛاْ اٌؼًّ

:        / ٘برف اٌؼًّ   

 07802667393:         اٌٙبرف إٌمبي

 rihaba.saeed@yahoo.com :ٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

اٌزبه٠ـ اٌى١ٍـــخ  اٌغبِؼخ اٌلهعخ اٌؼ١ٍّخ 

ثىبٌٛس٠ٛط 

 

 1990اٌزوث١خ ثغلاك 

 1996اٌزوث١خ ثغلاك اٌّبعغز١ش 

اٌذوزٛساٖ 

 

 2006االكاة ثغلاك 

    أ شٜ

طٛسح 

اٌٝ - اٌفزوح ِٓ اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د 

 1996-1990ٚىاهح اٌزوث١خ ِلهٍخ  1



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

اٌٝ - اٌفزوح  ِٓ اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )اٌغٙخ  د 

 2014 - 1996ثغلاك اثٓ هشل /و١ٍخ اٌزوث١خ 1

 2015 - 2014ثغلاك و١ٍخ إٌٙلٍخ اٌقٛاهىِٟ   2

ٌؾل االْ  – 2015ثغلاك و١ٍخ اٌٍغبد  3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

اٌٝ االْ  - 1996ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ رله١َ٠خ  2

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

اٌغٕـــــخ اٌّـــــبدح اٌمغـــُ د 

اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  /و١ٍخ اٌزوث١خ 1

كهاٍبد ا١ٌٚخ 

 2001 - 1996 اٌّمبٌخ/إٌؾٛ/اٌّؾبكصخ/االٍز١ؼبة ٚاالٔشبء 

اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ /و١ٍخ اٌزوث١خ 2

كهاٍبد ا١ٌٚخ 

 2014- 2006 اٌٍغخ / إٌؾٛ 

/ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ /و١ٍخ اٌزوث١خ 3

كهاٍبد ػ١ٍب 

ػٍُ اٌٍغخ / رؾ١ًٍ اٌقطبثخ / ػٍُ اٌلالٌخ 

 ػٍُ اٌٍغخ إٌفَٟ/ االعزّبػٟ 

2006 - 2014 

/ و١ٍخ إٌٙلٍخ اٌقٛاهىِٟ 4

كهاٍبد ػ١ٍب / ا١ٌّىبروٚٔىٌ

 2015 اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ

لَُ اٌٍغخ /و١ٍخ اٌٍغبد 5

االٔى١ٍي٠خ كهاٍبد ا١ٌٚخ 

ٌؾل االْ  – 2015 إٌؾٛ اٌزٛاطٍٟ

لَُ اٌٍغخ /و١ٍخ اٌٍغبد 6

االٔى١ٍي٠خ كهاٍبد ػ١ٍب 

ؽوق ثؾش 

 اٌزلا١ٌٚخ/ػٍُ اٌلالٌخ

2016 

ٌؾل االْ  – 2017

7    

8    

9   

 

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

اٌغٕــخ اٌمغـــُ اعُ األطشٚؽخ  أٚ  اٌشعبٌخ د 

اٌزؾ١ًٍ اٌٍغٛٞ اٌزذاٌٟٚ ٌؼجبساد اٌزىشاس فٟ  1

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

 2014اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

رؾ١ًٍ رذاٌٟٚ اعٍٛثٟ ٌّشافؼبد اٌذفبع  2

االفززبؽ١خ فٟ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

 2018اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  

رؾ١ًٍ رذاٌٟٚ ثالغٟ ٌٛلبئغ عٍغبد  3

االعزغٛاة إٌّؼمذح فٟ ِغٍغٟ إٌٛاة 

اٌجش٠طبٟٔ ٚاٌؼشالٟ 

ل١ل االٔغبى اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

. اٌّئرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ شبسن ف١ٙب: عبدعبً  

ٔٛع اٌّشبسوخ  ِىبْ أٔؼمبد٘ب اٌغٕــخ  اٌؼٕٛاْ  د 

ثٛعزش / ثؾش  )

 (ؽضٛس

 ؽؼٛهثغلاك  2009ِؤرّو رله١َ٠ٟ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  1

كٚهح رله٠ج١خ ٌّلح ػشوح اٍبث١غ ػجو األٔزؤذ  2

رشى١ً اٌطو٠مخ اٌزٟ ٠زُ : ٌزله١َ٠ٟ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ

ِٓ فالٌٙب رله٠ٌ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

 ثغلاك  2009

ٚهشخ ػًّ ٌٍقطٛاد االٌٚٝ ٌزله٠ٌ اٌٍغخ  3

االٔى١ٍي٠خ وٍغخ صب١ٔخ 

 ثغلاك  2010

اٌقطٛاد االٌٚٝ ٌزله٠ٌ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ وٍغخ  4

ٚهشخ ػًّ فو٠ك اٌزله٠ٌ : صب١ٔخ

 ثغلاك  2011

/ عبِؼخ ٚال٠خ أه٠يٚٔب  2011ثؤبِظ اٌزله٠ت اٌّزملَ ٌزله١َ٠ٟ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  5

اٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو٠ى١خ 

 

اٌٛال٠بد / عبِؼخ أه٠يٚٔب  2011ثؤبِظ فٌٛجوا٠ذ ٌألٍزبم اٌيائو  6

اٌّزؾلح األِو٠ى١خ 

 

 ثغلاك  2011اٌؼؼ٠ٛخ اٌّؤٍَخ ٌّؤرّو ر١َٛي اٌؼواق  7

8 

ِشوٚع ِواعؼخ إٌّٙظ ث١ٓ عبِؼخ ثغلاك ٚعبِؼخ 

ٚال٠خ عٛهع١ب ؽٛي االٍب١ٌت اٌؾل٠ضخ ٚافؼً 

اٌّّبهٍبد فٟ رله٠ٌ اٌّملِخ اٌٝ ػٍُ اٌٍغخ 

 ثغلاك  2012-2013

ٚهشخ ػًّ ِىضفخ ٌّلح اٍجٛػ١ٓ ٌزله١َ٠ٟ اٌٍغخ  9

االٔى١ٍي٠خ 

/ عبِؼخ ٚال٠خ عٛهع١ب  2013

اٌٛال٠بد اٌّزؾلح االِو٠ى١خ 

 

ٍٍٍَخ ٚهُ ػًّ ٌزله١َ٠ٟ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ وٍغخ  10

اعٕج١خ ٌٚغخ صب١ٔخ 

 ثغلاك  2015

 ثغلاك  2016ِؤرّو ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ                                             11

  

 . األٔشطخ اٌؼ١ٍّخ اال شٜ : عبثؼب 

 بسط اٌى١ٍخ دا ً اٌى١ٍخ 

-و١ٍخ اٌزوث١خ/ػؼٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ. 1

 2015 -2010اثٓ هشل ٌٍفزوح  

رله٠ٌ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ فٟ اٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ . 1

ٚىاهح / اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌّمبِخ فٟ ِؼٙل اٌقلِخ اٌقبهع١خ

 2009 – 2006/ ثغلاك / اٌقبهع١خ 

ػؼٛ ٌغٕخ ِشبه٠غ رقوط ؽٍجخ اٌّواؽً إٌّز١ٙخ فٟ و١ٍخ . 2

 ثزبه٠ـ 954إٌٙلٍخ اٌقٛاهىِٟ ٚفمب ٌالِو االكاهٞ مٚ اٌؼلك 

22/3/2015 

و١ٍخ / ِزوعّخ فٟ ٚؽلح االػالَ ٚاٌّؼٍِٛبر١خ . 2

 2015 - 2014عبِؼخ ثغلاك / إٌٙلٍخ اٌقٛاهىِٟ 

و١ٍخ /ػؼٛ اٌٍؾٕخ االِزؾب١ٔخ فٟ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ. 3

 ثزبه٠ـ 1425 اثٓ هشل ٚفمب ٌالِو االكاهٞ مٚ اٌؼلك –اٌزوث١خ 

28/5/2014  

 



 

 

 

 

 

 

 

ٚاٌزوعّخ ِل٠و اٌّىزت االٍزشبهٞ ٌٍغبد االعٕج١خ .  4

 ثزبه٠ـ 31ٚفمب ٌالِو االكاهٞ مٞ اٌؼلك فٟ و١ٍخ اٌٍغبد 

22/2/2017 

  

 

ٚفمب ٌالِو االكاهٞ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد ػؼٛ ٌغٕخ اٌزول١بد . 5

 7/9/2016 ثزبه٠ـ 4573مٚ اٌؼلك 

 

ػؼٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌّووي٠خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد  ٌٍؼبَ . 6

 ثزبه٠ـ 8295 ٚفمب ٌالِو االكاهٞ 2015/2016اٌلهاٍٟ 

28/12/2015 

 

ػؼٛ اٌٍغٕخ اٌلائ١ّخ ٌجواِظ االػزّبك اٌّؤٍَٟ ٚفمب ٌالِو . 7

   18/12/2015 ثزبه٠ـ 7527االكاهٞ 

 

 

ٌٍؼبَ اٌلهاٍٟ ػؼٛ ٌغٕخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب . 8

 21/2/2018 ثزبه٠ـ 1294ٚفمب ٌالِو االكاهٞ 2017/2018

 820 ٚفمب ٌالِو االكاهٞ 2018/2019ٚاٌؼبَ اٌلهاٍٟ 

 30/1/2019ثزبه٠ـ 

 

ػؼٛ اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚفمب ٌالِو . 9

 21/1/2018 ثزباه٠ـ 539االكاهٞ 
 

 820ػؼٛ ٌغٕخ اٌّغالد اٌؼ١ٍّخ ٚفمب ٌالِو االكاهٞ . 10

 30/1/2019ثزبه٠ـ 

 

 

 ثزبه٠ـ 6090ػؼٛ ٌغٕخ االٍزالي ٚفمب ٌالِو االكاهٞ . 11

22/11/2016 

 

 

 6090ػؼٛ ٌغٕخ رط٠ٛو إٌّب٘ظ ٚفمب ٌالِو االكاهٞ . 12 -

 22/11/2016ثزبه٠ـ 

 

 

 

 

فٟ لَُ اٌٍغخ ػؼٛ اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ ٌٍلهاٍبد اال١ٌٚخ . 13 -

 ثزبه٠ـ 2155ٚفمب ٌالِو االكاهٞ و١ٍخ اٌٍغبد /االٔى١ٍي٠خ

7/4/2016 

 

 

و١ٍخ اٌٍغبد /ػؼٛ ١٘ئخ رؾو٠و ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد اٌؼ١ٍّخ . 14

 10/3/2019 ثزبه٠ـ 1649ٚفمب ٌالِو االكاهٞ مٚ اٌؼلك 
 

  

 

 .اٌّششٚػبد اٌجؾض١خ فٝ ِغبي اٌزخظض ٌخذِخ اٌج١ئخ ٚاٌّغزّغ أٚ رط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ : صبِٕب 

 اٌغٕخ ِؾً إٌشش أعُ اٌجؾش د

رؾ١ًٍ : اٌزٛافك ِغ اٌؼّبئو اٌش١ٌّٛخ ٚاٌغيئ١خ اٌغ١و ِؼوفخ 1

 أفطبء 
-و١ٍخ اٌزوث١خ /ِغٍخ االٍزبم

 اثٓ هشل

2006 

ثؾش للهح ؽٍجخ اٌى١ٍخ ػٍٝ ارمبْ اٌزواو١ت اٌّزىٛٔخ ِٓ األفؼبي  2

 اٌّزجٛػخ ثؾوٚف اٌغو

 2010 ِغٍخ آكاة اٌَّزٕظو٠خ

ؽَبة ِلٜ ػاللخ إٌض ثبٌظٛهح فٟ االػالٔبد االٔى١ٍي٠خ  3

 كهاٍخ ِمبهٔخ: ٚاٌؼوث١خ اٌّطجٛػخ
ِغٍخ عبِؼخ األٔجبه ٌٍغبد 

 ٚاألكة
2010 

 2014 ِغٍخ و١ٍخ ا٢كاة رؾ١ًٍ األفؼبي اٌىال١ِخ فٟ اٌقطبثبد اٌوئب١ٍخ األِو٠ى١خ 4



 

 

 

 

 

 

 

إٌّظٛه اٌشىٍٟ ٚاٌٛظ١فٟ فٟ رؾ١ًٍ ػجبهاد اٌّجبٌغخ فٟ  5

 فطبثبد اٚثبِب
 2017 ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد

  ل١ل إٌشو ٌّملِبد اٌىزت اإلٌىزو١ٔٚخ اٌؼبِخ إٌٛع اٌزؾ١ٍٍٟكهاٍخ  6

رؾ١ًٍ رلاٌٟٚ ٌالٍئٍخ ٚاالعٛثخ فٟ عٍَبد اػبكح  7

 .االٍزغٛاة ِٓ لجً ِؾبِٟ اٌلفبع ِغ اٌقجواء اال١ِوو١١ٓ

 ل١ل االٔغبى 

 

 .ػض٠ٛخ ا١ٌٙئبد اٌؼ١ٍّخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ : ربعؼب 

    

      

 .وزت اٌشىش ، اٌغٛائض  ٚ شٙبداد اٌزمذ٠ش: ػبششاً  

وزبة اٌشىش أٚ اٌغبئضح أٚ شٙبدح د 

اٌزمذ٠ش 

اٌغٕخ اٌغٙخ اٌّبٔؾخ 

وزبة شىو ٌؾظٌٟٛ ػٍٝ شٙبكح فٌٛجوا٠ذ ِٓ  1

عبِؼخ اه٠يٚٔب 

 2012اثٓ هشل / و١ٍخ اٌزوث١خ٠لػُ

وزبة شىو ٌٍغٙٛك اٌّجنٌٚخ فٟ اٌٍغٕخ  2

االِزؾب١ٔخ 

 2014اثٓ هشل / و١ٍخ اٌزوث١خ٠لػُ

وزبة شىوٌٍلٚه اٌّز١ّي فٟ رط٠ٛو ٚرؾل٠ش  3

اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ 

 2015 و١ٍخ إٌٙلٍخ اٌقٛاهىِٟ ٠لػُ

وزبة شىو ٌٍغٙٛك اٌّز١ّيح فٟ أغبػ اِزؾبْ  4

اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ٌٍطٍجخ اٌّزمل١ِٓ ٌٍلهاٍبد 

 (كوزٛهاٖ/ِبعَز١و)اٌؼ١ٍب 

 

 

 

  

 2016 و١ٍخ اٌزّو٠غ ٠لػُ

رض١ّٓ ِٚجبهوخ عٙٛك فٟ كػُ اٌّٛلغ  5

االٌىزوٟٚٔ ٚؽظٛي و١ٍخ إٌٙلٍخ اٌقٛاهىِٟ 

 ػٍٝ اٌّووي االٚي ػٍٝ اٌى١ٍبد فٟ اٌؼواق

 2015 هئ١ٌ عبِؼخ ثغلاك 

وزبة شىو ٚرمل٠و ٌٍغٙٛك اٌّجنٌٚخ فٟ اٌٍغبْ  6

اٌفوػ١خ ٌاللَبَ اٌؼ١ٍّخ   

 2016عبِؼخ ثغلاك /ػ١ّل و١ٍخ اٌٍغبد

شىو ٚرمل٠و ٌٍغٙٛك اٌؼ١ٍّخ اٌّجنٌٚخ فٟ رم٠ُٛ  7

اؽوٚؽخ كوزٛهاٖ 

 2016عبِؼخ ثغلاك /ػ١ّل و١ٍخ االكاة

وزبة شىو ٚرمل٠و ٌٍغٙٛك اٌؼ١ٍّخ ٚاالكاه٠خ  8

اٌّجنٌٚخ ِٓ لجً ِٕزَجٟ و١ٍخ اٌٍغبد 

 2017عبِؼخ ثغلاك /ػ١ّل و١ٍخ اٌٍغبد

 2018 عبِؼخ ثغلاك/ػ١ّل و١ٍخ اٌٍغبد وزبة شىو ٚرمل٠و 9

وزبة شىو ٚرمل٠و ٌٍغٙٛك اٌّجنٌٚخ فٟ كػُ  10

اٌزؼبْٚ اٌؼٍّٟ ٚاالوبك٠ّٟ ث١ٓ و١ٍخ اٌٍغبد 

 ٚو١ٍخ إٌَٛه اٌغبِؼخ

 2018 ػ١ّل و١ٍخ إٌَٛه

شىو ٚرمل٠و ٌؼمل ٍّٕبه ٌطٍجخ و١ٍخ إٌَٛه  11

اٌغبِؼخ 

 2018ػ١ّل و١ٍخ إٌَٛه 



 

 

 

 

 

 

 

شىو ٚرمل٠و ٌٍّشبهوخ فٟ ػؼ٠ٛخ اٌٍغٕخ  12

اٌّشوفخ ػٍٝ ١ٍو االِزؾبٔبد إٌٙبئ١خ فٟ و١ٍخ 

إٌَٛه اٌغبِؼخ  

 2018ػ١ّل و١ٍخ إٌَٛه 

وزبة شىو ٚرمل٠و ٌؼمل ٍّٕبه ٌطٍجخ و١ٍخ  13

 إٌَٛه اٌغبِؼخ

 2019 ػ١ّل و١ٍخ إٌَٛه 

وزبة شىو ٚرمل٠و ٌٍّشبهوخ فٟ ٌغٕخ اٍزؾلاس  14

كهاٍخ اٌلثٍَٛ اٌؼبٌٟ فٟ لَُ اٌٍغخ 

عبِؼخ اٌىٛفخ /و١ٍخ اٌٍغبد/االٔى١ٍي٠خ

 2019عبِؼخ اٌىٛفخ /ػّج١ل و١ٍخ اٌٍغبد

 

 .اٌىزت اٌّئٌفخ أٚ اٌّزشعّخ:ؽبدٜ ػشش  

 عٕخ إٌشش أعُ اٌىزبة د

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

. اٌٍغــبد :صبٟٔ ػشش  

              اٌؼوث١ـخ 

     االٔى١ٍي٠ــخ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ح اٌزارٟحاٌغ١ش
 

 

 

 

  رسام     ِـٟ أعط١فبْ سصق هللا :      ـُ ـــــــــاالعــ

  ِزضٚعـــخ  :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

      اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ / دوزٛساح فٟ ػٍُ اٌظٛد :        صــاٌزـخـض

 أعزبر عبِؼٟ :       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 أعزبر ِغبػذ       :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

          عبِؼخ ثغذاد / و١ٍخ اٌٍغبد /   رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  :     ػٕٛاْ اٌؼًّ

:          اٌؼًّ   ٘برف

     07906538407:     اٌٙبرف إٌمبي

  sara2005may@yahoo.com:اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 

 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 30/1/1980 أالداب            بغداد  

 1/12/1987 أالداب بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

 2/2/2001 االداب بغداد

   أخرى 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 للصفوف غٌر ESP تدرٌس –قسم المدرسٌن الصناعٌٌن  1 
 المنتهٌـة

 1985-1980الجامعة التكنلوجٌة  

 لحد االن 1986كلٌة اللغات / جامعـة بغداد كلٌة أللغات /قسم أللغة االنكلٌزٌة  2 

الماجستٌر لألقسام االخرى /تدرٌس دراسات علٌا  3
العبري   (1990)االسبانً  : لغٌر االنكلٌزي

 (2011-2010)التركً  (2012-2013 )

 2014 -1990كلٌة اللغات /جامعة بغداد 

  

ماجستٌر علم اللغة انكلٌزٌة  /تدرٌس دراسات علٌا  4

الجامعة المستنصرٌة  / لطلبة االداب 
 2015الجامعة المستنصرٌة  

ماجستٌر علم اللغة / تدرٌس دراسات علٌا  5

االنكلٌزٌة لطلبة كلٌة اللغات  
 2016-2015جامعة بغداد  

6    

7    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: اثؼبً س 

 1982-1980 اٌغبِؼخ اٌزىٍٕٛع١خ ِؼبْٚ ِالؽع فٕٟ  1

 1985-1982 اٌغبِؼخ اٌزىٍٕٛع١خ  ِزوعّخ 2

 1988-1987 و١ٍخ اٌٍغبد–عبِؼخ ثغلاك  ِلهً َِبػل  3

 1994-1988 و١ٍخ اٌٍغبد–عبِؼخ ثغلاك  ِلهً 4

 2016-1994 و١ٍخ اٌٍغبد–عبِؼخ ثغلاك  أٍزبم َِبػل  5

 2012-2010  و١ٍخ اٌٍغبد –عبِؼخ ثغلاك   هئ١ٌ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  6

 2016-2012 و١ٍخ اٌٍغبد  –عبِؼخ ثغلاك رله١َ٠خ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ   7

 و١ٍخ اٌٍغبد ؽَت االِو –عبِؼخ ثغلاك ػ١ّل و١ٍخ اٌٍغبد  8

 2016  /4/  28 فٟ 34/ك ؿ/1/2/اٌٛىاهٞ ق

 4/5/2016 فٟ 3283/أ 1ٚاالِو اٌغبِؼٟ 

28/4/2016 – 
8/9/2018 

رله١َ٠خ فٟ لَُ اٌٍغخ  9
االٔى١ٍي٠خ 

 2019  و١ٍخ اٌٍغبد–عبِؼخ ثغلاك 



 

 

 

 

 

 

 

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 1987 اللغة االنكلٌزٌة–اختصاص ثانً اقسام اخرى فً كلٌة اللغات   1

 1988 الصوت أللغة أالنكلٌزٌة  2

 1989 االنشاء أللغة أالنكلٌزٌة  3

 1990 الصوت أللغة أالنكلٌزٌة  4

ماجستٌر علم –اللغة االنكلٌزٌة  5
 اللغة

 2002 علم الصوتٌات

ماجستٌر علم –اللغة االنكلٌزٌة  6
 اللغة

 2002 علم اللغة النفسً 

لحد االن  2012 علم اللغة التطبٌقً  ماجستٌر  –اللغة االنكلٌزٌة  7

8    

9   

 

 

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

 دراسة تجرٌبٌة الضطراب الطالقة لدى المعلم  1
العراقً فً التأتاة فً اللغفة االنكلٌزٌة      

 

الرسائل 

 

 

 

 

  الرسائل

 2004 اللغة االنكلٌزٌة 

الصعوبات التً ٌواجهها الطلبةالعراقٌون دارسً  2
 اللغة االنكلٌزٌة لغة اجنبٌة باستعمال حزم مفرداتٌة 

 2009 اللغة االنكلٌزٌة 

دراسة وظٌفة ضمائر الوصل فً نصوص أنكلٌزٌة  3
 أدبٌة و علمٌة مختارة

 2009 اللغة االنكلٌزٌة

تحلٌل بعض أآلخطاء اللغوٌة المرتكبة فً الرسائل   4

واالطارٌح فً علوم الحٌاة باللغة االنكلٌزٌة 

 

 2009 اللغة االنكلٌزٌة

 الطلبة العراقٌٌن لعبارات التشرٌف والمخاطبة  تقانا 5
 باللغة االنكلٌزٌة

 1991 اللغة االنكلٌزٌة

 2002اللغة االنكلٌزٌة سبر اغوار مرحلة الرضاع  6

 2005اللغة االنكلٌزٌة موت اللغة  7

دراسة المشاكل الصوتٌة لالستٌعاب االنصاتً فً  8
اختبارات التوفل  

  2012اللغة االنكلٌزٌة  



 

 

 

 

 

 

 

الجوانب الصوتٌة للمعنى الضمنً فً مسرحٌات  9
مختارة من شٌكسبٌر 

 2013اللغة االنكلٌزٌة 

دراسة تحلٌلٌة للعالمات الخطابٌة فً مختارات  10
علمٌة وادبٌة 

 2014اللغة االنكلٌزٌة 

دراسة أدوات ربط الخطاب فً بعض النصوص  11
العلمٌة والنصوص االدبٌة االنكلٌزٌة 

 2014أللغة االنكلٌزٌة  

التحلٌل الخطابً ألحادٌث العبً التنس فً اللغة  12
االنكلٌزٌة  

 2014اللغة االنكلٌزٌة 

اٍزمظبء ٔطك اٌؼوال١١ٓ ِزؼٍّٟ اٌٍغخ اإلٔغ١ٍي٠خ    13

ثظفزٙب ٌغخً أعٕج١خ ٌألطٛاد اٌظبئزخ ٚاٌظبِزخ فٟ 

 اإلٔغ١ٍي٠خ اٌجو٠طب١ٔخ ٚاألِو٠ى١خ

 2017اللغة االنكلٌزٌة 

رّىٓ ؽٍجخ اٌى١ٍبد اٌؼوال١١ٓ ِزؼٍّٟ اٌٍغخ    14

االٔى١ٍي٠خ ٌغخ اعٕج١خ ِٓ أزبط اطٛاد ا١ٌٍٓ 

 كهاٍخ ِمطؼخ َِزؼوػخ: اٌّؼملح

 2019اللغة االنكلٌزٌة  

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

التنوع الثقافً وصعوبة الترجمة   1
 فً كلٌة اللغات

 حضور+ مشارك  كلٌة اللغات 2009-2010

مشاركة بٌت الحكمة  1998 فً بٌت الحكمة  مؤتمر 2

مشاركة تركٌا  2009مؤتمر فً جامعة  انقرة  3

مشاركة المانٌا  1999مؤتمر فً جامعة مالبورك  4

 حضور  امٌركا  2012  فً فٌالدلفٌا،امٌركاTESOLمؤتمر  5

المؤتمر العربً الرابع حول التعلٌم  6
 –العالً فً الجامعات العربٌة 

االفاق والتحدٌات  

المنظمة العربٌة للتنمٌة  2013
 مصر/ االدارٌة 

 دعوة

الحفل التأبٌنً الخاص بالذكرى  7
 السنوٌة لجرٌمة الكرد الفٌلٌٌن 

 الحزب الدٌمقراطً  2013
 بغداد /الكردستانً 

 دعوة

المشاركة فً الحلقة الدراسٌة حول  8
دور السرٌان فً الثقافة العراقٌة  

المدٌرٌة العامة للثقافة  2012
السرٌانٌة فً اقلٌم كردستان 

العراق 

مشاركة  

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 



 

 

 

 

 

 

 

اللجنة العلٌا للترجمة فً مجلس الوزراء  لجان داخل قسم اللغة االنكلٌزٌة  
للتحضٌر لمؤتمر القمة العربٌة  

 ودورات اخرى  كلٌة اللغات –تدرٌس دورة توفل 
للتعلٌم المستمر فً كلٌة اللغات 

انقرة فً مركز / دورتٌن فً تركٌا –مترجم فوري 

 (NATOدورة امنٌة مع ) السالم لموفدٌن عراقٌٌن 

 المكتب –ترجمة الوثائق والمستندات والشهادات 

االستشاري للترجمة  

تقٌٌم لدورة أللغة أالنكلٌزٌة أقامتها دائرة البحوث 
فً مجلس النواب مع المجلس الثقافً البرٌطانً 

 لتفعٌل IREX دعوة منظمة –لقاء فً أربٌل  

 جامعة بغداد –منهاج جامعة جورجٌا االمرٌكٌة 
لتطوٌر مناهج أللغة أالنكلٌزٌة  

مع جامعة جورجٌا  (online)ورشة عمل  

االمرٌكٌة ضمن برنامج التوأمة بٌن جامعة بغداد 
وجامعة جورجٌا االمرٌكٌة لتطوٌر المناهج  

 (منحت شهادة )
اقٌمت فً المشاركة الفعلٌة فً ورشة عمل   

جامعة جورجٌا االمرٌكٌة ضمن برنامج التوأمة 
بٌن جامعة بغداد وجامعة جورجٌا االمرٌكٌة 

لتطوٌر المناهج  
 (منحت شهادة )

 امٌركا –حضور مؤتمر عالمً فً فٌالدلفٌا  
TESOL حول مختلف مواضٌع اللغة االنكلٌزٌة 

2011-2012 

لقاء مباشر على الهواء فً قناة الرشٌد الفضائٌة  
حول موضوع اللغة االنكلٌزٌة وطرق التدرٌس 

 3/3/2013فً 

عضوٌة أللجنة الوطنٌة لمناهج اللغة االنكلٌزٌة  
واللغات االخرى الخاصة بوزارة التربٌة العراقٌة  

 الصادر 12/5/2014 فً 1716االمر االداري 
المدٌرٌة العامة للمناهج / عن وزارة التربٌة 

قصص عراقٌة جٌل )مراجعة ترجمٌة لكتاب  
تألٌف مجموعة كتاب عراقٌٌن  (السبعٌنٌات 

وترجمة فاضل عباس الموسوي ، لتصدر عن 
 2014دار المأمون للترجمة والنشر لسنة 

 2013 لسنة 1313بموجب االمر االداري 

دار المأمون للنشر / الصادر عن وزارة الثقافة 
والترجمة  



 

 

 

 

 

 

 

عضوٌة لجنة الرصد والتقوٌم المشكلة فً وزارة  
المدٌرٌة العامة العداد المعلمٌن  ، وذلك /التربٌة 

لتقوٌم منهج اللغة االنكلٌزٌة الجدٌد للمدارس 
 حسب االمر English for Iraqالعراقٌة 
 الصادر عن 19/10/2014 فً 60821الداري 

المدٌرٌة العامة العداد المعلمٌن والتدرٌب 
والتطوٌر التربوي 

حضور ندوة لبٌت الحكمة حول الترجمة عقدت فً 
/ 18/4قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً بتارٌخ –كلٌة اللغات 

2016 

حضور ورشة عمل المنعقدة فً كلٌة االداب 
جامعة بغداد بمشاركة جامعة بٌام نور وجامعة /

المذاهب االسالمٌة االٌرانٌتٌن فً اطار 
االستعدادات لعقد مؤتمر العلوم االنسانٌة والتاهٌل 

العلمً لمواجهة التطرف والتكفٌر فً 
12/7/2016 

ػضٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍب ٌزطٛس ٚرؾذ٠ش اٌّٛاسد  

ثّٛعت  اٌّؼشف١خ ٌّٕب٘ظ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

 فٟ 44/3495/االِش اٌٛصاسٞ اٌّشلُ ق

سئ١ظ ٌغٕخ رط٠ٛش ٚرؾذ٠ش  29/8/2017

 عبِؼخ ثغذاد/ ِٕب٘ظ اٌٍغبد و١ٍخ اٌٍغبد 

رم١١ُ  (االطالء )ػضٛ ٌغٕخ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ  

اٌشٙبداد ثّٛعت االِش اٌٛصاسٞ اٌّشلُ 

 (ػضٛاً ) 29/8/2017 فٟ 3495

 
 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :ثامنا  

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

  البرٌطانٌة –   عضوٌة غرفة التجارة والصناعة العراقٌة  

 

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 -2011-2010-2009كلٌة اللغات  (3)كتب شكر عدد  1
2012 

 2010-2009مجلس أمانة بغداد شهادة وشكر وتقدٌر  + درع  2



 

 

 

 

 

 

 

مع جامعة  (online)شهادة اكمال ورشة عمل  3
جورجٌا االمرٌكٌة ضمن برناج التوأمة مع 

جامعة بغداد 

 2012ا   اطلنط–جامعة جورجٌا االمرٌكٌة 

شهادة مشاركة فً ورشة عمل اقٌمت فً  4
 اطلنطا ضمن –جامعة جورجٌا االمرٌكٌة 

برنامج التوأمة مع جامعة بغداد  

 2012ا   اطلنط–جامعة جورجٌا االمرٌكٌة 

 2012جامعة الدفاع للدراسات العسكرٌة شكر وتقدٌر من المعهد العسكري للغات   5

 2012-2010كلٌة اللغات شهادة تقدٌرٌة   6

 2013-2012كلٌة اللغات كتاب شكر من عمادة كلٌة اللغات   7

الجامعة /كتاب شكر من كلٌة االداب  8
المستنصرٌة 

 2015الجامعة المستنصرٌة  / كلٌة االداب 

 –كلٌة التربٌة للبنات / الجامعة العراقٌة درع االستاذ الرائد    9

 27/4/2016 قسم اللغة االنكلٌزٌة
2016 

 الدراسات –كلٌة االداب / جامعة بغدادكتاب شكر   10
 20/4/2016العلٌا 

2016 

 2016جرٌدة الجمهورٌة الشعبٌة  شهادة تقدٌرٌة   11

 فً 1/13127رئٌس جامعة النهرٌن   كتاب شكر   12
6/10/2016 

 فً  11/6112رئاسة جامعة بغداد  كتاب شكر   13
6/10/2016 

 825/د/6/7وزٌر التعلٌم العالً كتاب شكر وتقدٌر  14
24/12/2017 

 فً 206وزٌر التعلٌم العالً كتاب شكر وتقدٌر   15
7/1/2019 

 

 .اللغــات :حادي عشر  

              اٌؼشث١ـخ 

              االٔى١ٍض٠ــخ 

 اٌفشٔغـــ١خ  

 اٌجؾٛس :صبٟٔ ػشش  

No. Title Year Type 
1 Patterns of Derivational affixes in Standard 

English with Reference to Particular Derivational 

Patters in Standard Arabic : Error Analysis  

1987 M.A. theses 



 

 

 

 

 

 

 

: االشتقاق فً اللغتٌن االنكلٌزٌة والعربٌة الفصحى  
 تحلٌل أخطاء الطلبة

  

2 Cognition & Teachablity (published in the Journal 

of College of Arts , volume 65 2004) 

2004 Research 

3 The Socio -pragmatic Rules in the Performance of 

Non- native Speakers of English  

( Journal of College of Languages no.1) 

1994 Research 

4 The Iraqi Learner's Production of RP Clipped 

Vowel (Journal of College of Languages no. 18 

2009 Research 

5 The Iraqi Learner's Perceptibility of RP Crescendo 

Diphthongs ( Iraqi Journal of Languages vol.3 

no.2) 

2005 Research 

6 Iraqi University Students' Fluency In the 

Commonest cues of RP Phonology (Junctural  

Features)   

2000 PhD 

dissertation 

 

 

 

 

 

 

طاللخ اٌزىٍُ ٌذٜ طٍجخ اٌغبِؼخ اٌؼشال١١ٓ فٟ اٌّشؼشاد 

االوضش ش١ٛػبً ٌؼٍُ اٌٛظبئف اٌظٛر١خ ٌٍفع  (اٌذاالد )

 (اٌغّبد اٌّفظ١ٍخ اٚ اٌٛلف١خ  )اٌفظ١ؼ 
 

 

 

  

7 

 

 

 

The Role of Arabic Short Vowels in the 

Simultaneous Interpretation of the English Passive 

Voice Constructions ( Proceedings of the 7
th
 

Academic Conference of The College of 

Languages ) 2011 

2011 Research  

8 Areas in Phonetics & Phonology  

Differences between Speech & Writing  

2011 research 

9 The Relationship Between Phonemics & 

Segmentation in English 

ِغ  رؾ١ًٍ اٌّزظً اٌٍغٛٞ اٌٝ ): اٌؼاللخ ث١ٓ اٌظٛر١بد اٌٛظ١ف١خ 

(ٚؽلاد ِززب١ٌــخ  

2018 Research  

ِمجٛي ٌٍٕشو  

وىزبة كٌٟٚ فٟ 

اٍزوا١ٌب ِٓ لجً 

LAMBERT 

Academic 

Publishing 

2018 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

          ٖ ػٍٟ اعّبػ١ًٞٔبد:   ـُ ـــــــــاالعــ

  1965-3-27: ربس٠خ ا١ٌّـالد 

       ٌغٗ أى١ٍض٠ٗ:       صــاٌزـخـض

  رذس٠غ١ٗ:      ٖ ــــــاٌٛظ١ف

       اعزبر ِغبػذاٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

            و١ٍٗ اٌٍغبد :    ػٕٛاْ اٌؼًّ

:          اٌؼًّ   ٘برف

   07902312118:       اٌٙبرف إٌمبي

  asst.profnadiaali2014@yahoo.com أالٌىزشٟٚٔ اٌجش٠ذ

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1987األدااب بغاداد 

 1997األدااب بغاداد الماجستٌر 
 
 
 

الدكتوراه 
 

 2009األداب بغداد 

s أخرى   

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 1999-1998و١ٍٗ ا١ٌوِٛن اٌغبِؼٗ ِلهً َِبػل  1

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 1999-1998           -         كلٌة الٌرموك الجامعة  1

 2009-1999-             كلٌه المامون الجامعه  2

- 2009ٌغداد         كلٌه اللغات 3

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 2001-1999 اٌّبِِْٛلهً َِبػل  2

 2013-2001 اٌٍغبد/ اٌّبِْٛ ِلهً 3

 -2013 اٌٍغبد اٍزبم َِبػل 4

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السنـــــة المـــــادة القســـم 

 1999- 1998           مقدمه الى األدباللغه األنكلٌزٌه  1

 1999- 1998           األسنٌعاباللغه األنكلٌزٌه  2

 2009- 1999           الشعراللغه األنكٌزٌه  3

 2006- 2005         مقدمه الى األدباالترجمه  4

 2006- 2005          رواٌهالترجمه  5

 2010- 2009       مسرحٌهاللغه األنكلٌزٌه  6

 2019- 2010        الشعراللغه األنكلٌزٌه  7

 2018-2010  سرٌانً/ اٌطالً/روسً/المانً:إختصاص ثانً  اللغه الروسٌه  8

9  

  

  

9 

 

 

 

 

 

 

  

9 

 

 

 

 

 

    2018-2017ماجستٌر /النقد االدبًكلٌة االداب /اللغه االنكلٌزٌه

/ فارسً/عبري/روسً /   اختصاص ثانًاللغه األنكلٌزٌه  10

ماجستٌر 

2018-2019 

11    

12    

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

 2015 اللغة االنكلٌزٌةالتكٌف الحضاري فً  اشعار    1

   فكتور هٌرنادٌز كروز 

3     

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

7    

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 تقدٌم بحث كلٌه المأمون الجامعه 2000 المؤتمر العلمً السادس 1

 حضور كلٌه المأمون الجامعه 2008 المؤتمر العلمً الرابع عشر 2

 حضور كلٌه اللغات 2010 المؤتمر العلمً السادس 3

اللغات االجنبٌة من )مؤتمركلٌة اللغات 4

 منظور االلسنٌة واالدب والترجمة

==  فندق المنصور 2014

 االجنبٌةمنظور
5    

 ) ِئرّش عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١ٓؽضٛس  6
  (ااٌزشعّخ ٚا٠ٌٛٙخ اٌضمبف١خ

1 
1 

 حضور  كلٌة اللغات 2016

= =  2016المؤتمر العلمً الثامن   7

= =  2016 ندوة وسائل االعالموثقافة العنف 8

ندوات اقسام اللغات التركٌة واالسبانٌة  9

والسرٌانٌة 

2016-2019  = =

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

لجان مختلفة داخل الكلٌة  

تقوٌم بحوث للنشر 
 

لجنه علمٌه فً كلٌه المامون   

20020082009 
لجنه تدقٌق فً كلٌه المامون  تقوٌم بحوث للنشر 

االشراف على بحوث تخرج المرحلة الرابعة فً  الشعر 

 االدب االنكلٌزي

   الشعراالشراف على بحوث تخرج المرحلة الرابعة فً

المشاركة  فً لجان مناقشة بحوث التخرج فً مادة .

 االدب

  االدبالمشاركة فً لجان مناقشة بحوث التخرج فً مادة

لجنه امتحانٌه  كلٌه المامون االشتراك بورشة عمل فً القسم 

  كلٌة التمرٌض جامعة بغدادتقوٌم لغوي لعدة رسائل واطارٌحلجان تصحٌح الدفاتر االمتحانٌة فً القسم 

 الماجستٌروالدكتوراة عدة لجان مناقشة لطلبةلجان  مراجعة سجالت درجات الطالب 

 والدكتوراة

بغداد وبابل والبصره ومٌسان :  جامعاتتقوٌم بحوث ترقٌةلجنة القٌٌم الذاتً 

 تقوٌم بحوث نشر ترجمة فً موقع الكلٌة ومٌسانومٌسان



 

 

 

 

 

 

 
 اتالنتا/جامعة جورجٌا /ورشة عمل مع منطمة اٌركس  

 ورشة عمل فً المعهد البرٌطانً

لجنة وزارٌة لتصحٌح الدفاتر االمتحانٌة لطلبةالماجستٌر  

جامعة /كلٌة االداب/تقٌٌم اطارٌح فً االدب االنكلٌزي  الماجستٌر

بغداد 

 

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

اٌذ٠ِّٛخ ِمبثً اٌزغ١١ش ":صب٠شعظ" 1
 

 2001 مجله كلٌه المامون

" ؽىب٠خ اٌضٚعخ ِٓ ِذ٠ٕخ ثبس" 2
 

 

 

ath's Tale 

 2002 مجله كلٌه المامون

االثبس اٌغبفخ  ٌٍؾبٌّْٛ ":ثبساعٍغظ" 3

إٌخجخ 
 

 2002 مجله كلٌه المامون

4 

5444 

اٌؾ١بح ا ز١بس ٌالداح ":اٌّٛاػ١ذ اٌّفمٛدح"

 
 

 2005 مجله كلٌه المامون

" ضٛء ثال شّظ"ِؼٕٝ االوزّبي فٟ لظ١ذح 5
 

 =    2007 

 

6 

 

 

 

 

 

 

طشاع اٌّؾت ِغ اٌؼبٌُ:فشٚعذ  2012مجلة االداب  

 

 

 2013مجلة اللغات  سإ٠خ اٌّٛد ثذا٠خ ٌؾ١بح عذ٠ذح 7

8 

 

اٌغبٔت :ِفَٙٛ اٌؾت ٌذٜ ا١ٍِٟ دوٕغْٛ

 اٌجؼ١ذ ٌٍغٕخ

 2013االستاذ 

 ِفَٙٛ اٌّٛد فٟ ػمذح اٌخ١بي ٚاٌٛالغ ٌٛالط عز١فٓ 9
 

 

 2014الترجمة واللسانٌات 

10  

رمذ٠شاد د١ٔظ ٌفشرٛف ٌٍزاد اال شٜ 
 

 

The Dawn journal 2017 

11 

 

 

غّٛع ا٠ٌٛٙٗ االَٔب١ٔٗ : اكغو آٌ ثٛ

 

The Dawn journal 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

                 2019  The Dawn journal ثبٔٛساِب سػت: ر١زظ أذسٚٔىبط  

 

12 

1221 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن  

 نقابة االكادمٌٌن العراقٌٌٌن 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 االولى  فً امتحان طرق التدرٌس  1

 تدرٌس 

 2000كلٌه المامون الجامعه 

 2000كلٌه المأمون  الجامعه المؤتمر العلمً السادس  2

 2003كلٌه المامون الجامعه التمٌز العلمً والبحثً  3
وزبة شىش ِٓ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  4

 ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 2014  اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 2015 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ كتاب شكر من وكٌل الوزارة للشؤون العلمٌة 5

 2016كلٌة االداب  كتاب شكر من عمٌد كلٌة االداب 6

 2012كلٌة اللغات كتاب شكر من عمٌد اللغات  7

 2017 االداب/النسور /اللغاتكتاب شكر من عمٌد   8

االداب                    /النسور /اللغات كتاب شكر من عمٌد 9         2018               

      2019 النسور كتاب شكر من عمٌد 10    

    

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

                       ال ٌوجد  1

2   

 



 

 

 

 

 

 

 

3   

4   

5   

6   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              ٗاٌؼوث١ 

            ٗاألٔى١ٍي٠  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

ٔٛاس ؽغ١ٓ سض١ٛٞ اٌّشعِٟٛ :      ـُ ـــــــــاالعــ

 1969-7-1 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ػٍُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ ٚإٌؾٛ اٌّمبسْ- اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ:        صــاٌزـخـض

 رذس٠غ١خ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

    أعزبر ِغبػذ  :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 و١ٍخ اٌٍغبد- عبِؼخ ثغذاد :     ػٕٛاْ اٌؼًّ

/ :         اٌؼًّ   ٘برف

 07731161425:        اٌٙبرف إٌمبي

 nawar_hr@yahoo.com :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ

nawwar.ruthaiwi@colang.uobaghdad.edu.iq 

 

 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1992 ابن رشد- التربٌة بغداد 

 1999ابن رشد - التربٌة  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

   

دبلوم معهد اعداد  أخرى
 المعلمات

 1988 معهد العلمات الرصافة

 

mailto:nawar_hr@yahoo.com
mailto:nawar_hr@yahoo.com
mailto:nawwar.ruthaiwi@colang.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سشذ / عبِؼخ ثغذادِؼ١ذح  1

 

 

 سشذ

1999-1993 

و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سشذ / عبِؼخ ثغذاد رذس٠غ١خ 2

 

2007-2005 

 2011-2007 و١ٍخ اٌزشث١خ/ عبِؼخ ثبثًرذس٠غ١خ  3

و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سشذ / عبِؼخ ثغذادرذس٠غ١خ  4

 

2011-2014 

و١ٍخ اٌٍغبد / عبِؼخ ثغذادرذس٠غ١خ  5

 

 ٌٚؾذ االْ 2015

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سشذ / عبِؼخ ثغذادِؼ١ذح  1

 

 

 سشذ

1999-1993 

و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سشذ / عبِؼخ ثغذاد رذس٠غ١خ 2

 

2007-2005 

 2011-2007 و١ٍخ اٌزشث١خ/ عبِؼخ ثبثًرذس٠غ١خ  3

و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سشذ / عبِؼخ ثغذادرذس٠غ١خ  4

 

2011-2014 

و١ٍخ اٌٍغبد / عبِؼخ ثغذادرذس٠غ١خ  5

 

 ٌٚؾذ االْ 2015

6    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: اثؼبً س 

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2011-2007 المقالةاللغة االنكلٌزٌة  1

 2011-2007 االستٌعاب = 2

 2014-2011 والنحو التركٌبً  النحو المعاصر = 3

 2015-2016 النحو المقارن = 4

 2015-2016 التلفظ = 5

 2016-2019                 النحو التركٌبً                 =  6

7    

8    

9   

 

 

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

ِغّٛػخ هٍبئً افزظبطبد ِقزٍفخ  ٌطٍجخ  1

اٌّبعَز١و فٟ و١ٍخ اٌزّو٠غ 

 2019-2016 كلٌة التمرٌض جمٌع االختصاصات

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 تقدٌم بحث جامعة بابل 2010 اٌّئرّش اٌؼٍّٟ االٚي ٌغبِؼخ ثبثً 1

 (و١ٍخ االداة  ٚاٌزشث١خ)ٔذٚح ػ١ٍّخ  2

 

 

 

 (ٚٚاٌٍغبد

لجنة تنسٌقٌة  كلٌة التربٌة ابن رشد 2014

 وحضور
 تقدٌم بحث دبً- االمارات 2014 آراس/ ر١غٛي اٌؼشة  3

أٚعٗ )ٔذٚح  لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  4

 .(اٌزذا ً فٟ اٌٍغخ ٚاٌزشعّخ
 حضور كلٌة اللغات 2016

اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌضبِٓ ٌى١ٍخ اٌٍغبد  5

اٌٍغخ ٚاٌزشعّخ ِٕٙال ٌالثذاع )

 (ٚاٌزغذ٠ذ

 حضور كلٌة اللغات 2016

رشعّخ )ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  6

 (إٌض ٚع١ٍخ ٌأللٕبع
 

 حضور كلٌة اللغات 2016

 حضور كلٌة اللغات 2016 ِئرّش عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١ٓ 7

طؼٛثبد اٌزشعّخ  )ؽٍمخ ٔمبش١خ  8

االعجبٟٔ / (اٌغ١ّبئ١خ
 حضور كلٌة اللغات 2016

لجنة  / مشاركةكلٌة اللغات  2017ِئرّش اٌٍغبد  9

  

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

اٌٛال٠بد /  فٟ عٛسع١بٚسشخ ػًّ رذس٠ج١خ 

 2013اٌّزؾذح االِش٠ى١خ 

ٚسشخ ػًّ ػجش االٔزش١ٔذ ٌٍزذس٠ت ػٍٝ  

/ عبِؼخ عٛسع١ب/ رظ١ُّ اٌّمشساد اٌذساع١خ 

 2012اٌٛال٠بد 

ٚسشخ ػًّ ؽٛي طشق اٌجؾش ِٓ لجً ِٕظّخ  

 2013 فٟ ثغذاد  اال٠شوظ
االٔى١ٍض٠خ " ٔذٚح ػ١ٍّخ ػجش االٔزش١ٔذ  

 Shaw/ اٌّغزخذِخ فٟ االػّبي اٌزغبس٠خ 

academy / 2016ثش٠طب١ٔب 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

دساعخ ٔؾ٠ٛخ دال١ٌخ ٌٍّظطٍؾبد اٌضٕبئ١خ فٟ إٌظٛص  1

اٌمب١ٔٛٔخ االٔى١ٍض٠خ ٚاٌؼشث١خ 

 

و١ٍخ / ِغٍخ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ 

/ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

  (14)عبِؼخ ثبثً اٌؼذد 

 

2013 

دساعخ ِمبسٔخ : االلؾبَ فٟ اٌٍغز١ٓ االٔى١ٍض٠خ ٚاٌؼشث١خ 2

 

و١ٍخ / ِغٍخ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ 

/ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

  (7)عبِؼخ ثبثً اٌؼذد 

 

2011 

دساعخ ِمبسٔخ فٟ ّٔبرط اٌغٍّخ االعبع١خ فٟ اٌٍغز١ٓ  3

االٔى١ٍض٠خ ٚاٌؼشث١خ 

 

و١ٍخ / ِغٍخ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ 

/ اٌزشث١خ ٌٍؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

 (3)عبِؼخ ثبثً  اٌؼذد 

 

2010 

اٌزؾ١ًٍ اٌزذاٌٟٚ ٌٍّذ٠ؼ اٌّغزخذَ فٟ عٕبصاد شخظ١بد  4

 سئبع١خ ِخزبسح

و١ٍخ األاداة / ِغٍخ األداة

 ثغذاد

2016 

دساعخ : ١ٌٌٛبَ ٚسدصٚٚسس" اٌشٛوخ" أعزخذاَ اٌؾشٛ فٟ  5

 أعٍٛث١خ

 

 2017 ِب١ٌض٠ب  AWEGِغٍخ 

 –و١ٍخ اٌزشث١خ / ِغٍخ االعزبردساعخ ِمبسٔخ : لظ١ذح اٌشٛوخ ٌٛسدصٚٚسس ٚؽجٍٝ ٌمجبٟٔ  6

اثٓ سشذ 

2019 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

  عضوٌة جمعٌة العلماء العراقٌٌن فً الوالٌات المتحدة    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

ػ١ّذ و١ٍخ /  ثبثً –عبِؼخ وزبة شىش ٚرمذ٠ش  1

طفٟ اٌذ٠ٓ اٌؾٍٟ / اٌزشث١خ 

2010 

 2012ِٕظّخ اال٠شوظ وزبة شىش ٚرمذ٠ش   2

 2014ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ وزبة شىشٚرمذ٠ش   3

 2014ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سشذ وزبة شىش ٚرمذ٠ش  4



 

 

 

 

 

 

 

 2014ِغٍظ ِؾبفظخ ثغذاد وزبة شىش ٚرمذ٠ش  5

 2016ػّبدح اٌٍغبد وزبة شىش ٚرمذ٠ش  6

 2017ػّبدح اٌٍغبد وزبة شىش ٚرمذ٠ش  7

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼشث١ـخ 

              االٔى١ٍض٠ــخ 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

          ا٠ّبْ ػجذ اٌغزبس ػجذ اٌٍط١ف  :   ـُ ـــــــــاالعــ

  1963- 7- 29    : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

    ِزضٚعخ  :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 اصٕبْ     :ػـــــذد األٚالد  

   ِغٍّخ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

     ِبعغز١ش أدة أى١ٍضٞ:        صــاٌزـخـض

  رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ:        اٌٛظ١فخ

      أعزبر اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

          ثبة اٌّؼظُ\ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ \ و١ٍخ اٌٍغبد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

:          اٌؼًّ   ٘برف

:          اٌٙبرف إٌمبي

 imanlatif63@yahoo.com :أالٌىزشٟٚٔاٌجش٠ذ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

- 1983 كلٌة  اآلداب          جامعة  بغداد  
- 1999       كلٌة  اللغات  جامعة  بغدادالماجستٌر  1987
الدكتوراه  2002

 
   

   أخرى 

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 لغاٌة اآلن – 2002أب جامعه بغداد  كلٌه اللغات   1

  2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

- 1987وبْٔٛ األٚي   ٚىاهح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ\كائوح اٌجؼضبد ِالؽع.   َ 1

 1993آماه 

ِزوعُ ٚوٕذ أػط١ذ كٚهاد فٟ   2

اٌّىزت االٍزشبهٞ ثبٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

 ٚفٟ اٌمَُ اٌفؤَٟ

أ٠ٍٛي - 1993آماه  عبِؼخ ثغلاك\   و١ٍخ اٌٍغبد 

1999 

إعبىح كها١ٍخ ٌلهاٍخ  )  ِزوعُ 3

 (اٌّبعَز١و 

 2002آة - 1999أ٠ٍٛي  عبِؼخ ثغلاك\  و١ٍخ اٌٍغبد 

 2005 1ن- 2002آة  و١ٍخ اٌٍغبد\ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ   ِلهً َِبػل 4

      2009 1ن-  2005 1ن و١ٍخ اٌٍغبد\ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ِلهً    5

  ٌغب٠خ االْ– 2009 1ن و١ٍخ اٌٍغبد\ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ   أٍزبم َِبػل 6



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً       

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

المسرحٌة للمرحلة الثالثة  و المحادثة اللغة االنكلٌزٌة   1

 للمرحلة الثانٌة 

2002 -2004  

اإلنشاء و طرائق كتابه البحوث للمرحلة اللغة االنكلٌزٌة   2
 الثالثة و ماده المحادثة للمرحلة الثانٌة 

2004 - 2006 

المسرحٌة المرحلة الثالثة و ماده المحادثة اللغة االنكلٌزٌة   3
 .للمرحلة الثانٌة 

2006 - 2008 

قسم اللغة االنكلٌزٌة  4
 قسم اللغة التركٌة   

المسرحٌة للمرحلة الثالثة  
 ماده االنكلٌزي للمرحلة الثانٌة 

2008 – 2009  

  2010 – 2009 مادة الرواٌة للمرحلة الثالثة قسم اللغة االنكلٌزٌة   5

 2011 - 2010 مادة الرواٌة للمرحلة الثالثة قسم اللغة االنكلٌزٌة    6

7    
8    
9   

 

 
 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

قمت بإلقاء البحث  كلٌه اللغات   2009نٌسان  المؤتمر العلمً الخامس  1
 فً المؤتمر

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

قٌمت و أشرفت على بحوث تخرج طالب 
. المرحلة الرابعة 

 

قٌمت بحوث تدرٌسٌٌن لغرض ترقٌتهم 

العلمٌة  

 

 (سمنار)قٌمت بحوث و ساهمت بمناقشه 
لخرجً طالب الماجستٌر لغرض نشر 

بحوثهم 

 

 إشراف و تقٌٌم بحوث المرحلة الثالثة  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوٌر  مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع فًالمشروعات البحثٌة : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

مجله كلٌه التربٌة  "ستفٌن كرٌن كاتبا من إتباع المذهب الواقعً " 1
ألجامعه \االساسٌه 

 ألمستنصرٌه 

 2008أب 

  2005أب  مجله األستاذ "ثٌودور درٌزر كاتبا من أتباع المذهب الطبٌعً " 2

التأثٌر النفسً على شخصٌات القصص "  3
 "القصٌرة للكاتب شرود أندرسن

مجله كلٌه التربٌة 

 االساسٌه 

  2009أٌلول 

وصف التقالٌد االجتماعٌة فً رواٌة عصر " 4
 "البراءة للكاتبة اٌدث ورتن 

\ مجله كلٌه اآلداب 
 جامعه بغداد 

  2010آذار 

البحث عن االستقرار فً رواٌة حبٌبتً انتونٌا " 5
 "للكاتبة وٌال كاثر

\ مجله كلٌه اللغات 
 جامعه بغداد 

كانون األول 

2009  
 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 عضوه فً جمعٌه المترجمٌن العراقٌة     . 

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 2005رئٌس جامعه بغداد  كتاب شكر وتقدٌر  1

 2003عمٌد كلٌه اللغات  كتاب شكر وتقدٌر  2

كلٌه \المؤتمر العلمً الخامسشهادة اشتراك و تقدٌر   3

اللغات 

 2009نٌسان 

4    

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد  1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  (اٌٍغخ إالَ )  اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

  (ِؾبكئٗ , لواءٖ , وزبثٗ  )اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

  (لواءٖ)اٌٍغخ اٌفو١َٔخ           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                            اٌغ١شح اٌزار١خ                                                           
 

 

 

 

        ص٠ٕت ؽغْٛ ػجذ اال١ِش ِؾّذ ػٍٟ  اٌغشؼّٟ:     ـُ ـــــــــاالعــ

  11/1978 /12 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

    اٌّغشؽ١خ- ِبعغز١ش فٟ األدة اإلٔى١ٍضٞ :       صــاٌزـخـض

 رذس٠غ١خ :      ــــــخ اٌٛظ١ف

 اعزبر ِغبػذ  :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

          لغُ اٌٍغخ اإلٔى١ٍض٠خ/ و١ٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغذاد :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

    ------------:      اٌؼًّ   ٘برف

 ----------------------:    اٌٙبرف إٌمبي

 therose1978@yahoo.com :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 2000 - 1999 ابن رشد –كلٌة التربٌة جامعة بغداد 

 2006/ 12/6 كلٌة اآلداب الجامعة المستنصرٌةالماجستٌر 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

/  ابن رشد –كلٌة التربٌة  1
قسم اللغة اإلنكلٌزٌة 

 28/1/2008من جامعة بغداد 
 

 1/10/2014من جامعة بغداد كلٌة اللغات  2

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

قسم اللغة / ابن رشد – كلٌة التربٌة مدرس مساعد  1
اإلنكلٌزٌة 

 1/2007 /28من 
 

لَُ اٌٍغخ / اثٓ هشل – و١ٍخ اٌزوث١خ              ِلهً  2

 اإلٔى١ٍي٠خ

 26/8/2012 فٟ 

 

 1/10/2014 ِٓ  لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ / و١ٍخ اٌٍغبد ِلهً   3

 

 

 

 7/10/2015ِٓ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ / و١ٍخ اٌٍغبد اٍزبم َِبػل   4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

المرحلة / المسرح الحدٌثقسم اللغة االنكلٌزٌة  1
 الرابعة صباحً و مسائً 

2007 -2008 

المرحلة / مسرح عصر النهضةقسم اللغة االنكلٌزٌة  2
 الثانٌة

2007  -2008  
2008 - 2009 

 2009- 2008 المرحلة الثالثة/ محادثةقسم اللغة االنكلٌزٌة  3
2009 - 2010 

 2010- 2009 المرحلة االولى/ محادثةقسم اللغة االنكلٌزٌة  4

+ المرحلة الثانٌة/ دٌموقراطٌةقسم اللغة االنكلٌزٌة  5

 حقوق انسان باللغة االنكلٌزٌة 

2010 -2011   

قسم اللغة االنكلٌزٌة   6

 

 

فً كلٌة اللغت  

+ اختصاص ثانً –كلٌة اللغات 

ترجمة موقع  + لجنة امتحانٌة 

الكلٌة  

 

 

 

 + 

 

 لحنة  لل+ لج

2010-2011 

/ الشعر -  تربٌة ابن رشد قسم اللغة االنكلٌزٌة 7

 المرحلة الثالثة

2011-2012 

/  الشعر - تربٌة ابن رشد قسم اللغة االنكلٌزٌة 8

 والمسرحٌة المرحلة الثالثة

مرحلة ثانٌة  

2012- 2013  

المرحلة /  الشعر -تربٌة ابن رشد قسم اللغة االنكلٌزٌة 9

  والمسرحٌة مرحلة ثانٌة-الثالثة

2013 -2014 



 

 

 

 

 

 

 

نثر  /المرحلة الثانٌة/ كلٌة اللغاتقسم اللغة االنكلٌزٌة   10

المرحلة  االولى /كلٌة اللغات

اختصاص ثانً /

 

 

اختصاص ثانً  /االالولى

2014-2015 

المرحلة / كلٌة اللغاتقسم اللغة االنكلٌزٌة   11

انشاء /الثانٌة

-المرحلة  االولى/كلٌة اللغات

اختصاص ثانً /روسً 

 

 

اختصاص ثانً  /االالولى

2015-2016 

المرحلة / كلٌة اللغاتقسم اللغة االنكلٌزٌة   12

انشاء /الثانٌة

 

 

 

اختصاص ثانً  /االالولى

2016-2017 

 

 :اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغب 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

      ال ٌوجد            ـــــــــــ 1

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

7    

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعب 

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

مؤتمر التدرٌسٌن فً كانون  1
 الثانً

حضور  فندق الرشٌد 2009

حضور  السفارة االمٌركٌة 2009مؤتمر التدرٌسٌن فً اٌار  2

 حضور  كلٌة اللغات 2011 مؤتمر كلٌة اللغات  3

حضور  كلٌة التربٌة  2012 مؤتمر كلٌة التربٌة  4

 كلٌة التربٌة واالداب بٌنندوة  5

عن االستشراق  

 مشاركة ببحث كلٌة التربٌة 2014

حضور  كلٌة اللغات 2016مؤتمر كلٌة اللغات   6

مؤتمر جمعٌة المترجمٌن  7

الثالث 

حضور  كلٌة اللغات 2016

حضور ندوات بقسم الروسً  8

واالسبانً  واالنكلٌزي 

حضور  كلٌة اللغات 2016

ندوة عن تحسٌن جودة  8

الدراسات العلٌا 

حضور  كلٌة هندسة خوارزمً 2016

 

ورشة عمل عن الٌة اعداد  9

التقرٌر الذاتً 

حضور كلٌة الهندسة   25/5/2016

حضور مؤتمر عن االمراض   10

السرطانٌة وٌتخللها محاضرة 

عن تحسٌن واقع جودة التعلٌم  

حضور كلٌة الطب  2016



 

 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا 

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

االشتراك فً دورة التأهٌل التربوي  
فً   (77)ودورة اللغة العربٌة  (103)

 ولغاٌة  11/5/2008جامعة بغداد من 
8 /6 /2008 

مشاركة فً دورة تدرٌب التدرٌسٌن عبر  
اإلنترنت التً أقامتها جامعة اورٌغن 

االمٌركٌة لمدة عشرة اسابٌع من كانون 
 2009 الى اذار 2009الثانً

مشاركة فً دورة تدرٌب التدرٌسٌن عبر  
 جورجٌا  عن اإلنترنت التً أقامتها جامعة

كٌفٌة و ضع خطة او منهج للغة االنكلٌزٌة 
  2013فً 

مشاركة فً ورشة العمل عن التنمٌة  
البشرٌة وتطوٌرها فً كلٌة التربٌة ابن 

 رشد والحصول على شهادة دبلوم

مشاركة فً ورشة عمل استخدام التعلٌم  
االلكترونً برئاسة عمٌد كلٌة التربٌة ابن 

رشد 

 power pointمشاركة فً ورشة عمل  

واستخدام الصبورة الذكٌة  

حضور ورش عمل خاصة بالقسم والقاء  
محاضرة فً ندوة عن االستشراق 

 2015المشاركة فً دورة الحاسبات للعام  
فً كلٌة اللغات  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت
1  

The Satirical Anatomy of the Vice of Greed 

in Ben Jonson's Volpone 

 
كلٌة / مجلة األستاذ 

 (ابن رشد)التربٌة 

2010 

 117العدد 

2  

Eugene O'Neill's The Emperor Jones in the 

Context of Magic Realism 

مجلة    جامعة  

 االنبارللغات والترجمة 

-العدد الخامس 

2011 

3 The Poetics of Transition in T. S. 

Eliot's "Ash-Wednesday" 

 25العدد مجلة اللغات جامعة بغداد 

3 Eugene O'Neill's The Emperor Jones 

and the image of the other  

  مشاركة فً ندوة  ببحث 

4 The Platonic Meta-Imports in Luigi 

Pirandello's Six Characters in Search 

of an Author 

بحث منشور فً مجلة 

جامعة بغداد /االداب 

2015 

 111العدد

5 In-betweenness and Liminal Self in 

Amiri Baraka's Dutchman 

 بحث منشور فً مجلة 

جامعة بغداد / كلٌة اللغات

 32 العدد

6 The carnivalesque Misrule in 

William Shakespeare's King Lear 

 بحث منشور فً مجلة 

American Research 

Thoughts 

 11العدد

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 2008/ 3/ 12ابن رشد - كلٌة التربٌة كتاب شكر وتقدٌر  1

 2007/ 10/ 25 ابن رشد –كلٌة التربٌة  (لجنة إمتحانٌة)كتاب شكر وتقدٌر 2

 2011كلٌة اللغات  (لجنة إمتحانٌة)كتاب شكر وتقدٌر 3

 2011كلٌة اللغات  كتاب شكر وتقدٌر  4

 2013 من الوزارة لكل الموظفٌن كتاب شكر وتقدٌر  5

من رئٌس الجامعة للتفانً كتاب شكر وتقدٌر  6

 بالعمل

2014 

من مجلس محافظة بغداد  كتاب شكر وتقدٌر  7

 للتفانً واالخالص بالعمل 

2014 

من عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد  كتاب شكر وتقدٌر 8

لالخالص والتفانً فً العمل 

2015 

 

 2016من عمٌد كلٌة اللغات   كتاب شكر وتقدٌر 9

 

 

 

 

 

 .عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة : عاشرا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادي عشر  



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 .اللغــات :ثانً عشر  

               اٌؼوث١ـخ

              االٔى١ٍي٠ــخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

      عئدد فبضً وبظُ :       ـُ ـــــــــاالعــ

  1972-3-4 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ :             صــاٌزـخـض

 رذس٠غ١خ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 اعزبر ِغبػذ       :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

و١ٍخ اٌٍغبد  :               ػٕٛاْ اٌؼًّ

--- :         اٌؼًّ   ٘برف

 07709263184:         اٌٙبرف إٌمبي

 sudadjanabi@yahoo.com:اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1993ابن رشد / كلٌة التربٌة االولى جامعة بغداد 

 1999كلٌة اللغات جامعة بغداد الماجستٌر 

الدكتوراه 
 

 - - -

- - - أخرى 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 ٌٚؾل 2006-3-19عبِؼخ ثغلاك /و١ٍخ اٌٍغبد رله١َ٠خ  1

االٔو 

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

لحد االن -2006جامعة بغداد /كلٌة اللغات   1

 2006-1999جامعة اهلٌة كلٌة التراث  2

 2000-2-10 الى 1999-9-1جامعة بغداد صباحً / كلٌة التربٌة ابن رشد  3

 2000-2-10 الى 1999-9-1جامعة بغداد مسائً / كلٌة التربٌة ابن رشد  4

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 

 

 2017-2014 عبِؼخ ثغلاك/و١ٍخ اٌٍغبد ِموهح اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 2

  ٌٚؾل اال2017ْ عبِؼخ ثغلاك/و١ٍخ اٌٍغبد ِل٠وح شؼجخ ػّبْ اٌغٛكح 3

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 1999 االنشاء واالستٌعابكلٌة التربٌة /قسم اللغة االنكلٌزٌة 1

 2006-1999 لغة- انشاء واستٌعاب /نحو كلٌة التراث / قسم اللغة االنكلٌزٌة 2

ولغة /نحو المرحلة االولىكلٌة اللغات /قسم اللغة االنكلٌزٌة 3
المرحلة الثاالثة والنحو المرحلة 

 الثالثة

2006-2010 

نحو مرحلة اولى وثالثة قسم اللغة االنكلٌزٌة  4
ومحادثة مرحلة اولى واللغة 
 االنكلٌزٌة فً االقسام االخرى

2011-2016 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

  الٌوجد  1

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : ادعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

حضور كلٌة اللغات  2010مؤتمر كلٌة اللغات   1

حضور كلٌة االداب  2010امؤتمر كلٌة االداب  2

مشاركة ببحث كلٌة التراث  2003مؤتمر كلٌة التراث االول  3

حلقةدراسٌة  فً علم الداللة فً قسم اللغة  4

االنكلٌزٌة 

حضور مكتبة القسم  2010

حلقةدراسٌة  فً االدب  فً قسم اللغة  5

االنكلٌزٌة 

حضور مكتبة القسم  2010

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا 

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

االشراف على العدٌد من بحوث 
التخرج وبحوث اخرى فً المواد 

التً ادرسها 

المشاركةبمهرجان الفلم الٌابانً فً جامعة بغداد 

التقوٌم اللغوي للعدٌد من اطارٌح 
الماجستٌر والدركتوراه الخاصة بكلٌة 

التمرٌض 

المشاركة فً المهرجان السنوي لرابطة طالب ومثقفً العراق 

المشاركة بكورس اون الٌن فً جامعة اورٌغون االمرٌكٌة  

المشاركة بورشة عمل عن طرق تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة فً فندق  
فلسطٌن مٌرٌدٌان 

احد اعضاء مشروع حل النزاعات فً جمعٌة االمل العلراقٌة   

تدرٌس موظفً منظمة الصحة العالمٌةبدروةمكثفة باللغة االنكلٌزٌة  

تدرٌس موظفً جمعٌة الهالل االحمر دورة باللغة االنكلٌزٌة  

تدرٌس فً دورات اللغة االنكلٌزٌة فً المكتب االستشاري فً كلٌة  
اللغات 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2003 كلٌة التراث دراسة مقارنة بٌن التانٌث والتذكٌر بٌن اللغة االنكلٌزٌة والعربٌة  1

 ظبئض اٌغٕظ أٌمٛاػذٞ فٟ اٌؼشث١خ ٚاالٔى١ٍض٠خ   2

 

 

التربٌة 

 االساسٌة

2012 

دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ االٔى١ٍض٠خ ٚاٌؼشث١خ  : اٌزٛافك ث١ٓ اٌفؼً ٚاٌفبػً  3

 
 2012 كلٌة االداب 

جمعٌة   " اٌىٛسط ِٕزظف اعزشاؽخ "فٟ ١ٕٟ٘ ش١ّظ لظ١ذحاٌزؾ١ًٍ األعٍٛثٟ  4

 المترجمٌن

2016 

 2016كلٌة االداب  ثشاغّبرٟ ٌٍّذ٠ؼ اٌّغزخذَ فٟ عٕبصاد شخظ١بد ع١بع١خايرؾ١ًٍ اي 5

 2016مجلة عالمٌة    رؾ١ًٍ  طبثٟ أل جبس عبدح ِخزبسح  ثبٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 6

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :اسعا 

      

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 2009العمادة / كلٌة اللغاتكتاب شكر  1

 2010العمادة / كلٌة اللغاتكتاب شكر  2

 2010العمادة / كلٌة اللغاتكتاب شكر  3

 2013دار المأمون للترجمة كتاب شكر  4

 2015-2014العمادة / كلٌة اللغاتكتاب شكر  5

 2017العمادة /كلٌة اللغاتكتاب شكر  6

 2018-2017رئٌس الجامعة /جامعة بغدادكتاب شكر  7

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  الٌوجــــــــــــــــــــــــــــد 1

2   

3   

4   

5   

6   

 .اللغــات :ثانً عشر  

 اٌٍغخ اٌؼوث١خ             

           اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ   

  اٌٍغخ اٌفو١َٔخ

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

         سشب ػجذ إٌّؼُ ػض٠ض  :   ـُ ـــــــــاالعــ

  4/12/1974    : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

    ِزضٚعخ  :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 اصٕبْ     :ػـــــذد األٚالد  

   ِغٍّخ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

    دوزٛاسٖ  أداة فٟ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ:        صــاٌزـخـض

  رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ:        اٌٛظ١فخ

      أعزبر ِغبػذاٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

          ثبة اٌّؼظُ\ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ \ و١ٍخ اٌٍغبد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

:          اٌؼًّ   ٘برف

:          اٌٙبرف إٌمبي

 rasha.alabdullah@colang.uobaghdad.edu.iq :أالٌىزشٟٚٔاٌجش٠ذ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1996للغات كلٌة  ا          جامعة  بغداد  

 2001       كلٌة  اللغات  جامعة  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

 2018 كلٌة االداب والعلوم   ستٌت جامعة جورجٌا

   أخرى 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2006- 2001جامعه بغداد  كلٌه اللغات   1

 2008-2007جامعة القلمون االهلٌة سورٌا / جامعة القلمون االهلٌة  2  

 2018-2016جامعة جورجٌا ستٌت كلٌة االداب والعلوم    3

الى االن - 2018جامعة بغداد  كلٌة اللغات   4

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً       

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

ِبكح اٌَّوؽ١خ ٌٍّوؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚاٌضبٌضخ اللغة االنكلٌزٌة   1

 للمرحاللثانٌة 

2001-2002  

. ِبكح االٍز١ؼبة ٚ االكة ٌٍّوؽٍخ االٌٚٝ اللغة االنكلٌزٌة   2

 
2003-2004 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

\ و١ٍخ اٌٍغبد /لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ    ِلهً َِبػل 1

 عبِؼخ ثغلاك

2001-2005 

\ و١ٍخ اٌٍغبد /    لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  ِلهً 2

 عبِؼخ ثغلاك

2005-2009  

\ و١ٍخ اٌٍغبد / لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ     أٍزبم َِبػل 3

 عبِؼخ ثغلاك

 اٌٝ االْ- 2009



 

 

 

 

 

 

 

 2005-2004 .ِبكح اٌشؼو ٚاالٔشبء  ٌٍّوؽٍخ اٌضب١ٔخ اللغة االنكلٌزٌة   3

 اللغة االنكلٌزٌة  4
    

رله٠ٌ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ وٍغخ صب١ٔخ فٟ الَبَ 

 اٌى١ٍخ االفوٜ
الى حد االن  - 2001

  2008 – 2007 رله٠ٌ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ وٍغخ صب١ٔخ جامعة القلمون   5

 2018-2016 مادة االنشاء للمرحلة االولى جامعة جورجٌا ستٌت   6

 2019- 2018 المسرحٌة للمرحلة الثالثة اللغة االنكلٌزٌة    7
رله٠ٌ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ وٍغخ صب١ٔخ ٌطٍجخ  اللغة التركٌة   8

 

 اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

2018-2019 

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد  1

2    

3    

4    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

الكاتبة المسرحٌة االمرٌكٌة باوال  1

فوكل والمسرح االمرٌكً النسوي 

 الحدٌث 

الجامعة / كلٌة التربٌة للبنات  2019شباط 

 العراقٌة 

 بإلقاء البحث فً الندوة

 القاء بحث فً المؤتمر  جامعة جورجٌا ستٌت  2018اٌار  خطابات تٌد كنشاط صفً  2

اجواء الحرب فً رواٌة ومسرحٌة  3

 (افول القمر)جون شتاٌنبك  

 القاء بحث فً المؤتمر جامعة اٌموري  2018نٌسان 

شخصٌة الرجل فً مسرحٌة غولد  4

  (تمسكنت ثم تمكنت)سمث 

المؤتمر السنوي لمركز  2018شباط 

عشر  دراسات القرن الثامن

  فً المسٌسبً

 القاء بحث فً المؤتمر

وٌلٌام شكسبٌر  الطموح فً مسرحٌة 5

 ٌوجٌن اونٌل ماكبث ومسرحٌة

 ماكبت 

 القاء بحث فً المؤتمر جامعة جورجٌا ستٌت 2018شباط 

مفهوم كلمة الشرف فً مسرحٌة  6

 (رجل الشرف )سمرست موم 

مؤتمر ام ال اي فً والٌة  2017تشرٌن الثانً 

 جورجٌا 

 القاء بحث فً المؤتمر

ٌغخ اٌغَل فٟ  7

َِوؽ١ز١ٓ 

ِقٕبهر١ٓ ٌٍىبرت 

اٌَّوؽٟ ٘بهٌٚل 

 " . ثٕزو

 

 القاء بحث فً الندوة ندوة قسم اللغة االنكلٌزٌة 2012شباط 

8     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

قٌمت و أشرفت على بحوث تخرج طالب 
. المرحلة الرابعة 

 

قٌمت بحوث تدرٌسٌٌن لغرض ترقٌتهم 

العلمٌة  

 

 (سمنار)قٌمت بحوث و ساهمت بمناقشه 
جً طالب الماجستٌر لغرض نشر dلخر

بحوثهم 

 

 رئٌس وعضو فً مختلف اللجان  

مناقشة اطروحة ماجستٌر مناقشة اطروحة ماجستٌر  

 

 

أو تطوٌر  مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع فًالمشروعات البحثٌة : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

اٌجطً اٌّأٍٛٞ فٟ اٌَّوػ اٌؾل٠ش كهاٍخ فٟ َِوؽ١خ  1

َِٚوؽ١خ اٌىبرت رَٛ ٍزٛ  (وً اثٕبئٟ  )اٌىبرت أهصو ١ٍِو 

 (هٚى ٔىؤزٌ ٚغٍلَٔز١وْ ١ِزْٛ  )ثبهك 

 2005حزٌرا  مجلة االستاذ

 )أعٛاء اٌؾوة فٟ َِوؽ١خ ٚهٚا٠خ اٌىبرت عْٛ شز١بٔجه  2

 (أفٛي اٌمّو 

  2008كانون االول  مجله األستاذ

"  كٚه شقظ١خ اٌقبكِخ فٟ َِوؽ١زٟ ١ٌٍُٚ شىَج١و " 3

 "ػط١ً " ٚ " ا١ٌٍٍخ  اٌضب١ٔخ ػشو 

 2009 اذار  مجله األستاذ

كهاٍخ ٌٍغْٕٛ ِب ث١ٓ اٌغْٕٛ اٌظب٘وٞ ٌٙبٍِذ ٚاٌغْٕٛ  4

 اٌؾم١مٟ ٌٍٍّه ١ٌو
مجلة كلٌة التربٌة 

 االساسٌة 

 2009 اٌلول 

َِوؽ١خ " لظخ ؽل٠مخ اٌؾ١ٛاْ " َِوؽ١خ اكٚاهك اٌجٟ  5

 وبٍِخ ثؼل ٔظف لوْ
 2009حزٌران  مجله األستاذ

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 عضوه فً جمعٌه المترجمٌن العراقٌة     . 

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 2018عمٌد كلٌه اللغات كتاب شكر وتقدٌر  1

 2009نٌسان كلٌه اللغات  \المؤتمر العلمً الخامسشهادة اشتراك و تقدٌر   2

4    

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد  1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  (اٌٍغخ إالَ )  اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

  (ِؾبكئٗ , لواءٖ , وزبثٗ  )اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

  (لواءٖ)اٌٍغخ اٌفو١َٔخ           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

          ثغّخ ؽشثٟ ِٙذٞ  :   ـُ ـــــــــاالعــ

  30/9/1970   : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

     دوزٛساٖ أدة أى١ٍضٞ:       صــاٌزـخـض

  رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ:        اٌٛظ١فخ

      ِذسطاٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

          ثبة اٌّؼظُ\ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ \ و١ٍخ اٌٍغبد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

:          اٌؼًّ   ٘برف

       07805992893:   اٌٙبرف إٌمبي

 basmaharbi@yahoo.com :أالٌىزشٟٚٔاٌجش٠ذ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

 1992-1988كلٌة الهندسة  جامعة بغداد بكالورٌوس 

بكالورٌوس 
 

 1998-1994 كلٌة اللغات          جامعة  بغداد  

 2001-1998       كلٌة  اللغات  جامعة  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

 2013-2008كلٌة االداب كندا - جامعة كالكري

   اخرى 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2005-2001جامعه بغداد  محاضر خارجً / كلٌه اللغات  1

 2007-2005جامعة بغداد  كلٌة اللغات  2  

 2013-2008جامعة بغداد اجازة دراسٌة / كلٌة اللغات 3

 2012كندا / جامعة كالكريكلٌة االداب   4

لغاٌة االن - 2013جامعة بغداد كلٌة اللغات  5

    

    

    

    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً       

ٚىاهح / شووخ اٌزؾو٠و ٌٍّمبٚالد  ِٕٙلً 1

 االٍىبْ ٚاٌزؼ١ّو

 1992-2003   

ٚىاهح / شووخ اٌزؾو٠و ٌٍّمبٚالد هئ١ٌ لَُ اٌؾبٍت  2

االٍىبْ ٚاٌزؼ١ّو 

2001-2002 

ٚىاهح / شووخ اٌزؾو٠و ٌٍّمبٚالد هئ١ٌ ٚؽلح اٌجؾش ٚاٌزط٠ٛو  3

االٍىبْ ٚاٌزؼ١ّو 

2002-2003 

/   شووخ ؽّٛهاثٟ ٌٍّمبٚالد   ِٕٙلً اللَ 4

 ٚىاهح االٍىبْ ٚاٌزؼ١ّو

2003-2005 

  2007-2005 عبِؼخ ثغلاك\  و١ٍخ اٌٍغبد    ِلهً َِبػل  5

 (اعبىح كها١ٍخ ٌلهاٍخ اٌلوزٛهاٖ)  ِلهً َِبػل  6

  

 2013 - 2008 و١ٍخ اٌٍغبد\ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ

ٌغب٠خ االْ - 2013 و١ٍخ اٌٍغبد\ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ِلهً    7



 

 

 

 

 

 

 

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2002-2001 الشعر للمرحلة االولىاللغة االنكلٌزٌة   1

 2003-2002 المحادثة للمرحلة الثانٌةاللغة االنكلٌزٌة   2

االقسام / اللغة االنكلٌزٌة 3
الثانوٌة 

مادة االنكلٌزي للمرحلة االولى والثانٌة 
والرابعة 

2001-2005 

جامعة / اللغة االنكلٌزٌة 4
كندا / كالكري

مفاهٌم الدراسات االدبٌة فً الرواٌة والقصة 
 القصٌرة

2012 

قسم اللغة / اللغة االنكلٌزٌة 5
التركٌة والعبرٌة 

 2014-2013مادة االنكلٌزي للمرحلة االولى  

قسم اللغة االنكلٌزٌة  6
 قسم اللغة التركٌة والفرنسٌة 

واالسبانٌة   

النثر للمرحلة الثالثة 
 مادة االنكلٌزي للمرحلة الرابعة

2014-2015 

لغاٌة االن - 2015 المسرحٌة للمرحلة الرابعةقسم اللغة االنكلٌزٌة   7

    

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

 مفهوم الرحلة فً رواٌات  1
مختارة لهٌرمان مٌلفل وجون 

 شتاٌنبك ومارك توٌن

  2016-2015ابن رشد / كلٌة التربٌة/ اللغة االنكلٌزٌة

2    

3    

4    

5    

6    

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

قمت بإلقاء البحث كندا / جامعة كالكري 2009 موتمر التبادل الثقافً الحر 1
 فً المؤتمر

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

تقٌٌم واالشراف على بحوث تخرج 
. طالب المرحلة الرابعة 

دورة تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة لالغراض االكادٌمٌة 
فً المعهد البرٌطانً فً عمان 

تقٌٌم بحوث لغرض النشر فً مجلة كلٌة 
اللغات  

المشاركة فً ورشة المهارات التعلٌمٌة فً جامعة 
 2010/ كندا/ كالكري 

 الطارٌح طالب الماجستٌر تقوٌم لغوي
فً كلٌة التمرٌض  

المشاركة فً ورشة شهادة التدرٌس الجامعً فً 
 2011/ كندا/ جامعة كالكري 

ترجمة مختلف الوثائق فً المكتب 
االستشاري لكلٌة اللغات  

المشاركة فً ورشة التدرٌب على التدرٌس 
 2012/ كندا/ االكادٌمً فً جامعة كالكري 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوٌر  مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع فًالمشروعات البحثٌة : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

" عاصفة"االستعمار والحضارة فً مسرحٌة " 1
 "للكاتب اٌمً سٌزٌر

\ مجله كلٌه اللغات 
 جامعه بغداد

2015 

2    

3    

4    

5    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 عضوه فً جمعٌه المترجمٌن العراقٌة     . 

   عضوة فً نقابة المهندسٌن  

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 2005-1994وزارة االسكان والتعمٌر  عدد من كتب الشكر والتقدٌر  1

/ موتمر التبادل الثقافً الحرشهادة اشتراك و تقدٌر  2
 جامعة كالكري

2009 

 2006المعهد البرٌطانً فً عمان شهادة اشتراك وتقدٌر  3

 2015عمٌدة كلٌة اللغات كتاب شكر وتقدٌر  4

5    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد  1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  (اٌٍغخ إالَ )  اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

  (ِؾبكئٗ , لواءٖ , وزبثٗ  )اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

  (لواءٖ)اٌٍغخ اٌفو١َٔخ           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                ح اٌزارٟحاٌغ١ش

              
 

 

ُِؾغٓ  :   ـُ ـــــــــاالعــ           اؽغبْ ػٍٛاْ 

  2/12/1972   : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

     ِبعغز١ش أدة أى١ٍضٞ:       صــاٌزـخـض

  رذس٠غٟ فٟ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ:        اٌٛظ١فخ

      ِذسط:اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

          ثبة اٌّؼظُ\ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ \ و١ٍخ اٌٍغبد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

:          اٌؼًّ   ٘برف

       07707751189:   اٌٙبرف إٌمبي

 algazi72@yahoo.com    :أالٌىزشٟٚٔاٌجش٠ذ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

 1997-1993 (ابن ُرشد)التربٌة كلٌة  جامعة بغداد بكالورٌوس 

 2001-1998 (ابن ُرشد)التربٌة كلٌة   جامعة  بغدادالماجستٌر 

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

   2006   -  2001جامعه بغداد  محاضر خارجً / كلٌه اللغات  1

لغاٌة االن - 2006جامعة بغداد  كلٌة اللغات  2  

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً       

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2003-2001 للمرحلة الثانٌة- الرواٌة اللغة االنكلٌزٌة   1

 2010-2006االولى للمرحلة - االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة   2

االقسام / اللغة االنكلٌزٌة  3
الثانوٌة 

 2015-2010للمرحلة الرابعة - المسرحٌة  

االقسام / اللغة االنكلٌزٌة  4
الثانوٌة 

 2015 - 2006 (مادة ثانوٌة)اللغة االنكلٌزٌة 

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

  2011 -2006 عبِؼخ ثغلاك\ و١ٍخ اٌٍغبد \ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ    ِلهً َِبػل  1

  ِلهً   2

  

ٌغب٠خ االْ  - 2011 عبِؼخ ثغلاك\ و١ٍخ اٌٍغبد \ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 



 

 

 

 

 

 

 

1     

2    

  

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

مؤتمر بغداد الدولً الثالث للترجمة  1
 2013-  باحث ُمشارك –

بحث وترجمة بغداد  2013
 فورٌة

2     

3     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

تقٌٌم واالشراف على بحوث تخرج 
. طالب المرحلة الرابعة 

" اكتشاف المسرح التفاعلً" ورشة عمل بعنوان 
 2010.  كلٌة الخطابة والمسرح/ فً جامعة لندن 

 –مؤتمر بغداد الدولً الثالث للترجمة 
 2013- باحث ُمشارك 

دورة فً مهارات القٌادة فً السفارة االمرٌكٌة فً 
 2011بغداد 

مؤتمر علمٌة عدٌدة فً كلٌة اللغات وكلٌة 
جامعة بغداد / االداب 

 - جامعة جورجٌا ستٌت –ورشة عمل فً الترجمة 
 2013 الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة –اتالنتا 

ترجمة مختلف الوثائق فً المكتب 
االستشاري لكلٌة اللغات  

لتدرٌس سلسلة  (تدرٌب المدربٌن)دورة اكادٌمٌة 
-  لبنان – بٌروت –" Iraqi Cutting Edge "كتب 

2013 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

أو تطوٌر  مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع فًالمشروعات البحثٌة : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    

2    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 عضوه فً جمعٌه المترجمٌن العراقٌة     . 

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

1     

2    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد  1

2   

3   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  (اٌٍغخ إالَ )  اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

  (ِؾبكئٗ , لواءٖ , وزبثٗ  )اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

        ثبْ طالػ شؼالْ شالي اٌج١برٟ:     ـُ ـــــــــاالعــ

 9/6/1974 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ :        صــاٌزـخـض

 و١ٍخ اٌٍغبد/ رذس٠غ١خ فٟ عبِؼخ ثغذاد:      ٖ ــــــاٌٛظ١ف

    ِذسط   :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ /و١ٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغذاد :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

/ :         اٌؼًّ   ٘برف

/ :         اٌٙبرف إٌمبي

 ban_salah2005@yahoo.com :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1995-1994كلٌة المأمون الجامعة جامعة بغداد 

 2002-2001ابن رشد /كلٌة التربٌة جامعة بغداد الماجستٌر 

الدكتوراه 
 

   

   أخرى 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2010-2005و١ٍخ اٌٍغبد /عبِؼخ ثغلاكِلهً َِبػل  1

 

 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2019-2005جامعة بغداد كلٌة اللغات  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 

 

 2019-2010و١ٍخ اٌٍغبد / عبِؼخ ثغلاكِلهً  2

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2002 اللغة االنكلٌزٌةقسم اللغة الروسٌة  1

 2003 ةاللغة االنكلٌزيقسم اللغة األلمانٌة  2

 2004 المحادثة ةقسم اللغة االنكلٌزي 3

 2007-2005 المسرح االنكلٌزي ةقسم اللغة االنكلٌزي 4

 2014-2008 الرواٌة االنكلٌزٌة ةقسم اللغة االنكلٌزي 5

 2019-2015 الرواٌة  االنكلٌزٌة الحدٌثةقسم اللغة االنكلٌزٌة  6

 2019-2018  اللغة االنكلٌزٌةقسم اللغة السرٌانٌة  7

8    

9   

 

 

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

                 ـــــــــــ  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 قسم اللغة/مؤتمر كلٌة اللغات 1

 ةاالنكلٌزي

بحث كلٌة اللغات  2012

  مؤتمر التعلٌم العالً فً العراق لمنظمة 2

 اٌركس

 حضور  فندق الرشٌد 2016

3     

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

لوبك / التدرٌس فً مدرسة فولكس شول فً المانٌا المشاركة فً الندوات المنعقدة فً الكلٌة  

  

  

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

حقٌقة المدٌنة الفاضلة فً رواٌة جوناثان سوفت  1

 رحالت جلفر ال

مجلة االستاذ 

|\ 

2009 

محو الشخصٌة الفردٌة فً رواٌة جورج اروٌل  2

1984  

 2010 مجلة االستاذ

3    

4    

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

      

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 2006جامعة بغداد كتاب شكر  1

 2010 بغداد ةجامعكتاب شكر  2

3    

4    

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

   2019 كٌف نكتب رواٌة ناجحة  1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼوث١ـخ 

  االٔى١ٍي٠ــخ 

            االٌّب١ٔخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

 هشب ػجل اٌوػب ٍؼ١ل :   ـُ ـــــــــاالعــ
 

  1978-7-31    : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

    ِزضٚعخ  :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 اصٕبْ     :ػـــــذد األٚالد  

   ِغٍّخ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

     دوزٛساٖ ٌغخ أى١ٍض٠خ:        صــاٌزـخـض

  رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ:        اٌٛظ١فخ

      ِذسطاٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

          ثبة اٌّؼظُ\ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ \ و١ٍخ اٌٍغبد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

:          اٌؼًّ   ٘برف

:          اٌٙبرف إٌمبي

 rasha_alsabbah@yahoo.com  :أالٌىزشٟٚٔاٌجش٠ذ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 2000-1999 اللغاتكلٌة            جامعة  بغداد  

 2004       كلٌة  اللغات  جامعة  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

جامعة سالفرد المملكة 
 المتحدة

 2018 كلٌة االداب واالعالم 

 
 

 

 طٛهح  اي



 

 

 

 

 

 

 

   أخرى 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2005-2004جامعة كربالء كلٌة التربٌة  1

لغاٌة االن - 2004جامعه بغداد  كلٌه اللغات   2

  3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً       

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2004رشو٠ٓ االٚي - 2001اماه  عبِؼخ ووثالء/ و١ٍخ اٌزوث١خ  ِالؽع.   َ 1

 2004وبْٔٛ االٚي عبِؼخ ووثالء / و١ٍخ اٌزوث١خ ِلهً َِبػل  

  و١ٍخ اٌٍغبد\ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ   ِلهً َِبػل 4

  ٌٚؾل اال2011ْ و١ٍخ اٌٍغبد\ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ِلهً    5



 

 

 

 

 

 

 

ِبكح االٔى١ٍيٞ ٌطٍجخ اٌّوؽٍخ االٌٚٝ لَُ  و١ٍخ اٌزوث١خ عبِؼخ ووثالء  .1

ػٍُ إٌفٌ 

2004-2005 

 2005 - 2004  اٌّؾبكصخ اٌّوؽٍخ االٌٚٝاللغة االنكلٌزٌة    .2

 2006-2005 اإلنشاء المرحلة الثانٌةاللغة االنكلٌزٌة    .3

 2006-2005 اٌّمبٌخ اٌّوؽٍخ اٌضبٌضخاللغة االنكلٌزٌة    .4

 2013-2010 اٌظٛد ٌطٍجخ اٌّوؽٍخ االٌٚٝاللغة االنكلٌزٌة   .5

 2019- 2018 اٌمٛاػل اٌزمبثٍٟ ٌٍّوؽٍخ اٌضبٌضخقسم اللغة االنكلٌزٌة    .6

 2019-2018 المحادثة المرحلة االولى قسم اللغة االنكلٌزٌة     .7

اٌو١ٍٚخ قسم اللغة التركٌة و  .8
  ٚاٌفو١َٔخ ٚاٌؼجو٠خ

  ماده االنكلٌزي لمختلف المراحل 

    
   

 

 
 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

قمت بإلقاء البحث  كلٌه اللغات   2009نٌسان  المؤتمر العلمً الخامس  1
 فً المؤتمر

اٌّؤرّو اٌَبكً ٌغبِؼخ  2

 ووثالء

 قمت بإلقاء بحث جامعة كربالء 2010مارس 

ِؤرّو عبِؼخ ٍبٌفوك  3

- ٌطالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب
 اٌٍّّىخ اٌّزؾلح

 

اٌٍّّىخ / عبِؼخ ٍبٌفوك 2015

 اٌّزؾلح

 قمت بإلقاء بحث

اٌّؤرّو اٌٛؽٕٟ فٟ عبِؼخ  4

 شف١ٍل 

اٌٍّّىخ / جامعة شفٌلد 2016

 اٌّزؾلح

 المشاركة ببوستر

اٌّؤرّو اٌلٌٟٚ اٌَبثغ  5

intercultural 

pragmatics and 

communication 

2017 Croatia -Split القاء بحث 

ِؤرّو اٌلٌٟٚ فٟ عبِؼخ اي 6

Central Lancashire  -  

 القاء بحث اٌٍّّىخ اٌّزؾلح 

/ اٌّؤرّو اٌؼٍّٟ اٌَبثغ  7

  عبِؼخ اٌز١ّٕخ اٌجشو٠خ

 ١َٔبْ 13-14

2019 

 القاء بحث ا١ٌٍَّب١ٔخ/ اٌؼواق 

المؤتمر الدولً العلمً السابع  8

فً كلٌة التربٌة ابن رشد 

للعلوم االنسانٌة  

 

 نٌسان 14-15

2019 

 القاء بحث بغداد/ العراق 



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر العلمً الدولً االول  9
والسنوي الثانً عشر فً 

 جامعة التراث 
 

 نٌسان 29-30

2019 

 القاء بحث بغداد/ العراق 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

تقٌٌم و أشراف على بحوث تخرج طالب 
. المرحلة الرابعة 

 اٌزؾمذ ثلٚهح ؽوائك اٌزله٠ٌ 2006فٟ آة 

الٍبرنح اٌغبِؼبد ٚاٌّمبِخ فٟ ِووي اٌزؼ١ٍُ 

 اٌَّزّو فٟ عبِؼخ ثغلاك

اػطبء كٚهاد فٟ اٌّىزت االٍزشبهٞ فٟ 
 و١ٍخ اٌٍغبد فٟ ِٛاػ١غ االٔشبء ٚاٌمٛاػل

 

ِؼٙل ِضٍش RTIاٌؼًّ فٟ ِٕظّخ أَب١ٔخ رلػٝ 
االثؾبس  فٟ فوػٙب اٌزبثغ ٌّؾبفظخ ووثالء فٟ 

  2004ِغبي اكفبي اٌج١بٔبد فٟ ػبَ 

روعّخ اٌٛصبئك ٚاٌَّزَّىبد ٚاٌؼمٛك فٟ  

اٌّىزت االٍزشبهٞ ٌى١ٍخ اٌٍغبد عبِؼخ 

 ثغلاك

 اعواء اٌٍمبءد اٌؾٛاه٠خ ِغ ِزؾلصٟ 2003
اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ ِٓ االِو٠ىبْ اٌؼب١ٍِٓ فٟ 

اٌّؤٍَبد االَٔب١ٔخ وغيء ِٓ اٌغبٔت اٌؼٍّٟ 

فٟ اؽوٚؽخ اٌّبعَز١و 
 

 اٌزؾمذ ثلٚهح رؼ١ٍُ ثواِظ 2001فٟ ؽي٠واْ  

اٌىِٛج١ٛرو ٚاٍزقلاَ االٔزو١ٔذ ٚاٌجو٠ل 

االٌىزوٟٚٔ فٟ اٌّىزجخ اٌّووي٠خ ثغبِؼخ 
. ثغلاك

 ػٍّذ 2001 ٚؽزٝ رشو٠ٓ االٚي 2001ِٕن آماه   

فٟ ِووي اٌىِٛج١ٛرو فٟ و١ٍخ اٌزوث١خ عبِؼخ 

ووثالء 
ػٍّذ وّزوعّخ فٟ ِىزت روعّخ اٍٟ٘ فٟ ػبَ  

 2004  ٚؽزٝ ػبَ 2000

 

 



 

 

 

 

 

 

 

أو تطوٌر  مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع فًالمشروعات البحثٌة : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

رطج١ك ٚصبلخ : اؽوٚؽخ اٌّبعَز١و 1

اٌظٍخ ثبٌّٛػٛع ٚاٌّؼٍِٛبر١خ ػٍٝ 

افزالفبد اٌغٌٕ فٟ اٌزفبػً اٌؾٛاهٞ 
ٌّزؾلصٟ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ  

 

 2004 ا٠ٍٛي  

رم١١ُ اٌلهاٍبد فٟ افزالفبد اٌغٌٕ فٟ  2

اٌىفبءح اٌزفبػ١ٍخ  
 

 2006 مجلة جامعة بابل

اٌّؼب١ِٓ ٚكٚه ٔظو٠خ اٌزواثؾ فٟ رب٠ًٚ  3
 اٌّؼٕٝ

و١ٍخ اٌزوث١خ / ِغٍخ االٍزبم 

 اثٓ هشل

2010 

 2010 ِغٍخ ِؤرّو عبِؼخ ووثالء اٌىفبءح اٌزلا١ٌٚخ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ االعٕج١خ 4

5    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 عضوه فً جمعٌه المترجمٌن العراقٌة     . 

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 2001رئٌس جامعه بابل كتاب شكر وتقدٌر  1

 2010عمٌد كلٌه اللغات  كتاب شكر وتقدٌر  2

كلٌه \المؤتمر العلمً الخامسشهادة اشتراك و تقدٌر   3

اللغات 

 2009نٌسان 



 

 

 

 

 

 

 

 2010مؤتمر جامعة كربالء شهادة اشتراك و تقدٌر  4

 2016مؤتمر جامعة شفٌلد شهادة اشتراك و تقدٌر  

 2016المؤتمر الدولً فً كرواتٌا  شهادة اشتراك و تقدٌر  5

المؤتمر الدولً فً جامعة شهادة اشتراك و تقدٌر  

central Lancashire  

2017 

    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد  1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  (اٌٍغخ إالَ )  اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

  (ِؾبكئٗ , لواءٖ , وزبثٗ  )اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

  (لواءٖ)اٌٍغخ اٌفو١َٔخ           

             

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

 ػٍٟ ػبسف فبضً :    ـُ ـــــــــاالعــ

 1963-4-23 :ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 طشائك رش٠ظ اٌٍغٗ األٔى١ٍض٠خ : صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ :  ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 دوزٛساٖ :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 رذس٠غٟ :  ػٕٛاْ اٌؼًّ 

 /:         اٌؼًّ   ٘برف

 07718679740:       اٌٙبرف إٌمبي

 Dr.aliarif2@gmail.com:اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1986 ابن رشد–التربٌه  بغداد

 2004 ابن رشد–التربٌه  بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 2012 ابن رشد -التربٌه بغداد

    أخرى

 طٛسح

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 ٌؾل االْ -2006-1-7 عبِؼخ ثغلاك –و١ٍخ اٌٍغبد  رله٠َٟ  1

mailto:Dr.aliarif2@gmail.com
mailto:Dr.aliarif2@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )اٌغٙخ  د

–تدرٌسً  كلٌة اللغات  1

لحد -2006-1-7جامعة بغداد  

االن 

 2006-1-7 بغداد 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2012-2006 المرحلة الثانٌة –االنشاء واالستٌعاب  اللغه االنكلٌزٌة  1

 2012-2014- المرحلة الثالثة –علم الصرف اللغه االنكلٌزٌة  2

 2017-2014 المرحلة الرابعه –النحو التواصلً اللغه االنكلٌزٌة  3

 2012 قواعد اللغة االنكلٌزٌة  التركٌة اللغه  4

 2015-2013 قواعد اللغة االنكلٌزٌة اللغة الفرنسٌة  5

 2016 قواعد اللغة االنكلٌزٌة اللغة االلمانٌة  6

 لحد االن -  2017 قواعد اللغة االنكلٌزٌة اللغة اإلسبانٌة 7

8    

9   

 

 

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 حضور  بغداد 2009 مؤتمر آرٌكس 1

 
 المؤتمر األول لكلٌة النسور  2

 

 

 

 

  النسور 

 مشاركة  بغداد   2017

 مشاركة  كلٌة اللغات  2017 ندوة بٌت الحكمة  3

 المؤتمر الثانً  لكلٌة النسور  4

 

 حضور  بغداد   2018

 مشاركة تركٌا  2019 مؤتمر جامعة جرجس  5

 مشاركة  دهوك   2019       مؤتمر األكادٌمٌٌن العراقٌٌن األول  6

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  سمنار مشترك 

  

  

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 .التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Implementing Literature Circles in Teaching 3
rd

 

Year Drama in Iraqi College Classrooms  

 2017 مجلة آداب المستنصرٌة 

2    



 

 

 

 

 

 

 

3    

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

  

 .كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

  2010 معهد اللغات العسكري  كتاب شكر  1

  2012 وزٌر التعلٌم العالً  كتاب شكر  2

  2016 عمادة كلٌة اللغات  كتاب شكر  3

  2017 جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن  شهادة تقدٌرٌة  4

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1 Translation of Official Documents  2016 

2 English for Educational Psychology and Education Students  2017 

3   

4   

5   

6   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼوث١ـخ 

              االٔى١ٍي٠ــخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

          ِآسة ِؾّذ طٕىٛس   :   ـُ ـــــــــاالعــ

  1975- 5- 29    : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

    ِزضٚعخ  :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 صالصخ     :ػـــــذد األٚالد  

   ِغٍّخ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

     دوزٛساٖ ٌغخ  أى١ٍض٠خ:        صــاٌزـخـض

  رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ:        اٌٛظ١فخ

      ِذسطاٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

          ثبة اٌّؼظُ\ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ \ و١ٍخ اٌٍغبد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

:          اٌؼًّ   ٘برف

      07902239290:    اٌٙبرف إٌمبي

 mareb.albaidhani@yahoo.com :أالٌىزشٟٚٔاٌجش٠ذ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1998 ابن رشد/كلٌة  التربٌة  جامعة  بغداد  

 2006 كلٌة  اللغات  جامعة  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

/ جامعة سلٌمان دمٌرال
 تركٌا

 2018 كلٌة اللغات

   أخرى 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 لغاٌة اآلن – 2006جامعه بغداد  كلٌه اللغات   1

  2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2001 اٌٝ 2000عبِؼخ ثغلاك \ و١ٍخ اٌٍغبد  ِزوعُ 1

ِزوعُ ٚ َِؤٚي رَغ١ً اٌّىزت   2

 االٍزشبهٞ   

 2003-2002 عبِؼخ ثغلاك\   و١ٍخ اٌٍغبد 

إعبىح كها١ٍخ ٌلهاٍخ  )  ِزوعُ 3

 (اٌّبعَز١و 

 2006 اٌٝ 2002 عبِؼخ ثغلاك\  و١ٍخ اٌٍغبد 

 2015 اٌٝ 2006 و١ٍخ اٌٍغبد\ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ   ِلهً َِبػل 4

ثؼضخ كها١ٍخ ِٓ اي )ِلهً    5

  ٌلهاٍخ 2018 ٌغب٠خ  2014

 (اٌلوزٛهاٖ 

  ٌغب٠خ االْ      2015 و١ٍخ اٌٍغبد\ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ



 

 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً       

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

االنشاء مرحلة ثانٌة و طرق بحث مرحلة اللغة االنكلٌزٌة   1

 اولى 

2006 -2008  

 2010 - 2008 الترجمة مرحلة ثانٌة و رابعة  اللغة االنكلٌزٌة   2

اللغة االنكلٌزٌة   3
قسم اللغة التركٌة  

 

 

 

القواعد المرحلة الثانٌة  
 المرحلة الثالثة/ مادة االنكلٌزي 

2010-2014 

قسم اللغة االنكلٌزٌة  4
 قسم اللغة االلمانٌة  

النحو التقابلً للمرحلة الثالثة  
 مادة االنكلٌزي للمرحلة الثالثة 

2017-2018   

قسم اللغة االنكلٌزٌة   5
قسم اللغة االٌطالٌة 

علم اللغة العام  للمرحلة الثالثة  
 للمرحلة االولى  االنكلٌزي ةماد  

2018-2019   

6          

7    
8    
9   

 

 
 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد  1

2    

3    

4    

5    



 

 

 

 

 

 

 

6    

7    

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

قمت بإلقاء البحث  كلٌه اللغات   2009نٌسان  المؤتمر العلمً الخامس  1
 فً المؤتمر

المؤتمر الدولً للفلسفة و اللغة  2

 فً تركٌا

جامعة سلٌمان دمٌرال فً  2014 1ت

 تركٌا

القاء بحث فً 

 المؤتمر
3     

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

قٌمت و أشرفت على بحوث تخرج طالب 
. المرحلة الرابعة 

 

قٌمت  لغوٌا اطارٌح طلبة ماجستٌر فً كلٌة 

التمرٌض  

 

  إشراف و تقٌٌم بحوث المرحلة الثالثة 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

أو تطوٌر  مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع فًالمشروعات البحثٌة : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

دراسة نحوٌة داللٌة لالفعال المركبة باللغة " 1

 "االنكلٌزٌة 

مجله كلٌه التربٌة ابن 
 رشد 

2012 

  2013 مجله األستاذ "االسناد و االلحاق فً اللغة االنكلٌزٌة  " 2

 Anglisticum  2017مجله  "التداولٌة فً الكتابة االكادٌمٌة 3

4           

5        

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 عضوه فً جمعٌه المترجمٌن العراقٌة     . 

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 2007عمادة كلٌة اللغات   كتاب شكر وتقدٌر  1

 2009عمٌد كلٌه اللغات  كتاب شكر وتقدٌر  2

كلٌه \المؤتمر العلمً الخامسشهادة اشتراك و تقدٌر   3

اللغات 

 2009نٌسان 

عمادة كلٌة النسور الجامعة كتاب شكر   4

االهلٌة 

2018 

 2014المؤتمر الدولً للغة فً تركٌا شهادة اشتراك و تقدٌر   5



 

 

 

 

 

 

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد  1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  (اٌٍغخ إالَ )  اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

  (ِؾبكئٗ , لواءٖ , وزبثٗ  )اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

            اٌٍغخ اٌزوو١خ ِؾبكصخ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

          ١ِغٍْٛ  بٌذ ػٍٟ:  ـُ ـــــــــاالعــ

  2/10/1973   : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

     دوزٛساٖ أدة أى١ٍضٞ:       صــاٌزـخـض

  رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ:        اٌٛظ١فخ

      ِذسطاٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

          ثبة اٌّؼظُ\ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ \ و١ٍخ اٌٍغبد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

:          اٌؼًّ   ٘برف

       07717347841:   اٌٙبرف إٌمبي

 zanubia_2009@yahoo.com :أالٌىزشٟٚٔاٌجش٠ذ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

 1995-1994اللغات كلٌة جامعة بغداد بكالورٌوس 

بكالورٌوس 
 

 2004-2003 كلٌة االداب          جامعة  بغداد  

 2009-2008       كلٌة  االداب  جامعة  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

 2019-2018كلٌة االداب جامعة بغداد 

   اخرى 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

   2008-2004  عبِؼٗ ثغلاك/ و١ٍٗ اٌٍغبد  َِؤٌٗ ِىزجٗ 1

 
 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 1996-1995جامعه بغداد  محاضر  / كلٌه اللغات  1

 2007-2005جامعة بغداد  مدرس مساعد - كلٌة اللغات 2  

 2018-2014جامعة بغداد اجازة دراسٌة / كلٌة اللغات 3

 2019جامعه بغداد مدرس - كلٌة اللغات  4

5    

    

    

    

    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً       

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2008-2004عبِؼٗ ثغلاك –و١ٍٗ اٌٍغبد ِؾبػوٖ   2

 2014-2009عبِؼٗ ثغلاك –و١ٍٗ اٌٍغبد ِلهً َِبػل  3

اعبىٖ كها١ٍٗ ٌلهاٍٗ  ) ِلهً َِبػل 4
 (اٌلوزٛهاٖ

 2018- 2014  عبِؼٗ ثغلاك–و١ٍٗ اٌٍغبد 

و١ٍخ \   لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ   ِلهً 5

 اٌٍغبد

2019 

    

 

  

      



 

 

 

 

 

 

 

 2002-2001 الشعر للمرحلة االولىاللغة االنكلٌزٌة   1

 2003-2002 االدب المرحله  الثانٌةاللغة االنكلٌزٌة   2

االقسام / اللغة االنكلٌزٌة 3
الثانوٌة 

مادة االنكلٌزي للمرحلة االولى والثانٌة 
والرابعة 

2001-2005 

قسم اللغة / اللغة االنكلٌزٌة 4
التركٌة والعبرٌة 

 2014-2013مادة االنكلٌزي للمرحلة االولى  

قسم اللغة االنكلٌزٌة  5
 قسم اللغة التركٌة والفرنسٌة 

واالسبانٌة   

النثر للمرحلة الثالثة 
 مادة االنكلٌزي للمرحلة الرابعة

2014-2015 

 2019 االستٌعابقسم اللغة االنكلٌزٌة   6

    

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   الٌوجد 1

2    

3    

4    

5    

6    

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور



 

 

 

 

 

 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

تقٌٌم واالشراف على بحوث تخرج 
. طالب المرحلة الرابعة 

 

ترجمة مختلف الوثائق فً المكتب 
االستشاري لكلٌة اللغات  

 

 

 

 

 

 

أو تطوٌر  مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع فًالمشروعات البحثٌة : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    



 

 

 

 

 

 

 

2    

3    

4    

5    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 عضوه فً جمعٌه المترجمٌن العراقٌة     . 

   عضوة فً نقابة المهندسٌن  

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

 كلٌه اللغات وكلٌه االداب عدد من كتب الشكر والتقدٌر  1

2    

3    

4    

5    

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد  1

2   



 

 

 

 

 

 

 

3   

4   

5   

6   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  (اٌٍغخ إالَ )  اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

  (ِؾبكئٗ , لواءٖ , وزبثٗ  )اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

  (لواءٖ)اٌٍغخ اٌفو١َٔخ           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

 ٕ٘ذ ٔبعٟ ؽغ١ٓ  :   ـُـــــــــاالعــ

  17-10-1976:ربس٠خ ا١ٌّـالد 

    ِزضٚعخ  :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

ٚاؽذ     :ػـــــذد األٚالد  

   ِغٍّخ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

     دوزٛساٖ أدة أى١ٍضٞ:        صــاٌزـخـض

  رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ:        اٌٛظ١فخ

      ِذسطاٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

          ِغّغ ثبة اٌّؼظُ\ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ \ و١ٍخ اٌٍغبد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

:          اٌؼًّ   ٘برف

:          اٌٙبرف إٌمبي

  hind.n@colang.uobaghdad.edu.iq  :أالٌىزشٟٚٔاٌجش٠ذ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1998كلٌة اللغات           جامعة  بغداد   

    2001       كلٌة  اللغات   جامعة  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

 2018         كلٌة الفنون الحرة  اوستن \  جامعة تكساس

   أخرى 

 
 

 

 اٌظٛهح 

mailto:hind.n@colang.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 2013-2003جامعه بغداد  كلٌه اللغات   1

لغاٌة االن - 2018جامعه بغداد  كلٌه اللغات 2

3    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً       

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

  2003- 2004 المسرحٌة للمرحلة الثالثة   اللغة االنكلٌزٌة   1

 2004 - 2008 المسرحٌة للمرحلة الثانٌةاللغة االنكلٌزٌة   2

 2008 - 2010 .االدب المرحلة االولىاللغة االنكلٌزٌة   3

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2009-2003 و١ٍخ اٌٍغبد\ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ   ِلهً َِبػل 1

 2013-2009 عبِؼخ ثغلاك\   و١ٍخ اٌٍغبد    ِلهً 2

إعبىح كها١ٍخ ٌلهاٍخ  )  ِلهً  3

 (اٌلوزٛهاٖ 

 2018-2013 عبِؼخ ثغلاك\  و١ٍخ اٌٍغبد 

ٌغب٠خ االْ -2018 و١ٍخ اٌٍغبد\ لَُ اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ   ِلهً  4



 

 

 

 

 

 

 

قسم اللغة االنكلٌزٌة  4
  

  2010 – 2012 المسرحٌة للمرحلة الثانٌة

لغاٌة االن - 2018 االدب المرحلة االولىقسم اللغة االنكلٌزٌة   5

مادة االنكلٌزي لألقسام االخرى فً كلٌة اللغات  6
المانً , اسبانً, اٌطالً, يفارس, عبري\الكلٌة

 

2003-2013 \ 
لغاٌة االن - 2018

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد  1

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

المؤتمر العلمً السابع لكلٌة  1

اللغات 

قمت بإلقاء البحث  كلٌه اللغات  2011
 فً المؤتمر

مؤتمر الدراسات العربٌة  2

 االمرٌكٌة

الوالٌات المتحدة  2017

 االمرٌكٌة

 حضور

3     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

قٌمت و أشرفت على بحوث تخرج طالب 
. المرحلة الرابعة 

ورشة عمل مع السفارة االمرٌكٌة لتطوٌر 
البحرٌن )واقع تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة

2007) 
تقوٌم لغوي الطارٌح طلبة الدراسات 

كلٌة التمرٌض \العلٌا

ورشة عمل مع المعهد البرٌطانً لتطوٌر 
واقع تدرٌس اللغة 

 (2006االردن)االنكلٌزٌة



 

 

 

 

 

 

 

ترجمة وثائق مختلفة مع المكتب االستشاري 
كلٌة اللغات \ للغات االجنبٌة والترجمة

المدرس )المشاركة غً برنامج فلبراٌت 
وزارة الخارجٌة \ (المساعد للغة اجنبٌة

-2005)جامعة المسسبً \ االمرٌكٌة
2006) 

 

أو تطوٌر  مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع فًالمشروعات البحثٌة : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

انعكاسات النفس واالخرٌن االقل وضوحا فً  1
 "االستار او الروح المنعزلة"قصٌدة 

مجله كلٌه التربٌة 
ألجامعه \االساسٌه 

 ألمستنصرٌه 

2009 

\ مجله كلٌه اللغات  حلم االعتراف": زبٌب تحت اشعة الشمس" 2
 جامعه بغداد 

2009 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    دال ٌوج 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

منظمة المؤتمر االسالمً كتاب شكر وتقدٌر  1
الشعبً العالمً 

2003 

 2004رئٌس فسم اللغة االنكلٌزٌة كتاب شكر وتقدٌر  2

 2006وزارة الخارجٌة االمرٌكٌة شهادة مشاركة فً برنامج  3

 2010عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر وتقدٌر  4

 2018اوستن \جامعة تكساسشهادة مشاركة فً ورشة عمل  5

 2018عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر وتقدٌر  6

 2018عمادة كلٌة النسور الجامعة كتاب شكر وتقدٌر  7

 
 2018السفارة االمرٌكٌة شهادة مشاركة فً سمنار اونالٌن   8

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد  1

2   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  (ؽاللخ)  اٌٍغخ اٌؼوث١خ 

  (ؽاللخ)اٌٍغخ االٔى١ٍي٠خ 

  (لواءٖ)اٌٍغخ اٌفو١َٔخ           

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 ح اٌزارٟحاٌغ١ش
 

 

 

 

فبء طبؽت ِٙذٞ  ٚ:   ـُ ـــــــــاالعــ

 1972 اراس 6 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

اٌٍغخ االرى١ٍض٠خ ٚػٍُ اٌٍغخ  :        صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ :       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

   ِذسط   :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

  و١ٍخ اٌٍغبد –عبِؼخ ثغذاد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

/ :         اٌؼًّ   ٘برف

/ :         اٌٙبرف إٌمبي

  Wafaa_1972@yahoo.com :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1994 اللغات             بغداد 

 2012االداب   بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

 2019 التربٌة للعلوم االنسانٌة  بابل 

   أخرى 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

  ٌؾل االْ 2006 و١ٍخ اٌٍغبد ِلهً   1

 

 

 

 اٌظٛهح 

mailto:Wafaa_1972@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 لحد االن  2006بغداد  كلٌة اللغات   1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2013 التلفظ اللغة االنكلٌزٌة   1

 2013 االنشاء  اللغة االنكلٌزٌة 2

  2013 اختصاص ثانً / اللغة االنكلٌزٌةاللغة الفرنسٌة   3

 2014 االنشاء  اللغة االنكلٌزٌة 4

 2014 التلفظ اللغة االنكلٌزٌة 5

 2014 اختصاص ثانً/ اللغة االنكلٌزٌةاللغة الفارسٌة   6

 2015 اختصاص ثانً/ اللغة االنكلٌزٌةاللغة السرٌانٌة   7

 2018 ثانً/اللغة االنكلٌزٌةاللغة الروسٌة   8

9   

 

 

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

  الٌوجد   1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  



 

 

 

 

 

 

 

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 حضور  بغداد 2013 مؤتمر اللغات  1

 حضور  بغداد 2016 مؤتمر كلٌة التربٌة االول 2

 حضور  بغداد  2013 ندوات فً  كلٌة اللغات  3

المؤتمر االمام الحسٌن الدولً  4

 الرابع 

 القاء بحث كربالء المقدسة 2016

مؤتمر وزارة التعلٌم مع  5

منظمة اٌركس  

 حضور بغداد 2016

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

 برنامج تدرٌبً فً الوالٌات المتحدة ترجمة المكتب االستشاري  

 2013االمرٌكة 

 

 

 2014برنامج فلبراٌت فً امرٌكا ورش عمل  

تدرٌس دورات  فً المكتب االستشاري للغات 

والترجمة  

 

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1 Speech act of correction in The Iraqi 

Context EFlear 

 2016خارج العراق  

2 Gender-Based Phonological Analysis 

      

 2016خارج العراق 

3 A Stylistic Analysis of A Religious 

Speech  

 2016داخل العراق  

4 Ontological Metaphor in Economic 

News Reports: A Pragmatic Approach 

 2016 خارج العراق 

5 A Critical Discourse Analysis 

of Two Poems 

 2016داخل العراق  



 

 

 

 

 

 

 

6 Towards an Analytical Model in 

Critical Pragmatics 

 2018خارج العراق  

7 Lexical Phonology: Revisited   2017خارج العراق 

 

 

 

 

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

  جمعٌة المعلمٌن     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

كتاب شكر وزٌر التعلٌم العالً  1

2014 

 2014وزارة التعلٌم العالً  

2    

3    

4    

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

: التغذٌة اللفظٌة الراجعة فً صفوف تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة لغة اجنبٌة  1

تحلٌل تداولً  

2016 



 

 

 

 

 

 

 

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼوث١ـخ 

              االٔى١ٍي٠ــخ 

  (اٍب١ٍبد) اٌفو١َٔخ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

          طجبػ عبٌُ عجبس:   ـُ ـــــــــاالعــ

 1972 / 4 / 21 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚط :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 2     :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍُ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

سٚا٠خ / االدة االٔى١ٍضٞ :        صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط       :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 ِغّغ و١ٍبد ثبة اٌّؼظُ/ ثغذاد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

/ :         اٌؼًّ   ٘برف

/ :         اٌٙبرف إٌمبي

 sabahjabar@colang.uobaghdad.edu.iq :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1999 اللغاتبغداد 

 2010اللغات  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

/ / / 

   أخرى 

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 (2016)الى االن - 2011بغداد كلٌة اللغات  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2011-2010 المرحلة االولى/ مقدمة فً االدب قسم اللغة االنكلٌزٌة  1

 2011-2010 المرحلة الثانٌة/ المسرحٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  2

 2011-2010 اللغة االنكلٌزٌة كاختصاص ثانًقسم اللغة التركٌة  3

الشعر االنكلٌزي فً القرنٌن السادس عشر قسم اللغة االنكلٌزٌة  4
 المرحلة الثانٌة/ والسابع عشر 

2011-2012 

الشعر االنكلٌزي عصر استعادة الملكٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  5
 المرحلة الثالثة/ والحركة الرومانسٌة 

2012-2013 

الشعر االنكلٌزي فً العصر الفكتوري قسم اللغة االنكلٌزٌة  6
 / (القرن العشرٌن)وشعر العصر الحدٌث 

 المرحلة الرابعة

2013-2014 

 2015-2014 النقد االدبً لطلبة المرحلة الرابعةقسم اللغة االنكلٌزٌة  7

 2016-2015 المرحلة الثانٌة / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  8

 2017-2016المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  9

 2018-2017المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  10

 2019-2018المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  11

 2019-2018المرحلة الرابعة / االختصاص الثانً قسم اللغة الفارسٌة  12

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

  ال ٌوجد  1

2    

3    

  



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

رواٌة مارك توٌن هكلبري )البحث  1
 (فٌن طرٌق للنضوج

 باحث كربالء/ جامعة اهل البٌت  2013-2014

العنف الذي تأجج في العراق )البحث  2
واثره عمى المجتمع االميركي في 

 (رواية سبارتا

 باحث كلٌة اللغات 2014-2015

تداخل االدب مع المغة )البحث  3
 .(والترجمة

 باحث كلٌة اللغات 2015-2016

 حضور فندق المنصور 2013 مؤتمر بغداد الدولً للترجمة  4

 حضور كلٌة اللغات 2016 المؤتمر العلمً لكلٌة اللغات 5

المؤتمر العلمً الثالث لجمعٌة  6
 المترجمٌن العراقٌٌن

 حضور كلٌة اللغات 2016

ورشة عمل فً بٌت الحكمة عن  7
التناص االدبً  

 مشارك بٌت الحكمة 2016

حضور كلٌة اللغات  2016-2012ندوات االقسام العلمٌة لكلٌة اللغات  8

ندوات جمعٌة المترجمٌن  9
 (5)العراقٌٌن عدد 

حضور  جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 2012-2016

ورشتً عمل لقسم اللغة الروسٌة  10
 وقسم اللغة االسبانٌة 

حضور كلٌة اللغات  2016

مترجم فوري العتبة الحسٌنٌة المقدسة  2015مؤتمر االمام السجاد الدولً  11

حضور بٌت الحكمة  2019-2016ندوات بٌت الحكمة  12

باحث كلٌة اللغات  2018االدب المقارن  13

اهمٌة تدرٌس االدب فً اقسام  14
اللغة االنكلٌزٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

الحرب واالرهاب فً الرواٌة  15
العراقٌة واالمٌركٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

باحث كلٌة اللغات  2019التداخل الثقافً بٌن االمم  16



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

  

  

  

  

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2010 مجلة كلٌة اللغات  السرد متعدد االصوات 1

مفهوم الموت فً رواٌة دون دٌللٌلو الضوضاء  2
 البٌضاء

مجلة اللسانٌات 
جمعٌة / والترجمة 
 المترجمٌن

 قبول نشر

المشاعر المناهضة للروح العسكرٌة فً رواٌة  3
 (22-كاتش)جوزٌف هٌلر 

 2015 مجلة كلٌة االداب

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

     عضوٌة نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

وزٌر التعلٌم العالً والبحث كتاب شكر  1
العلمً 

2014 

الوكٌل العلمً لوزٌر التعلٌم كتاب شكر  2
العالً 

2011 

 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  3

 2012عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  4

 2013عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  5

 2014عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  6

 2015عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  7

 2016عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر   8

 2016وزارة الثقافة كتاب شكر  9

 2016مجلس محافظة بغداد كتاب شكر  10

شهادة اشتراك في برنامج تطوير مهارات  11
التدريسيين العراقيين في طرق تدريس 

 .الرواية االميركية

جامعة جورجٌا ستاٌت 
االمٌركٌة 

2013 

شهادة االشتراك في برنامج لمتحميل  12
. والنقد االدبي

مع جامعة جورجيا ستايت 
 االميركية

2012 

شهادة تقديرية لممشاركة في المؤتمر  13
العممي لجامعة اهل البيت 

 2014جامعة اهل البيت 

كتاب شكر من العتبة الحسينية المقدسة  14
لالشتراك بصفة مترجم فوري 

 2015العتبة الحسينية المقدسة 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   



 

 

 

 

 

 

 

3   

4   

5   

6   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼوث١ـخ 

    االٔى١ٍي٠ــخ 

           االٍجب١ٔخ 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

          طجبػ عبٌُ عجبس:   ـُ ـــــــــاالعــ

 1972 / 4 / 21 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚط :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 2     :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍُ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

سٚا٠خ / االدة االٔى١ٍضٞ :        صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط       :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 ِغّغ و١ٍبد ثبة اٌّؼظُ/ ثغذاد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

/ :         اٌؼًّ   ٘برف

/ :         اٌٙبرف إٌمبي

 sabahjabar@colang.uobaghdad.edu.iq :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1999 اللغاتبغداد 

 2010اللغات  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

/ / / 

   أخرى 

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 (2016)الى االن - 2011بغداد كلٌة اللغات  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2011-2010 المرحلة االولى/ مقدمة فً االدب قسم اللغة االنكلٌزٌة  1

 2011-2010 المرحلة الثانٌة/ المسرحٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  2

 2011-2010 اللغة االنكلٌزٌة كاختصاص ثانًقسم اللغة التركٌة  3

الشعر االنكلٌزي فً القرنٌن السادس عشر قسم اللغة االنكلٌزٌة  4
 المرحلة الثانٌة/ والسابع عشر 

2011-2012 

الشعر االنكلٌزي عصر استعادة الملكٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  5
 المرحلة الثالثة/ والحركة الرومانسٌة 

2012-2013 

الشعر االنكلٌزي فً العصر الفكتوري قسم اللغة االنكلٌزٌة  6
 / (القرن العشرٌن)وشعر العصر الحدٌث 

 المرحلة الرابعة

2013-2014 

 2015-2014 النقد االدبً لطلبة المرحلة الرابعةقسم اللغة االنكلٌزٌة  7

 2016-2015 المرحلة الثانٌة / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  8

 2017-2016المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  9

 2018-2017المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  10

 2019-2018المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  11

 2019-2018المرحلة الرابعة / االختصاص الثانً قسم اللغة الفارسٌة  12

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

  ال ٌوجد  1

2    

3    

  



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

رواٌة مارك توٌن هكلبري )البحث  1
 (فٌن طرٌق للنضوج

 باحث كربالء/ جامعة اهل البٌت  2013-2014

العنف الذي تأجج في العراق )البحث  2
واثره عمى المجتمع االميركي في 

 (رواية سبارتا

 باحث كلٌة اللغات 2014-2015

تداخل االدب مع المغة )البحث  3
 .(والترجمة

 باحث كلٌة اللغات 2015-2016

 حضور فندق المنصور 2013 مؤتمر بغداد الدولً للترجمة  4

 حضور كلٌة اللغات 2016 المؤتمر العلمً لكلٌة اللغات 5

المؤتمر العلمً الثالث لجمعٌة  6
 المترجمٌن العراقٌٌن

 حضور كلٌة اللغات 2016

ورشة عمل فً بٌت الحكمة عن  7
التناص االدبً  

 مشارك بٌت الحكمة 2016

حضور كلٌة اللغات  2016-2012ندوات االقسام العلمٌة لكلٌة اللغات  8

ندوات جمعٌة المترجمٌن  9
 (5)العراقٌٌن عدد 

حضور  جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 2012-2016

ورشتً عمل لقسم اللغة الروسٌة  10
 وقسم اللغة االسبانٌة 

حضور كلٌة اللغات  2016

مترجم فوري العتبة الحسٌنٌة المقدسة  2015مؤتمر االمام السجاد الدولً  11

حضور بٌت الحكمة  2019-2016ندوات بٌت الحكمة  12

باحث كلٌة اللغات  2018االدب المقارن  13

اهمٌة تدرٌس االدب فً اقسام  14
اللغة االنكلٌزٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

الحرب واالرهاب فً الرواٌة  15
العراقٌة واالمٌركٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

باحث كلٌة اللغات  2019التداخل الثقافً بٌن االمم  16



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

  

  

  

  

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2010 مجلة كلٌة اللغات  السرد متعدد االصوات 1

مفهوم الموت فً رواٌة دون دٌللٌلو الضوضاء  2
 البٌضاء

مجلة اللسانٌات 
جمعٌة / والترجمة 
 المترجمٌن

 قبول نشر

المشاعر المناهضة للروح العسكرٌة فً رواٌة  3
 (22-كاتش)جوزٌف هٌلر 

 2015 مجلة كلٌة االداب

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

     عضوٌة نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

وزٌر التعلٌم العالً والبحث كتاب شكر  1
العلمً 

2014 

الوكٌل العلمً لوزٌر التعلٌم كتاب شكر  2
العالً 

2011 

 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  3

 2012عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  4

 2013عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  5

 2014عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  6

 2015عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  7

 2016عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر   8

 2016وزارة الثقافة كتاب شكر  9

 2016مجلس محافظة بغداد كتاب شكر  10

شهادة اشتراك في برنامج تطوير مهارات  11
التدريسيين العراقيين في طرق تدريس 

 .الرواية االميركية

جامعة جورجٌا ستاٌت 
االمٌركٌة 

2013 

شهادة االشتراك في برنامج لمتحميل  12
. والنقد االدبي

مع جامعة جورجيا ستايت 
 االميركية

2012 

شهادة تقديرية لممشاركة في المؤتمر  13
العممي لجامعة اهل البيت 

 2014جامعة اهل البيت 

كتاب شكر من العتبة الحسينية المقدسة  14
لالشتراك بصفة مترجم فوري 

 2015العتبة الحسينية المقدسة 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   



 

 

 

 

 

 

 

3   

4   

5   

6   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼوث١ـخ 

    االٔى١ٍي٠ــخ 

           االٍجب١ٔخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

          طجبػ عبٌُ عجبس:   ـُ ـــــــــاالعــ

 1972 / 4 / 21 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚط :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 2     :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍُ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

سٚا٠خ / االدة االٔى١ٍضٞ :        صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط       :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 ِغّغ و١ٍبد ثبة اٌّؼظُ/ ثغذاد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

/ :         اٌؼًّ   ٘برف

/ :         اٌٙبرف إٌمبي

 sabahjabar@colang.uobaghdad.edu.iq :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1999 اللغاتبغداد 

 2010اللغات  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

/ / / 

   أخرى 

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 (2016)الى االن - 2011بغداد كلٌة اللغات  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2011-2010 المرحلة االولى/ مقدمة فً االدب قسم اللغة االنكلٌزٌة  1

 2011-2010 المرحلة الثانٌة/ المسرحٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  2

 2011-2010 اللغة االنكلٌزٌة كاختصاص ثانًقسم اللغة التركٌة  3

الشعر االنكلٌزي فً القرنٌن السادس عشر قسم اللغة االنكلٌزٌة  4
 المرحلة الثانٌة/ والسابع عشر 

2011-2012 

الشعر االنكلٌزي عصر استعادة الملكٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  5
 المرحلة الثالثة/ والحركة الرومانسٌة 

2012-2013 

الشعر االنكلٌزي فً العصر الفكتوري قسم اللغة االنكلٌزٌة  6
 / (القرن العشرٌن)وشعر العصر الحدٌث 

 المرحلة الرابعة

2013-2014 

 2015-2014 النقد االدبً لطلبة المرحلة الرابعةقسم اللغة االنكلٌزٌة  7

 2016-2015 المرحلة الثانٌة / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  8

 2017-2016المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  9

 2018-2017المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  10

 2019-2018المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  11

 2019-2018المرحلة الرابعة / االختصاص الثانً قسم اللغة الفارسٌة  12

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

  ال ٌوجد  1

2    

3    

  



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

رواٌة مارك توٌن هكلبري )البحث  1
 (فٌن طرٌق للنضوج

 باحث كربالء/ جامعة اهل البٌت  2013-2014

العنف الذي تأجج في العراق )البحث  2
واثره عمى المجتمع االميركي في 

 (رواية سبارتا

 باحث كلٌة اللغات 2014-2015

تداخل االدب مع المغة )البحث  3
 .(والترجمة

 باحث كلٌة اللغات 2015-2016

 حضور فندق المنصور 2013 مؤتمر بغداد الدولً للترجمة  4

 حضور كلٌة اللغات 2016 المؤتمر العلمً لكلٌة اللغات 5

المؤتمر العلمً الثالث لجمعٌة  6
 المترجمٌن العراقٌٌن

 حضور كلٌة اللغات 2016

ورشة عمل فً بٌت الحكمة عن  7
التناص االدبً  

 مشارك بٌت الحكمة 2016

حضور كلٌة اللغات  2016-2012ندوات االقسام العلمٌة لكلٌة اللغات  8

ندوات جمعٌة المترجمٌن  9
 (5)العراقٌٌن عدد 

حضور  جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 2012-2016

ورشتً عمل لقسم اللغة الروسٌة  10
 وقسم اللغة االسبانٌة 

حضور كلٌة اللغات  2016

مترجم فوري العتبة الحسٌنٌة المقدسة  2015مؤتمر االمام السجاد الدولً  11

حضور بٌت الحكمة  2019-2016ندوات بٌت الحكمة  12

باحث كلٌة اللغات  2018االدب المقارن  13

اهمٌة تدرٌس االدب فً اقسام  14
اللغة االنكلٌزٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

الحرب واالرهاب فً الرواٌة  15
العراقٌة واالمٌركٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

باحث كلٌة اللغات  2019التداخل الثقافً بٌن االمم  16



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

  

  

  

  

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2010 مجلة كلٌة اللغات  السرد متعدد االصوات 1

مفهوم الموت فً رواٌة دون دٌللٌلو الضوضاء  2
 البٌضاء

مجلة اللسانٌات 
جمعٌة / والترجمة 
 المترجمٌن

 قبول نشر

المشاعر المناهضة للروح العسكرٌة فً رواٌة  3
 (22-كاتش)جوزٌف هٌلر 

 2015 مجلة كلٌة االداب

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

     عضوٌة نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

وزٌر التعلٌم العالً والبحث كتاب شكر  1
العلمً 

2014 

الوكٌل العلمً لوزٌر التعلٌم كتاب شكر  2
العالً 

2011 

 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  3

 2012عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  4

 2013عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  5

 2014عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  6

 2015عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  7

 2016عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر   8

 2016وزارة الثقافة كتاب شكر  9

 2016مجلس محافظة بغداد كتاب شكر  10

شهادة اشتراك في برنامج تطوير مهارات  11
التدريسيين العراقيين في طرق تدريس 

 .الرواية االميركية

جامعة جورجٌا ستاٌت 
االمٌركٌة 

2013 

شهادة االشتراك في برنامج لمتحميل  12
. والنقد االدبي

مع جامعة جورجيا ستايت 
 االميركية

2012 

شهادة تقديرية لممشاركة في المؤتمر  13
العممي لجامعة اهل البيت 

 2014جامعة اهل البيت 

كتاب شكر من العتبة الحسينية المقدسة  14
لالشتراك بصفة مترجم فوري 

 2015العتبة الحسينية المقدسة 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   



 

 

 

 

 

 

 

3   

4   

5   

6   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼوث١ـخ 

    االٔى١ٍي٠ــخ 

           االٍجب١ٔخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

          طجبػ عبٌُ عجبس:   ـُ ـــــــــاالعــ

 1972 / 4 / 21 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚط :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 2     :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍُ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

سٚا٠خ / االدة االٔى١ٍضٞ :        صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط       :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 ِغّغ و١ٍبد ثبة اٌّؼظُ/ ثغذاد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

/ :         اٌؼًّ   ٘برف

/ :         اٌٙبرف إٌمبي

 sabahjabar@colang.uobaghdad.edu.iq :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1999 اللغاتبغداد 

 2010اللغات  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

/ / / 

   أخرى 

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 (2016)الى االن - 2011بغداد كلٌة اللغات  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2011-2010 المرحلة االولى/ مقدمة فً االدب قسم اللغة االنكلٌزٌة  1

 2011-2010 المرحلة الثانٌة/ المسرحٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  2

 2011-2010 اللغة االنكلٌزٌة كاختصاص ثانًقسم اللغة التركٌة  3

الشعر االنكلٌزي فً القرنٌن السادس عشر قسم اللغة االنكلٌزٌة  4
 المرحلة الثانٌة/ والسابع عشر 

2011-2012 

الشعر االنكلٌزي عصر استعادة الملكٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  5
 المرحلة الثالثة/ والحركة الرومانسٌة 

2012-2013 

الشعر االنكلٌزي فً العصر الفكتوري قسم اللغة االنكلٌزٌة  6
 / (القرن العشرٌن)وشعر العصر الحدٌث 

 المرحلة الرابعة

2013-2014 

 2015-2014 النقد االدبً لطلبة المرحلة الرابعةقسم اللغة االنكلٌزٌة  7

 2016-2015 المرحلة الثانٌة / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  8

 2017-2016المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  9

 2018-2017المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  10

 2019-2018المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  11

 2019-2018المرحلة الرابعة / االختصاص الثانً قسم اللغة الفارسٌة  12

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

  ال ٌوجد  1

2    

3    

  



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

رواٌة مارك توٌن هكلبري )البحث  1
 (فٌن طرٌق للنضوج

 باحث كربالء/ جامعة اهل البٌت  2013-2014

العنف الذي تأجج في العراق )البحث  2
واثره عمى المجتمع االميركي في 

 (رواية سبارتا

 باحث كلٌة اللغات 2014-2015

تداخل االدب مع المغة )البحث  3
 .(والترجمة

 باحث كلٌة اللغات 2015-2016

 حضور فندق المنصور 2013 مؤتمر بغداد الدولً للترجمة  4

 حضور كلٌة اللغات 2016 المؤتمر العلمً لكلٌة اللغات 5

المؤتمر العلمً الثالث لجمعٌة  6
 المترجمٌن العراقٌٌن

 حضور كلٌة اللغات 2016

ورشة عمل فً بٌت الحكمة عن  7
التناص االدبً  

 مشارك بٌت الحكمة 2016

حضور كلٌة اللغات  2016-2012ندوات االقسام العلمٌة لكلٌة اللغات  8

ندوات جمعٌة المترجمٌن  9
 (5)العراقٌٌن عدد 

حضور  جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 2012-2016

ورشتً عمل لقسم اللغة الروسٌة  10
 وقسم اللغة االسبانٌة 

حضور كلٌة اللغات  2016

مترجم فوري العتبة الحسٌنٌة المقدسة  2015مؤتمر االمام السجاد الدولً  11

حضور بٌت الحكمة  2019-2016ندوات بٌت الحكمة  12

باحث كلٌة اللغات  2018االدب المقارن  13

اهمٌة تدرٌس االدب فً اقسام  14
اللغة االنكلٌزٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

الحرب واالرهاب فً الرواٌة  15
العراقٌة واالمٌركٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

باحث كلٌة اللغات  2019التداخل الثقافً بٌن االمم  16



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

  

  

  

  

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2010 مجلة كلٌة اللغات  السرد متعدد االصوات 1

مفهوم الموت فً رواٌة دون دٌللٌلو الضوضاء  2
 البٌضاء

مجلة اللسانٌات 
جمعٌة / والترجمة 
 المترجمٌن

 قبول نشر

المشاعر المناهضة للروح العسكرٌة فً رواٌة  3
 (22-كاتش)جوزٌف هٌلر 

 2015 مجلة كلٌة االداب

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

     عضوٌة نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

وزٌر التعلٌم العالً والبحث كتاب شكر  1
العلمً 

2014 

الوكٌل العلمً لوزٌر التعلٌم كتاب شكر  2
العالً 

2011 

 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  3

 2012عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  4

 2013عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  5

 2014عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  6

 2015عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  7

 2016عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر   8

 2016وزارة الثقافة كتاب شكر  9

 2016مجلس محافظة بغداد كتاب شكر  10

شهادة اشتراك في برنامج تطوير مهارات  11
التدريسيين العراقيين في طرق تدريس 

 .الرواية االميركية

جامعة جورجٌا ستاٌت 
االمٌركٌة 

2013 

شهادة االشتراك في برنامج لمتحميل  12
. والنقد االدبي

مع جامعة جورجيا ستايت 
 االميركية

2012 

شهادة تقديرية لممشاركة في المؤتمر  13
العممي لجامعة اهل البيت 

 2014جامعة اهل البيت 

كتاب شكر من العتبة الحسينية المقدسة  14
لالشتراك بصفة مترجم فوري 

 2015العتبة الحسينية المقدسة 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   



 

 

 

 

 

 

 

3   

4   

5   

6   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼوث١ـخ 

    االٔى١ٍي٠ــخ 

           االٍجب١ٔخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

          طجبػ عبٌُ عجبس:   ـُ ـــــــــاالعــ

 1972 / 4 / 21 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚط :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 2     :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍُ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

سٚا٠خ / االدة االٔى١ٍضٞ :        صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط       :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 ِغّغ و١ٍبد ثبة اٌّؼظُ/ ثغذاد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

/ :         اٌؼًّ   ٘برف

/ :         اٌٙبرف إٌمبي

 sabahjabar@colang.uobaghdad.edu.iq :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1999 اللغاتبغداد 

 2010اللغات  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

/ / / 

   أخرى 

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 (2016)الى االن - 2011بغداد كلٌة اللغات  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2011-2010 المرحلة االولى/ مقدمة فً االدب قسم اللغة االنكلٌزٌة  1

 2011-2010 المرحلة الثانٌة/ المسرحٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  2

 2011-2010 اللغة االنكلٌزٌة كاختصاص ثانًقسم اللغة التركٌة  3

الشعر االنكلٌزي فً القرنٌن السادس عشر قسم اللغة االنكلٌزٌة  4
 المرحلة الثانٌة/ والسابع عشر 

2011-2012 

الشعر االنكلٌزي عصر استعادة الملكٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  5
 المرحلة الثالثة/ والحركة الرومانسٌة 

2012-2013 

الشعر االنكلٌزي فً العصر الفكتوري قسم اللغة االنكلٌزٌة  6
 / (القرن العشرٌن)وشعر العصر الحدٌث 

 المرحلة الرابعة

2013-2014 

 2015-2014 النقد االدبً لطلبة المرحلة الرابعةقسم اللغة االنكلٌزٌة  7

 2016-2015 المرحلة الثانٌة / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  8

 2017-2016المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  9

 2018-2017المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  10

 2019-2018المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  11

 2019-2018المرحلة الرابعة / االختصاص الثانً قسم اللغة الفارسٌة  12

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

  ال ٌوجد  1

2    

3    

  



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

رواٌة مارك توٌن هكلبري )البحث  1
 (فٌن طرٌق للنضوج

 باحث كربالء/ جامعة اهل البٌت  2013-2014

العنف الذي تأجج في العراق )البحث  2
واثره عمى المجتمع االميركي في 

 (رواية سبارتا

 باحث كلٌة اللغات 2014-2015

تداخل االدب مع المغة )البحث  3
 .(والترجمة

 باحث كلٌة اللغات 2015-2016

 حضور فندق المنصور 2013 مؤتمر بغداد الدولً للترجمة  4

 حضور كلٌة اللغات 2016 المؤتمر العلمً لكلٌة اللغات 5

المؤتمر العلمً الثالث لجمعٌة  6
 المترجمٌن العراقٌٌن

 حضور كلٌة اللغات 2016

ورشة عمل فً بٌت الحكمة عن  7
التناص االدبً  

 مشارك بٌت الحكمة 2016

حضور كلٌة اللغات  2016-2012ندوات االقسام العلمٌة لكلٌة اللغات  8

ندوات جمعٌة المترجمٌن  9
 (5)العراقٌٌن عدد 

حضور  جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 2012-2016

ورشتً عمل لقسم اللغة الروسٌة  10
 وقسم اللغة االسبانٌة 

حضور كلٌة اللغات  2016

مترجم فوري العتبة الحسٌنٌة المقدسة  2015مؤتمر االمام السجاد الدولً  11

حضور بٌت الحكمة  2019-2016ندوات بٌت الحكمة  12

باحث كلٌة اللغات  2018االدب المقارن  13

اهمٌة تدرٌس االدب فً اقسام  14
اللغة االنكلٌزٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

الحرب واالرهاب فً الرواٌة  15
العراقٌة واالمٌركٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

باحث كلٌة اللغات  2019التداخل الثقافً بٌن االمم  16



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

  

  

  

  

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2010 مجلة كلٌة اللغات  السرد متعدد االصوات 1

مفهوم الموت فً رواٌة دون دٌللٌلو الضوضاء  2
 البٌضاء

مجلة اللسانٌات 
جمعٌة / والترجمة 
 المترجمٌن

 قبول نشر

المشاعر المناهضة للروح العسكرٌة فً رواٌة  3
 (22-كاتش)جوزٌف هٌلر 

 2015 مجلة كلٌة االداب

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

     عضوٌة نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

وزٌر التعلٌم العالً والبحث كتاب شكر  1
العلمً 

2014 

الوكٌل العلمً لوزٌر التعلٌم كتاب شكر  2
العالً 

2011 

 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  3

 2012عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  4

 2013عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  5

 2014عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  6

 2015عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  7

 2016عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر   8

 2016وزارة الثقافة كتاب شكر  9

 2016مجلس محافظة بغداد كتاب شكر  10

شهادة اشتراك في برنامج تطوير مهارات  11
التدريسيين العراقيين في طرق تدريس 

 .الرواية االميركية

جامعة جورجٌا ستاٌت 
االمٌركٌة 

2013 

شهادة االشتراك في برنامج لمتحميل  12
. والنقد االدبي

مع جامعة جورجيا ستايت 
 االميركية

2012 

شهادة تقديرية لممشاركة في المؤتمر  13
العممي لجامعة اهل البيت 

 2014جامعة اهل البيت 

كتاب شكر من العتبة الحسينية المقدسة  14
لالشتراك بصفة مترجم فوري 

 2015العتبة الحسينية المقدسة 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   



 

 

 

 

 

 

 

3   

4   

5   

6   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼوث١ـخ 

    االٔى١ٍي٠ــخ 

           االٍجب١ٔخ 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

          طجبػ عبٌُ عجبس:   ـُ ـــــــــاالعــ

 1972 / 4 / 21 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚط :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 2     :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍُ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

سٚا٠خ / االدة االٔى١ٍضٞ :        صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط       :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 ِغّغ و١ٍبد ثبة اٌّؼظُ/ ثغذاد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

/ :         اٌؼًّ   ٘برف

/ :         اٌٙبرف إٌمبي

 sabahjabar@colang.uobaghdad.edu.iq :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1999 اللغاتبغداد 

 2010اللغات  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

/ / / 

   أخرى 

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 (2016)الى االن - 2011بغداد كلٌة اللغات  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2011-2010 المرحلة االولى/ مقدمة فً االدب قسم اللغة االنكلٌزٌة  1

 2011-2010 المرحلة الثانٌة/ المسرحٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  2

 2011-2010 اللغة االنكلٌزٌة كاختصاص ثانًقسم اللغة التركٌة  3

الشعر االنكلٌزي فً القرنٌن السادس عشر قسم اللغة االنكلٌزٌة  4
 المرحلة الثانٌة/ والسابع عشر 

2011-2012 

الشعر االنكلٌزي عصر استعادة الملكٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  5
 المرحلة الثالثة/ والحركة الرومانسٌة 

2012-2013 

الشعر االنكلٌزي فً العصر الفكتوري قسم اللغة االنكلٌزٌة  6
 / (القرن العشرٌن)وشعر العصر الحدٌث 

 المرحلة الرابعة

2013-2014 

 2015-2014 النقد االدبً لطلبة المرحلة الرابعةقسم اللغة االنكلٌزٌة  7

 2016-2015 المرحلة الثانٌة / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  8

 2017-2016المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  9

 2018-2017المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  10

 2019-2018المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  11

 2019-2018المرحلة الرابعة / االختصاص الثانً قسم اللغة الفارسٌة  12

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

  ال ٌوجد  1

2    

3    

  



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

رواٌة مارك توٌن هكلبري )البحث  1
 (فٌن طرٌق للنضوج

 باحث كربالء/ جامعة اهل البٌت  2013-2014

العنف الذي تأجج في العراق )البحث  2
واثره عمى المجتمع االميركي في 

 (رواية سبارتا

 باحث كلٌة اللغات 2014-2015

تداخل االدب مع المغة )البحث  3
 .(والترجمة

 باحث كلٌة اللغات 2015-2016

 حضور فندق المنصور 2013 مؤتمر بغداد الدولً للترجمة  4

 حضور كلٌة اللغات 2016 المؤتمر العلمً لكلٌة اللغات 5

المؤتمر العلمً الثالث لجمعٌة  6
 المترجمٌن العراقٌٌن

 حضور كلٌة اللغات 2016

ورشة عمل فً بٌت الحكمة عن  7
التناص االدبً  

 مشارك بٌت الحكمة 2016

حضور كلٌة اللغات  2016-2012ندوات االقسام العلمٌة لكلٌة اللغات  8

ندوات جمعٌة المترجمٌن  9
 (5)العراقٌٌن عدد 

حضور  جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 2012-2016

ورشتً عمل لقسم اللغة الروسٌة  10
 وقسم اللغة االسبانٌة 

حضور كلٌة اللغات  2016

مترجم فوري العتبة الحسٌنٌة المقدسة  2015مؤتمر االمام السجاد الدولً  11

حضور بٌت الحكمة  2019-2016ندوات بٌت الحكمة  12

باحث كلٌة اللغات  2018االدب المقارن  13

اهمٌة تدرٌس االدب فً اقسام  14
اللغة االنكلٌزٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

الحرب واالرهاب فً الرواٌة  15
العراقٌة واالمٌركٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

باحث كلٌة اللغات  2019التداخل الثقافً بٌن االمم  16



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

  

  

  

  

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2010 مجلة كلٌة اللغات  السرد متعدد االصوات 1

مفهوم الموت فً رواٌة دون دٌللٌلو الضوضاء  2
 البٌضاء

مجلة اللسانٌات 
جمعٌة / والترجمة 
 المترجمٌن

 قبول نشر

المشاعر المناهضة للروح العسكرٌة فً رواٌة  3
 (22-كاتش)جوزٌف هٌلر 

 2015 مجلة كلٌة االداب

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

     عضوٌة نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

وزٌر التعلٌم العالً والبحث كتاب شكر  1
العلمً 

2014 

الوكٌل العلمً لوزٌر التعلٌم كتاب شكر  2
العالً 

2011 

 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  3

 2012عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  4

 2013عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  5

 2014عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  6

 2015عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  7

 2016عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر   8

 2016وزارة الثقافة كتاب شكر  9

 2016مجلس محافظة بغداد كتاب شكر  10

شهادة اشتراك في برنامج تطوير مهارات  11
التدريسيين العراقيين في طرق تدريس 

 .الرواية االميركية

جامعة جورجٌا ستاٌت 
االمٌركٌة 

2013 

شهادة االشتراك في برنامج لمتحميل  12
. والنقد االدبي

مع جامعة جورجيا ستايت 
 االميركية

2012 

شهادة تقديرية لممشاركة في المؤتمر  13
العممي لجامعة اهل البيت 

 2014جامعة اهل البيت 

كتاب شكر من العتبة الحسينية المقدسة  14
لالشتراك بصفة مترجم فوري 

 2015العتبة الحسينية المقدسة 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   



 

 

 

 

 

 

 

3   

4   

5   

6   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼوث١ـخ 

    االٔى١ٍي٠ــخ 

           االٍجب١ٔخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

          طجبػ عبٌُ عجبس:   ـُ ـــــــــاالعــ

 1972 / 4 / 21 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚط :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 2     :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍُ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

سٚا٠خ / االدة االٔى١ٍضٞ :        صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط       :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 ِغّغ و١ٍبد ثبة اٌّؼظُ/ ثغذاد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

/ :         اٌؼًّ   ٘برف

/ :         اٌٙبرف إٌمبي

 sabahjabar@colang.uobaghdad.edu.iq :اٌجش٠ذ االٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّئ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة 

بكالورٌوس 
 

 1999 اللغاتبغداد 

 2010اللغات  بغدادالماجستٌر 

الدكتوراه 
 

/ / / 

   أخرى 

 
 

 

 اٌظٛهح 



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزوح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙل )  اٌغٙخ د

 (2016)الى االن - 2011بغداد كلٌة اللغات  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزوح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

السنـــــة المـــــادة القســـم ت 

 2011-2010 المرحلة االولى/ مقدمة فً االدب قسم اللغة االنكلٌزٌة  1

 2011-2010 المرحلة الثانٌة/ المسرحٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  2

 2011-2010 اللغة االنكلٌزٌة كاختصاص ثانًقسم اللغة التركٌة  3

الشعر االنكلٌزي فً القرنٌن السادس عشر قسم اللغة االنكلٌزٌة  4
 المرحلة الثانٌة/ والسابع عشر 

2011-2012 

الشعر االنكلٌزي عصر استعادة الملكٌة قسم اللغة االنكلٌزٌة  5
 المرحلة الثالثة/ والحركة الرومانسٌة 

2012-2013 

الشعر االنكلٌزي فً العصر الفكتوري قسم اللغة االنكلٌزٌة  6
 / (القرن العشرٌن)وشعر العصر الحدٌث 

 المرحلة الرابعة

2013-2014 

 2015-2014 النقد االدبً لطلبة المرحلة الرابعةقسم اللغة االنكلٌزٌة  7

 2016-2015 المرحلة الثانٌة / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  8

 2017-2016المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  9

 2018-2017المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  10

 2019-2018المرحلة الثانٌة  / النثر قسم اللغة االنكلٌزٌة  11

 2019-2018المرحلة الرابعة / االختصاص الثانً قسم اللغة الفارسٌة  12

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

  ال ٌوجد  1

2    

3    

  



 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّئرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

رواٌة مارك توٌن هكلبري )البحث  1
 (فٌن طرٌق للنضوج

 باحث كربالء/ جامعة اهل البٌت  2013-2014

العنف الذي تأجج في العراق )البحث  2
واثره عمى المجتمع االميركي في 

 (رواية سبارتا

 باحث كلٌة اللغات 2014-2015

تداخل االدب مع المغة )البحث  3
 .(والترجمة

 باحث كلٌة اللغات 2015-2016

 حضور فندق المنصور 2013 مؤتمر بغداد الدولً للترجمة  4

 حضور كلٌة اللغات 2016 المؤتمر العلمً لكلٌة اللغات 5

المؤتمر العلمً الثالث لجمعٌة  6
 المترجمٌن العراقٌٌن

 حضور كلٌة اللغات 2016

ورشة عمل فً بٌت الحكمة عن  7
التناص االدبً  

 مشارك بٌت الحكمة 2016

حضور كلٌة اللغات  2016-2012ندوات االقسام العلمٌة لكلٌة اللغات  8

ندوات جمعٌة المترجمٌن  9
 (5)العراقٌٌن عدد 

حضور  جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 2012-2016

ورشتً عمل لقسم اللغة الروسٌة  10
 وقسم اللغة االسبانٌة 

حضور كلٌة اللغات  2016

مترجم فوري العتبة الحسٌنٌة المقدسة  2015مؤتمر االمام السجاد الدولً  11

حضور بٌت الحكمة  2019-2016ندوات بٌت الحكمة  12

باحث كلٌة اللغات  2018االدب المقارن  13

اهمٌة تدرٌس االدب فً اقسام  14
اللغة االنكلٌزٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

الحرب واالرهاب فً الرواٌة  15
العراقٌة واالمٌركٌة 

باحث كلٌة اللغات  2018

باحث كلٌة اللغات  2019التداخل الثقافً بٌن االمم  16



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

خارج الكلٌة داخل الكلٌة 

  

  

  

  

  

 

أو تطوٌر المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2010 مجلة كلٌة اللغات  السرد متعدد االصوات 1

مفهوم الموت فً رواٌة دون دٌللٌلو الضوضاء  2
 البٌضاء

مجلة اللسانٌات 
جمعٌة / والترجمة 
 المترجمٌن

 قبول نشر

المشاعر المناهضة للروح العسكرٌة فً رواٌة  3
 (22-كاتش)جوزٌف هٌلر 

 2015 مجلة كلٌة االداب

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضوٌة جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن   

     عضوٌة نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة ت 

التقدٌر 

السنة الجهة المانحة 

وزٌر التعلٌم العالً والبحث كتاب شكر  1
العلمً 

2014 

الوكٌل العلمً لوزٌر التعلٌم كتاب شكر  2
العالً 

2011 

 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  3

 2012عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  4

 2013عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  5

 2014عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  6

 2015عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  7

 2016عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر   8

 2016وزارة الثقافة كتاب شكر  9

 2016مجلس محافظة بغداد كتاب شكر  10

شهادة اشتراك في برنامج تطوير مهارات  11
التدريسيين العراقيين في طرق تدريس 

 .الرواية االميركية

جامعة جورجٌا ستاٌت 
االمٌركٌة 

2013 

شهادة االشتراك في برنامج لمتحميل  12
. والنقد االدبي

مع جامعة جورجيا ستايت 
 االميركية

2012 

شهادة تقديرية لممشاركة في المؤتمر  13
العممي لجامعة اهل البيت 

 2014جامعة اهل البيت 

كتاب شكر من العتبة الحسينية المقدسة  14
لالشتراك بصفة مترجم فوري 

 2015العتبة الحسينية المقدسة 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   



 

 

 

 

 

 

 

3   

4   

5   

6   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌؼوث١ـخ 

    االٔى١ٍي٠ــخ 

           االٍجب١ٔخ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


