
 

 

 

 

 

 

 

 انعهًٛح جانغٛش
  َجاج عٛغٗ دغٍ. د.و. أ:  ـى ـــــــــاالعــ

   ادب انهغح االنًاَٛح:    صــانرـخـص

 ذذسٚغٙ:     ِ ــــــانٕظٛف

  اعرار يغاعذ :انذسجح انعهًٛح 

 كهٛح انهغاخ :   عُٕاٌ انعًم

 ال ٕٚجذ       /:  انعًم   ْاذف

 dr.najat@yahoo.com  :(ٚفضم انغًاسخ يٛم) انثشٚذ إالنكرشَٔٙ

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 2001 اللغات بغداد ماجستٌر

 2010 االداب جمهورٌة المانٌا  االتحادٌة/ روستوك دكتوراه

 2014 اللغات بغداد استاذ مساعد

 

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً 

 

 

 انى- انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 اٌَ- 2002 كهٍح انهغاخ/ قطى انهغح االنًاٍَح تذرٌطً 2

 2005 - 2004 كهٍح انهغاخ/ قطى انهغح االنًاٍَح يقرر قطى 

 2013- 2012 كهٍح انهغاخ/ قطى انهغح االنًاٍَح يقرر قطى 

 2017. 3. 12 – 2013َىفًثر كهٍح انهغاخ/ قطى انهغح االنًاٍَح رئٍص قطى 

 

 

 

 انصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

  الى االن2002 بغداد اللغات 1

 

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2002 استٌعاب+ محادثة  كلٌة اللغات/ اللغة االلمانٌة 1

 2003 انشاء+ امالء كلٌة اللغات/ اللغة االلمانٌة 2

 2004 استٌعاب+  قصة قصٌرة  كلٌة اللغات/ اللغة االلمانٌة 3

 2005 شعر كلٌة اللغات/ اللغة االلمانٌة 4

 2010 تارٌخ ادب كلٌة اللغات/ اللغة االلمانٌة 5

 2011 تارٌخ ادب كلٌة اللغات/ اللغة االلمانٌة 6

 2012 حضارة كلٌة اللغات/ اللغة االلمانٌة 7

 2013 مسرحٌة كلٌة اللغات/ اللغة االلمانٌة 8

 2014 نصوص ادبٌة كلٌة اللغات/ اللغة االلمانٌة 9

 2015 شعر كلٌة اللغات/ اللغة االلمانٌة 10

 2016/2017 مقالة ومراسالت كلٌة اللغات/ اللغة االلمانٌة 11

 

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً 

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

 2012-20011 االلمانً عضو مناقش فً مناقشات ماجستٌر عدٌدة بالقسم 1

  



 

 

 

 

 

 

 

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان   ت

بوستر / بحث  )

 (حضور

 بحث بغداد 2013 مؤتمر اللغات الدولً الثالث 1

 بحث المانٌا 2014 مؤتمر تدرٌسً اللغة االلمانٌة 2

 بحث اكسفورد 2016 مؤتمر مجتمع برٌخت 3

 بحث اللغات 2016 ندوة دور اللغات فً تالقً الحضارات 4

 بحث اللغات 2017 ندوة دور اللغات فً احٌاء الموروث الثقافً 5

 حضور جامعة بغداد 2017 ندوة عن تعارض االعشاب مع الدواء 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا 

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 Latexدورة  سمنارات وورش عمل

  سمنار حول تدرٌس اللغة االجنبٌة لغٌر الناطقٌن بها

  عضو لجان فرعٌة ومركزٌة فً الكلٌة

 

 أوتطوٌر التعلمالمشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع :ثامنا 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2010 جمهورٌة المانٌا االتحادٌة 2008تلقً المسرح الملحمً منذ الستٌنٌات وحتى  1

 2007 جمهورٌة المانٌا االتحادٌة المسرح الملحمى المصري برؤٌة سعد اردش 2

رؤٌة المسرح الملحمً لدى مترجم برٌخت ٌسري  3

 "خمٌس

 2007 جمهورٌة المانٌا االتحادٌة

 2011 جمهورٌة المانٌا االتحادٌة عونً كرومً وبرتولت برٌخت 4

 2014 جمهورٌة المانٌا االتحادٌة عرض مسرحً المانً استثنائً فً بغداد 5

 2005 العراق "بنادق السٌدة كرار"دراسة تحلٌلٌة لمسرحٌة  6

 برشت و التغرٌب 7

 

 2007 العراق



 

 

 

 

 

 

 

 2008 العراق اقتباسات ملحمٌة 8

 2011 العراق رحلة فً االدب االلمانً 9

 2014 العراق المسرح الملحمً كمسرح تقدمً 10

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا

  جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2014 وزٌر التعلٌم العالً شكر وتقدٌر 1

 2014 رئٌس جامعة بغداد شكر وتقدٌر 2

 2013 عمٌد كلٌة اللغات شكر وتقدٌر 3

 2013 عمٌد كلٌة اللغات شكر وتقدٌر 4

 2013 مدٌر عام دارة المامون شكر وتقدٌر 5

 2015 عمٌد كلٌة اللغات شكر وتقدٌر 

 2016 عمٌد كلٌة اللغات شكر وتقدٌر 

 2017 عمٌد كلٌة اللغات شكر وتقدٌر 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2013 المدرسة المستنصرٌة فً بغداد 1

 2010 2008تلقً مسرح برٌخت فً العراق ومصر وسورٌا منذ الستٌنٌات وحتى  2

  قصص قصٌرة المانٌة قٌد النشر 3

 .اللغــات :ثانً عشر  

 االنًاٍَح             

 االَكهٍسٌح 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزاذّٛ
      اعًاء يذًذ عثاط:      ـى ـــــــــاالعــ

  9/8/1973 : ذاسٚخ انًٛـالد 

 عهى انهغح االنًاَٛح ٔاداتٓا :             صــانرـخـص

 ذذسٚغٙ:       ِ ــــــانٕظٛف

 يذسط يغاعذ    :انذسجح انعهًٛح 

 جايعح تغذاد/ كهٛح انهغاخ :     عُٕاٌ انعًم

:          انعًم   ْاذف

   انٓاذف انُقال

 asmuhammed2000@yahoo.com :انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1995-1991 اللغات بغداد

 2004 اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

 انى- انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 2000-1996     وزارج انتعهٍى انعانً يعاوٌ يالحع 1

 2006 - 2004   وزارج انتعهٍى انعانً يذرش يطاعذ 2

 

 

 

 انصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 2006منذ  بغداد كلٌة اللغات 1

 

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

  2007- 2006 االنشاء  اللغة االلمانٌة 1

 2008-  2007 المحادثة- القواعد  اللغة االلمانٌة 2

  200 9 – 2008 مراسالت ومقالة  اللغة االلمانٌة 3

 2010-  2009 مراسالت ومقالة اللغة االلمانٌة 4

5    

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد 1

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 باحث وزارة الصحة 2005 االدمان على المخدرات 1

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  مؤتمرات الكلٌة

  سمٌنارات القسم

  لجان القسم

  

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

 . التعلٌم



 

 

 

 

 

 

 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

بحث امكانٌات الترجمة لزمن الفعل فً اللغتٌن االلمانٌة  1

 والعربٌة

 منشور مجلة كلٌة االداب قسم التارٌخ

 موافقة نشر مجلة كلٌة اللغات الفرق بٌن الصفة والظرف فً اللغة االلمانٌة 2

3    

4    

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

    عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن  

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

1    

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

             انهغح االَكهٍسٌح 

             انغح االنًاٍَح 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزاذّٛ
 

         تٓاء يذًٕد عهٕاٌ:    ـى ـــــــــاالعــ

  1957 /7/ 1  :   ذاسٚخ انًٛـالد 

       انهغح االنًاَٛح ٔاداتٓا:       صــانرـخـص

 ذذسعٙ فٙ قغى انهغح االنًاَٛح:       ِ ــــــانٕظٛف

 يذسط      :انذسجح انعهًٛح 

         قغى انهغح االنًاَٛح– كهٛح انهغاخ –جايعح تغذاد  :      عُٕاٌ انعًم

:          انعًم   ْاذف

        07901550503  :  انٓاذف انُقال

   baha_algenabie@yahoo.comانثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1980 االداب بغداد 

 2005- 2002 اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

  انى–انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 انى االٌ- 2006 كهٍح انهغاخ  يطاعذ /ضًيتذر 1

2    

3    

 

 
 انصىرج 

mailto:baha_algenabie@yahoo.com
mailto:baha_algenabie@yahoo.com
mailto:baha_algenabie@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

 الى االن- 2006 جامعة بغداد كلٌة اللغات 1

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 المحادثة  والمسرحٌة االلمانً 1

  

 

2006/  2007 

 2008  / 2007 المسرحٌة  والترجمة االلمانً 2

 2009 /  2008 المسرحٌة  والمحادثة االلمانً 3

 2010  /  2009 المسرحٌة  والترجمة  4

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   الٌوجد 1

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

المؤتمر العلمً الخامس لكلٌة  1

 اللغات

 بحث منفرد كلٌة اللغات         2009

2     

 

4    

5    

6    



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

نشر العدٌد  من البحوث والمقاالت فً  الٌوجد

الصحف العراق العراقٌة العراقٌة 

 الرصٌنة

  

  

  

 

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

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

   الٌوجد 1

2    

3    

4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

  عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن    

 عضو نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن  

   عضو اتحاد االدباء والكتاب فً العراق 

 كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2008 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر  1

 2008 عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر 2

 2009 عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر 3

 2010 عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر  4



 

 

 

 

 

 

 

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2016 حواء 1

 2015 دراسات فً الترجمة التخصصٌة 2

3   

4   

5   

6   

 .اللغــات :ثانً عشر  

 االنًاٍَح             

      االَكهٍسٌح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 نغٛشِ انزاذّٛ
 

 

 

 

   عهٙ عهًاٌ صادق:    ـى ـــــــــاالعــ

  1967/ 7/ 1 : ذاسٚخ انًٛـالد 

 انهغح االنًاَٛح ٔاداتٓا:     صــانرـخـص

 ذذسٚغٙ:      ِ ــــــانٕظٛف

 يذسط يغاعذ  :انذسجح انعهًٛح 

 اللغاث كليت/  المعظم باب مجمع/ تغذاد  :   عُٕاٌ انعًم

        /:  انعًم   ْاذف

 07710584776:        انٓاذف انُقال

 alis.saddiq@yahoo.com :انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 27/5/2007 انهغاخ تغذاد يذسط يغاعذ

    

    

    

 انى- انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 

 

 

 انصىرج 

mailto:alis.saddiq@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

 ولحد االن 27/5/2007 تغذاد كهٛح انهغاخ 1

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2008/2009 االمالء االلمانً 1

 2009/2010 تارٌخ االدب االلمانً االلمانً 2

 2009/2010 منهجٌة البحث العلمً االلمانً 3

 2009/2010 مسرحٌة االلمانً 4

 2010/2011 قصة االلمانً 5

 2010/2011 االمالء االلمانً 6

7    

8    

9    

 

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌىجذ 1

2    

 

 دائرة/ ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثذث انعهًٙ يٕظف 1

                    البعثاث

 27/5/2007 لغايت 27/3/2006



 

 

 

 

 

 

 

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 بحث غاخكهٛح انم 2009 غاخ انمكهٛحالمؤتمر العلمً الخامس فً  1

كهٛح المؤتمر العلمً الخامس فً  2

 غاخانم

 بحث غاخكهٛح انم 2010

3     

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  لجان القسم

  الندوات

  

  

 

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

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2010 مجلة كلٌة اللغات القصة االلمانٌة بعد الحرب العالمٌة الثانٌة 1

2    

3    

4    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

X    عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 

    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2008 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2010 غاخكهٛح انمعمٌد  كتاب شكر 2

3    

4    

5    

6    

7    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  * انعرتٍح    

 *األنًاٍَح    

 اإلَكهٍسٌح        

             

 



 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزاذّٛ
 يذًذ إعًاعٛم شثٛة انذنفٙ:    ـى ـــــــــاالعــ

  1965- 3 - 23 : ذاسٚخ انًٛـالد 

           ٔآداتٓادكرٕساِ فٙ انهغح األنًاَٛح:     صــانرـخـص

  ذذسٚغٙ:      ِ ــــــانٕظٛف

     يذسط دكرٕس  :انذسجح انعهًٛح 

             قغى انهغح األنًاَٛح/ كهٛح انهغاخ / جايعح تغذاد  :   عُٕاٌ انعًم

        /:  انعًم   ْاذف

       07901703610:   انٓاذف انُقال

 Dr.shibib@yahoo.de :انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1989\6\30 اللغات بغداد

 1997 اللغات بغداد دبلوم ترجمة

 2001 اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 2007 الفلسفة روستوك

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 

 انى- انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 تذرٌطً 1

 

 قغى انهغح األنًاَٛح / كهٛح انهغاخ 

             ال األنًاَٛح

  ٔنغاٚح  ا2007ٌٜ

 2010- 2009\12\31 قغى انهغح األنًاَٛح/ كهٛح انهغاخ  ئٌس قسم ر 2

 لغاٌة االن قغى انهغح األنًاَٛح/ كهٛح انهغاخ  تدرٌسً 3

mailto:Dr.shibib@yahoo.de


 

 

 

 

 

 

 

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

  ٔنغاٚح  ا2007ٌٜ بغداد كلٌة اللغات 1

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

  2007- 2006 المرحلة الرابعة\  الرواٌة  اللغة األلمانٌة 1

 2007 - 2006 المرحلة الثالثة/ تارٌخ األدب  اللغة األلمانٌة 2

  2008 -  2007 المرحلة الثالثة والرابعة/ تارٌخ األدب  اللغة األلمانٌة 3

 2008 -  2007 المرحلة الرابعة/ الرواٌة  اللغة األلمانٌة 4

 2009 - 2008 المرحلة الثالثة والرابعة/ تارٌخ األدب  اللغة األلمانٌة 5

 2009 - 2008 المرحلة الرابعة/ الرواٌة  اللغة األلمانٌة 6

 2010 - 2009 المرحلة الثالثة والرابعة/ تارٌخ األدب  اللغة األلمانٌة 7

 2010 - 2009 المرحلة الرابعة/ الرواٌة  اللغة األلمانٌة 8

9 / / / 

 

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

 2010 األلمانً / 1

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 مشارك ومحاضر جامعة أٌلمانوالمانٌا 1988 طرائق تدرٌس 1

 مشارك ومحاضر المانٌا- جامعة أسن  1996 طرائق تدرٌس 2



 

 

 

 

 

 

 

 مشارك فً بحث كلٌة اللغات/ بغداد  2009 مؤتمر اللغات 3

 مشارك ومحاضر بغداد - بٌت الحكمة  2009 مؤتمر بٌت الحكمة 4

 مشارك ومحاضر التعلٌم المستمر/ جامعة بغداد  2009 طرائق تدرٌس 5

 يؤتًر حىل إعادج تُاء انتعهٍى 6

 

يغاًْح انًاَٛا فٙ 

أعادج تُاء انرعهٛى انعانٗ 

انًاَٛا , فٙ انعشاق

 .(2009)تٌٕ \ األذذادٚح

 مشارك ومحاضر المانٌا- جامعة بون 2009

 مشارك ومحاضر العراق- أربٌل  2009 تذرٌص انهغح األنًاٍَح 7

 مشارك ومحاضر المانٌا- وزارة التربٌة  2010 يؤتًر انحىار اإلضاليً 8

 مشارك ومحاضر المانٌا- جامعة بامبرغ 2010 طرائق تدرٌس 9

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 انًاَٛا /(حلقات دراسٌة)القاء محاضرات  (حلقات دراسٌة)القاء محاضرات 

 انًاَٛا /(حلقات دراسٌة)القاء محاضرات  

 انًاَٛا /(حلقات دراسٌة)القاء محاضرات  

  

 

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

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 قصح يا ٌثقى نهكاتثح كرٌطتا فىنف تىصفها يشعال نهصراع األدتً 1

 األنًاًَ

  

 .1990 األنًاًَ فً عاو –نهصراع األدتً األنًاًَ 

  

   قراءج فً رواٌح انًحاضر نهكاتة تٍرَهارد شهٍُك. األيٍح واألرهاب 2

   أضتههاو حكاٌاخ أنف نٍهح ونٍهح فً حكاٌاخ فٍهههى هاوف 3

    تىرشرخنهكاتة فىنفغاَغ (فً انخارج أياو انثاب)انٍأش واأليم فً يطرحٍح  4

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

X     

  

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2010 جامعة بغداد (2انعذد )كتاب شكر يٍ انطٍذ رئٍص انجايعح  1

 . (3انعذد )كتاب شكر يع شهادج تقذٌرٌح يٍ انطٍذ عًٍذ كهٍح انهغاخ  2

 
 2010 كلٌة اللغات

3    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 / ال ٌوجد 1

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

 انعرتٍح   

 األنًاٍَح

 اإلَكهٍسٌح        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزاذّٛ
 

 فــاضــم صــانخ يخهف عهٙ انصًٛـــذعـٙ:        ـى ـــــــــاالعــ

   1964 / 1 / 1  تغــذاد :     ذاسٚخ انًٛـالد 

 قـــٕاعـذ ٔعــهٕو انهغـــح األنًــاَٛــح:        صــانرـخـص

  أعرـــار جــايعـٙ:        ِ ــــــانٕظٛف

  يـــذسط :انذسجح انعهًٛح    

 كهٛـــح انهغـــاخ/ يجًـــع تــاب انًعظــى / تغــذاد  :      عُٕاٌ انعًم

        ...................... :      انعًم  ْاذف

      .....................:       انٓاذف انُقال

 yahoo.com @ fadhel_saleh :انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

البكلورٌوس مع 
مـرتبة الشرف 

 الشرفالشرف

 1990        كلٌــــــــــــــــــة اللغـــــــــــــــات  جــامعـــة بغــــداد

 1999    =              = المـــاجستٌــــر

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 

 انى- انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 1992 - 1991يٍ  كهٍـــــــــح انهغــاخ       يتــرجـــى   1

  لحد اآلن – 1993من                  =   تدرٌسً  2

 2008- 1999من                  =  مدرس مســـاعـد 3

 لحد اآلن - 2008من                  =                                مــدرس 4

 

 

 

 انصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

  لحد اآلن – 1993 جــامعـــــــة بغــــــــــــــداد  كلٌـــــة اللغـــــــــات  1

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1993       القــراءة والتلفــظ قسم اللغة األلمانٌة  1

 1993       اإلمــــــــالء قغى انهغح األنًاَٛح  2

 1994       قواعد اللغة األلمانٌة قغى انهغح األنًاَٛح  3

 1995       التـــرجمــــــــــة  قغى انهغح األنًاَٛح  4

 1996       المحـــادثــــــــــة  قغى انهغح األنًاَٛح  5

 1997       قواعـد اللغة األلمانٌة قغى انهغح األنًـاَٛح 6

 1998       التـــرجمــــــــــة  قغى انهغح األنًاَٛح  7

 ولحد 2000       التطبٌقـــات اللغـوٌـة  قغى انهغح األنًاَٛح  8
 اآلن    

 ولحد 2001       التـــرجمـــــــــــــة قغى انهغح األنًاَٛح  9
 اآلن 

 

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

     ال ٌىجذ           1

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

ألمـــانٌــا واإلتحـاد األوروبً   1

 األوروبً 

 دورة تطوٌرٌة  المانٌــا  1996

    دورة تطوٌرٌة  ألمـانٌا 2001 مقــاطعـة الرور فً ألمــانٌا 2



 

 

 

 

 

 

 

    إلقـــاء بحـــث       كلٌـــة اللغــات  2001        مؤتمر اللغات الثانً  3

 إنقــاء تذـــث     = 2002        مؤتمــر اللغــات الثالث 4

 إنقــاء تذــث     = 2009        مؤتمر اللغــات الخامس 5

    دورة تطوٌرٌة         ألمــــانٌــا  2010         حلقة دراسٌـة فً االلمانٌة 6

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 ٔجًعٛح  انًرشجًٍٛ انعشاقٍٛٛ عض تدرٌسً فً قسم اللغة األلمانٌة

 َائة سئٛظ نجُح ذغٛٛش أعًال انجًعٛح 

 

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

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2008  مجلة كلٌـة اآلداب  أفالم الفٌدٌو فً تدرٌس األلمانٌة   1

 2009          مجـلة كلٌــة اللغــات       المبنً للمجهــــول فً العربٌة واأللمانٌة  2

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

X     

    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2008 عمـــٌـد كلٌــة اللغــات   كتاب شكر وتقدٌر   1

 2010         عمـــٌـد كلٌـــة اللغـــات  كتاب شكر وتقدٌر 2

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2006 ذشجًـح كراب عفــشٚد األسقــاو نٓــاَـض أعُضتٛشغـش 1

 2008 ذشجًح كراب انذًــاو انضاجـم نجٛشْــاسد سٔصنش 2

 

 .اللغــــــــات :ثانً عشر  

 انهغــــح األو : انعشتٛــــــــح   

 نغــــح اإل رصــاص انشئٛغٙ: األنًاَٛــــــح   

 نغـــح األ رصاص انثاَٙ    : اإلَكهٛضٚـــح   

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزاذّٛ
 

 

  افشاح يجٛذ ْاد٘:   ـى ـــــــــاالعــ

   1966 07 26 : ذاسٚخ انًٛـالد 

 قٕاعذ انهغح االنًاَٛح:     صــانرـخـص

  ذذسٚغٛح فٙ جايعح تغذاد:     ِ ــــــانٕظٛف

  يذسط يغاعذ :انذسجح انعهًٛح 

 كهٛح انهغاخ :   عُٕاٌ انعًم

        /:  انعًم   ْاذف

:    انٓاذف انُقال

     afrah.alansary@yahoo.com:انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 1998 اللغات بغداد بكلورٌوس

 2001 اللغات بغداد ماجستٌر

    

    

 انى- انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

وزارج انصُاعح وانتصٍُع  ايٍٍ يخسٌ 1

 انعطكري

1987 - 2003 

 2005 - 2004  جامعة بغداد–كلٌة اللغات  عقد بصفة تدرٌسٌة 2

 

 

 

 انصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

 2005 بغداد كلٌة اللغات 1

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006 - 2005 امالء-  قراءة – محادثة –انشاء  االلمانً 1

 2007 - 2006 قواعد-  محادثة –انشاء   2

 2008 - 2007 قواعد- محادثة   3

 2009 - 2008 قواعد  4

 2010 - 2009 قواعد  5

 2011 - 2010  تطبٌقات لغوٌة–قواعد   6

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌىجذ 1

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 مشاركة بحثٌة كلٌة اللغات 2009 اللغات ملتقى الحضارات 1

التنوع الثقافً وصعوبة  2

 الترجمة 

 مشاركة بحثٌة كلٌة اللغات 2010

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 نقل خدماتً للعمل كتدرٌسٌة  3
 على المالك الدائم

 2005 كلٌة اللغات



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 ال ٌىجذ 

 

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

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2011 مجلة كلٌة االداب النشرة الجوٌة فً الصحف العربٌة وااللمانٌة 1

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

X     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا    

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدٌر ت

  2003- 1987 شركة القعقاع كتب شكر وتقدٌر كثٌرة خالل فترة خدمتً فً وزارة الصناعة 1

 2006 جامعة بغداد كتاب شكر وتقدٌر 2

 2010 كلٌة اللغات شكر وتقذٌر 3

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌىجذ 1

2   

 .اللغــات :ثانً عشر  

 انعرتٍح   

 األنًاٍَح

 اإلَكهٍسٌح        

             

 



 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزاذّٛ
  جاعى عًشاٌ ْاشى عهٙ:   ـى ـــــــــاالعــ

   1965- 11- 21: ذاسٚخ انًٛـالد 

 أدب األنًاَٙ:     صــانرـخـص

   ذذسٚغٙ:    ِ ــــــانٕظٛف

  يذسط يغاعذ :انذسجح انعهًٛح 

  قغى انهغح األنًاَٛح- كهٛح انهغاخ :  عُٕاٌ انعًم

        /:  انعًم   ْاذف

       00709278130:  انٓاذف انُقال

 jo_hashim65@yahoo.com :انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 1997-06-30 اللغات بغداد بكلورٌوس

 2002-10-30 اللغات بغداد ماجستٌر

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

 2006-02-20 بغداد قسم اللغة األلمانٌة- كلٌة اللغات 1

 

 

 

 

 

 

 انصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2007 -2006     أمألء اللغة األلمانٌة 1

 2008-2007 أنشاء ونصوص أدبٌة انهغح األنًاٍَح 2

 2009  - 2008     نصوص أدبٌة وتارٌخ األدب األلمانً انهغح األنًاٍَح 3

 2010-  2009     نصوص أدبٌة والشعر األلمانً  انهغح األنًاٍَح 4

 2011 - 2010     منهاج البحث العلمً والشعر األلمانً انهغح األنًاٍَح 5

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌىجذ 1

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

حلقة دراسٌة عن أبعاد القصة  1

 القصٌرة   

 باحث مكتبة قسم اللغة األلمانٌة 2008

 باحث ملتقى الحوار األلمانً 2009 األحزاب السٌاسٌة فً ألمانٌة 2

 مستمع قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً 2010 المؤتمر العلمً السادس 3

         يطتًع مكتبة قسم اللغة األلمانٌة 2010 ندوة شعرٌة مع مروان عادل 4

          يطتًع ملتقى الحوار األلمانً 2010 ندوة مع النحات العراقً 5

دعوة القنصل السٌاسً  6

 األلمانً

 مستمع قاعة الشهٌد فؤاد البٌاتً 2010

7     

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  عضو لجنة نادي كلٌة اللغات

  عضو لجنة مجانٌة تعلٌم قسم اللغة األلمانٌة

  عضو لجنة ٌوم قسم اللغة األلمانٌة

  عضو لجنة التنسٌق والمتابعة



 

 

 

 

 

 

 

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

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

هاٌنرش  (أنهضً,أنهضً)أبعاد القصة القصٌرة 1

 بلبل   

 2010 مجلة بٌت الحكمة

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

X     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2007 المانٌا- معهد غوته شهادة طرائق التدرٌس الحدٌثة 1

 2009 المانٌا-  ماربورغ–جامعة  شهادة دورة تطورٌة فً اللغة األلمانٌة 2

 2010 المانٌا- هاٌدلبرغ- جامعة شهادج دورج تطىرٌح فً األدب األنًاًَ  3

 2008 جامعة بغداد نهتذرٌطٍٍٍ- شهادج انتأهٍم انترتىي 4

 2008 جامعة بغداد نهتذرٌطٍٍٍ-  شهادج انهغح انعرتٍح 5

 2008 جامعة بغداد شهادة دورة الحاسبات 6

7    

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2015 انسوج انًثانً  1

 .اللغــات :ثانً عشر  

 انعرتٍح   

  ياجطتٍر فً انهغح واألدب األنًاًَ–األنًاٍَح 

 اإلَكهٍسٌح        

             

 



 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزاذّٛ
           سقٛح يذًٕد جاعى :  ـى ـــــــــاالعــ

  1979- 12- 30 : ذاسٚخ انًٛـالد 

       نغح  انًاَٛح:       صــانرـخـص

  ذذسٚغٛح:      ِ ــــــانٕظٛف

    يذسط يغاعذ  :انذسجح انعهًٛح 

            جايعح تغذاد/ كهٛح انهغاخ  :    عُٕاٌ انعًم

       \:   انعًم   ْاذف

:     انٓاذف انُقال

  ruqaya_m@ yahoo com :انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

   

 2005 اللغات       بغداد  الماجستٌر

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

  حتى االن2006 بغداد كلٌة اللغات 1

 

 انى- انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 حتى االٌ 2007 كهٍح انهغاخ يذرش يطاعذ 1

 

 

 

 انصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2007/2008 االمالء االلمانً 1

 2008/2009 االمالء والمحادثة االلمانً 2

 2009/2010 االنشاء واالستٌعاب والقواعد االلمانً 3

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد 1

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 بحث كلٌة اللغات 2010 المؤتمر العلمً السادس 1

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  المشاركة فً سمٌنارات القسم االلمانً 

  المشاركة فً لجان القسم

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

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2010 مجلة الكلٌة "العالقة بٌن الظروف والصفات "بحث بعنوان 1

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

     عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  



 

 

 

 

 

 

 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2010 كلٌة اللغات كتاب شكر عن البحث المقدم 1

 2009 جامعة بغداد كتاب شكر من رئٌس جامعة بغداد 2

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2013 تنزه العباد فً ارض البالد 1

 .اللغــات :ثانً عشر  

        االنًاٍَح      

       االَكهٍسٌح      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزاذّٛ
         صالح ساجخ جاعى يذًذ:    ـى ـــــــــاالعــ

   6/9/1969 : ذاسٚخ انًٛـالد 

 يرضٔج :انذانح انضٔجٛح 

 1  :عـــــذد األٔالد  

         قٕاعذ انهغح األنًاَٛح ٔآداتٓاياجغرٛش فٙ :     صــانرـخـص

  ذذسٚغٙ:      ِ ــــــانٕظٛف

     يذسط يغاعذ  :انذسجح انعهًٛح 

             قغى انهغح األنًاَٛح/ كهٛح انهغاخ / جايعح تغذاد  :   عُٕاٌ انعًم

        /:  انعًم   ْاذف

     07702570486/ 07905603600:   انٓاذف انُقال

 srajehjassim@yahoo.com:انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1998 اللغات بغداد

 5/5/2005 اللغات بغداد الماجستٌر

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

  ٔنغاٚح  ا23/3/2006ٌٜ بغداد كلٌة اللغات 1

 انى- انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

 يذرش يطاعذ/ تذرٌطً 1

 

 قغى انهغح األنًاَٛح / كهٛح انهغاخ 

             ال األنًاَٛح

  ٔنغاٚح  ا23/3/2006ٌٜ



 

 

 

 

 

 

 

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2007- 2006 المسرحٌة للمرحلة الثالثة  اللغة األلمانٌة 1

 2007 - 2006 المسرحٌة للمرحلة الرابعة اللغة األلمانٌة 2

 2008 -  2007 المسرحٌة للمرحلة الثالثة اللغة األلمانٌة 3

 2008 -  2007 األنشاء والتعبٌر للمرحلة الثالثة اللغة األلمانٌة 4

 2009 - 2008 المسرحٌة للمرحلة الرابعة اللغة األلمانٌة 5

 2009 - 2008 األنشاء والتعبٌر للمرحلة الثالثة اللغة األلمانٌة 6

 2010 - 2009 الرواٌة للمرحلة الرابعة اللغة األلمانٌة 7

 2010 - 2009 األنشاء والتعبٌر للمرحلة الثالثة اللغة األلمانٌة 8

 2011-2010 األنشاء والتعبٌر للمرحلة الثالثة اللغة األلمانٌة 9

 2011-2010 النصوص األدبٌة للمرحلة الثانٌة اللغة األلمانٌة 10

 مسائً/األستٌعاب للمرحلة األولى  اللغة األلمانٌة 11

 

 ااااالمسائٌة المسائٌةة

2010-2011 

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

 / / ال ٌوجد 1

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 مشارك ومحاضر المانٌا 2007 طرائق تدرٌس 1

 مشارك ومحاضر سورٌا 2009 طرائق تدرٌس 2

 مشارك ومحاضر التعلٌم المستمر / جامعة بغداد  2010 طرائق تدرٌس 3

 مشارك ومحاضر بامبٌرغ/المانٌا 2010 طرائق تدرٌس 4

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  



 

 

 

 

 

 

 

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 انًاَٛا /(حلقات دراسٌة)القاء محاضرات  (حلقات دراسٌة)القاء محاضرات 

 انًاَٛا /(حلقات دراسٌة)القاء محاضرات  عضو لجنة انشاء موقع الكلٌة على األنترنٌت

 انًاَٛا /(حلقات دراسٌة)القاء محاضرات  

 أو تطوٌرالمشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

  غٌر منشور كٌفٌة توظٌف الصور فً تدرٌس اللغة األلمانٌة 1

  غٌر منشور تأثٌر قنبلة هٌروشٌما على األدب األلمانً 2

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

X 1998    عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن منذ العام 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2007 برٌمن روستوك/المانٌا  شهادة مشاركة بدورة طرائق تدرٌس 1

 2009 معهد غوتة األلمانً/ دمشق شهادة مشاركة بدورة طرائق تدرٌس 2

 2010 جامعة بغداد/ بغداد  شهادة مشاركة بدورة طرائق تدرٌس 3

 2010 بامبٌرغ/المانٌا  شهادة مشاركة بدورة طرائق تدرٌس 4

 2010 كلٌة اللغات/بغداد   وتقدٌركتاب شكر 5

 2010 بغداد كلٌة اللغات كتاب شكر وتقدٌر 6

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 / ال ٌوجد 1

 .اللغــات :ثانً عشر  

 انعرتٍح   

 األنًاٍَح

 اإلَكهٍسٌح        



 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزاذّٛ            

            يٛغٌٕ عهٙ اسصٔقٙ:  ـى ـــــــــاالعــ

  21/03/1974 : ذاسٚخ انًٛـالد 

       قٕاعذ انهغح االنًاَٛح:       صــانرـخـص

  ذذسٚغٛح:      ِ ــــــانٕظٛف

     ياجغرٛش  :انذسجح انعهًٛح 

            جايعح تغذاد/ كهٛح انهغاخ  :    عُٕاٌ انعًم

:          انعًم   ْاذف

:         انٓاذف انُقال

  :انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

   

 2000 اللغات       بغداد  الماجستٌر

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

  حتى االن2006 بغداد كلٌة اللغات 1

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 انى- انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

  حتى اال2006ٌ كهٍح انهغاخ يذرش يطاعذ 1

 

 

 

 انصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006/2007 امالء- استٌعاب االلمانً 1

 2007/2008 امالء -قراءة وتلفظ  االلمانً 2

 2008/2009  قراءة وتلفظ االلمانً 3

 2009/2010 مقالة ومراسالت–- امالء- قراءة وتلفظ االلمانً 4

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد 1

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 بحث كلٌة اللغات 2010 المؤتمر العلمً السادس 1

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  المشاركة فً سمٌنارات القسم االلمانً 

  المشاركة فً لجان الكلٌة والقسم

 

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

 . التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

كٌفٌة التحضٌر لمحاضرة فً اللغات االجنبٌة واللغة االلمانٌة )بعنوان  بحث 1

 (مثال على ذلك

 2010 مجلة الكلٌة

 2009 مجلة الكلٌة مشاكل ترجمة لبمشترك اللفظً فً اللغتٌن العربٌة وااللمانٌة دراسة مقارنة 2

 



 

 

 

 

 

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

     عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2010 كلٌة اللغات كتاب شكر عن البحث المقدم 1

 2009 كلٌة اللغات كتاب شكرعن المشاركة الفعالة فً اللجان 2

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2013 كتاب مترجم ضمن فعالٌات بغداد عاصمة الثقافة 1

 .اللغــات :ثانً عشر  

        االنًاٍَح      

       االَكهٍسٌح      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 انغٛشِ انزاذّٛ
 

            ٚغشٖ عثذ انغراس  هف:  ـى ـــــــــاالعــ

  23/02/1968 : ذاسٚخ انًٛـالد 

       ادب انًاَٙ:       صــانرـخـص

  ذذسٚغٛح:      ِ ــــــانٕظٛف

     ياجغرٛش  :انذسجح انعهًٛح 

            جايعح تغذاد/ كهٛح انهغاخ  :    عُٕاٌ انعًم

:          انعًم   ْاذف

:        انٓاذف انُقال

 yakhalef@yahoo.com :انثشٚذ إالنكرشَٔٙ 

 .انًؤْالخ انعهًٛح : أٔالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

   

 2005 اللغات       بغداد  الماجستٌر

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 .انرذسج انٕظٛفٙ : ثاَٛاً  

 .انرذسٚظ انجايعٙ : ثانثاً  

 انى- انفترج يٍ  انجهح انىظٍفح خ

  حتى اال2006ٌ كهٍح انهغاخ يذرش يطاعذ 1

 

 

 

 انصىرج 



 

 

 

 

 

 

 

 انى- يٍ انفترج  انجايعح  (انكهٍح/ انًعهذ )  انجهح خ

  حتى االن2006 بغداد كلٌة اللغات 1

 .انًقشساخ انذساعٛح انرٗ قًد ترذسٚغٓا: ساتعاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006/2007 محادثة - نصوص ادبٌة االلمانً 1

 2007/2008 نصوص ادبٌة -  شعر–ترجمة  االلمانً 2

 2008/2009 ترجمة-  شعر االلمانً 3

 2009/2010 مقالة ومراسالت–ترجمة -شعر االلمانً 4

: انرٙ أششف عهٛٓا (االطاسٚخ ، انشعائم  ):  ايغاً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

   ال ٌوجد 1

 .انرٙ شاسك فٛٓاانعهًٛح ٔانُذٔاخ انًؤذًشاخ : عادعاً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 بحث كلٌة اللغات 2010 المؤتمر العلمً السادس 1

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  المشاركة فً سمٌنارات القسم االلمانً 

  المشاركة فً لجان الكلٌة والقسم

 

 أو تطوٌرالمشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 2010 مجلة الكلٌة "المعاناة واالبداع"بحث بعنوان 1

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 



 

 

 

 

 

 

 

     عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 

   

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2010 كلٌة اللغات كتاب شكر عن البحث المقدم 1

 2007 جامعة بغداد التدرٌس بتفوق كتاب شكر عن اجتٌاز دورة طرائق 2

 2009 كلٌة اللغات كتاب شكرعن المشاركة الفعالة فً اللجان 3

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال ٌوجد 1

 .اللغــات :ثانً عشر  

        االنًاٍَح      

       االَكهٍسٌح      

 االضثاٍَح     

 

 

 

 

 

    


