
 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

       ػّبس اثشا١ُ٘ فزبػ وش٠ُ اال١ِشٞ    :   االعــــــــــــُ 

  12/1979/ 2: ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚط: اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 3  :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍُ:  اٌذ٠ـــــــــــبٔخ   

 ٌغخ اعجب١ٔخ       :      اٌزـخـظــض

 رذس٠غٟ:      اٌٛظ١فــــــٗ  

    ِذسط   :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ            /و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد :   ػٕٛاْ اٌؼًّ

 ال ٠ٛعذ       : ٘برف اٌؼًّ   

    804 07702617:     اٌٙبرف إٌمبي

 ammaralamiri@ gmail.com:اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 30/6/2001  اللغات بغداد

 9/6/2013 اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

   

  أخرى
 

 
 

 
 

 

 

 

 اٌظٛسح 



 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- اٌفزشح  ِٓ  اٌغبِؼخ (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )اٌغٙخ   د

 لغاٌة اآلن- 2013 بغداد كلٌة اللغات 1

 2017-2016 عبِؼخ ثغذاد  كلٌة االداب  2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2013-2005 و١ٍخ اٌٍغبد ِزشعُ 1

2 
 ٌغب٠خ االْ- 2013 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ/و١ٍخ اٌٍغبد  رذس٠غٟ 2

3    

4    

5    

6    



 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2014-2013 المقالة اللغة االسبانٌة 1

 2015-2014 االمالء  اللغة االسبانٌة 2

 2016-2015 المرحلة الثالثة- قواعد اللغة االسبانٌة 3

 2017-2016 مرحلة الثانٌة–االنشاء  اللغة االسبانٌة 4

 2018-2017 ترجمة القانونٌة  اللغة االسبانٌة 5

 2018-2017                     ترجمة االدبٌة         6

 2017-2016                      اللغة االنكلٌزٌة        كلٌة االداب  7

8    

9   

 

 

 

 :اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

   ال ٌوجد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 



 .اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ شبسن ف١ٙب: عبدعبً  

نوع المشاركة   مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

بوستر / بحث  )

 (حضور

 بحث كلٌة اللغات 2009-2008 المؤتمر العلمً الخامس 1

 حضور كلٌة اللغات 2010-2009 المؤتمر العلمً السادس 2

         بحث     بٌت الحكمه 2015-2014   مؤتمر  بٌت الحكمة  3

        بحث     كلٌة االداب  2015-2014 مؤتمر كلٌة االداب  4

5     

6     

7     

 

 . األنشطة العلمٌة االخرى : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  2012-2011/ الٌوم الثقافً االسبانً اعداد -1

  2010-2009/الٌوم الثقافً االسبانً اعداد -2

الحلقات الدراسٌة فً قسم اللغة االسبانٌة - 3

 لالعوام

 

 كلٌة اللغات /ا       االسبانٌة 

 

2015-2016-2017-2018  

  

  

 

المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع أو : ثامنا 

 .تطوٌر التعلٌم 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 



 .عضوٌة الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة : تاسعا 

   نقابة االكادٌمٌٌن العراقٌة  

   جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن  

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2007 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2008 عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر 2

 2009 عمٌد كلٌة اللغات   كتاب شكر 3

 2010 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر 4

 2010 عمٌد كلٌة اللغات كتب شكر (5) 5

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة:حادى عشر  

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2005          التارٌخ الوجٌز فً االدب االسبانً  1

   المسافر  2

 

 

 

 

      2015 

3   

4   

5   

6   

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

          

          اٌؼشث١خ 

   االعجب١ٔخ 

 االٔى١ٍض٠خ 



 اٌؼ١ٍّخ حاٌغ١ش
 

 

 

 

 ٌمبء ِؾّذ ثش١ش ؽغٓ ساضٟ:   ـُ ـــــــــاالعــ

  24/8/1975: ربس٠خ ا١ٌّـالد 

   األدة االعجبٟٔ:    صــاٌزـخـض

  رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ :    ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 أعزبر ِغبػذ :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌٍغبد :   ػٕٛاْ اٌؼًّ

       ال ٠ٛعذ:  اٌؼًّ   ٘برف

      07710558188 :  اٌٙبرف إٌمبي

 licamohamed@yahoo.com/ :(٠فضً اٌغّبسد ١ًِ) اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1997 اللغات بغداد

 2005 اللغات بغداد الماجستٌر

    

    أخرى

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

2  
 العمل كمعٌدة فً القسم االسبانً 

 

 2002-1997 و١ٍخ اٌٍغبد

 

 
 

 اٌظٛسح 



 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

التدرٌس فً دورات صٌفٌة للتقوٌة فً اللغة  1
 كلٌة اللغات /األسبانٌة

 

 2000-1999 بغداد

التدرٌس فً قسم اللغة األسبانٌة فً كافة المراحل  2
 .كلٌة اللغات /(الصباحً والمسائً)

 

 2019-1997 بغداد

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1997 قراءة االسبانً 1

 1998 قواعد االسبانً 2

 2010-1999 امالء االسبانً 3

3  
 .العمل فً مكتبة القسم األسبانً 

 

 2000-1997 و١ٍخ اٌٍغبد

 2002-2000 و١ٍخ اٌٍغبد العمل فً مقررٌة قسم اللغة األسبانٌة  4

 2019-1997 و١ٍخ اٌٍغبد اٌؼًّ رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 5

6    



 2000/2010 محادثة االسبانً 4

 2014-2011-2006 مسرحٌة االسبانً 5

 2015 و 2007 المقالة والمراسالت االسبانً 6

 2010 األدب االسبانً 7

 2014 االستٌعاب االسبانً 8

 المحادثة االسبانً 9

 

2019 

 

: 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 اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

المشاركة  

/ بحث  )

بوستر 

 (حضور

 بحث مشترك كلٌة اللغات 2010 مؤتمر اللغات 1

المؤتمر العلمً السنوي  2

 السابع

 بحث مشترك كلٌة اللغات 2011

مؤتمر بغداد الدولً الثالث  3

 للترجمة

 بحث مشترك فندق المنصور مٌلٌا 2013

ندوه علمٌه لقسم اللغة  4

 االسبانٌة

 خالصة أدبٌه كلٌة اللغات 2013



 بحث مشترك جامعة فٌالدلفٌا 2015 ِئرّش عبِؼخ ف١الدٌف١ب اٌؼششْٚ 5

 بحث منفرد كلٌة اللغات 2015 ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 6

ِئرّش و١ٍخ اٌٍغبد اٌؼٍّٟ  7

 اٌضبِٓ

 بحث مشترك كلٌة اللغات 2016

-تركٌا/جامعة كٌكوبات 2019  فٟ رشو١ب2ِئرّش ثبث١ش  .8

 االنٌا

 بحث مشترك

 بحث منفرد كلٌة اللغات 2019 ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ .9

     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

اٌؼذد اٌؼبشش " أٚعٗ اٌزشبثٗ ث١ٓ أٌّزٕٟ ٚاثٓ ص٠ذْٚ"ِمبي فٟ عش٠ذح اٌٍغبد 

/2010 

ػذد " اٌغذاي ث١ٓ اٌشعبي ٚإٌغبء ِٓ دْٚ ػٍُ"ِمبي فٟ عش٠ذح اٌضِبْ 

4240 /2012 

"   األٔذٌظ فٟ ثش اٌؼٍَٛ اٌؼشث١خ اٌٝ أٚسثبةدٚس ػش" ِمبي فٟ عش٠ذح اٌٍغبد

 2010اٌؼذد اٌؾبدٞ ػشش 

 األ١ٍ٘خاٌّغشػ االعجبٟٔ ثؼذ اٌؾشة  " اٌؼشالِٟمبٌٗ فٟ عش٠ذح اٌّزشعُ

 2013 /8ػذد / "االعجب١ٔخ

ٌىبرجبد  اعطٛسح ادث١خ عؼٍذ ِئٌفزٙب ٚاؽذح ِٓ اغٕٝ ا"ِمبي فٟ عش٠ذح اٌٍغبد 

 2016 / 7فٟ اٌؼبٌُ ػذد

ػذد "  اٌفٍغفخ ِٓ ٚعٙخ  ٔظش أٚٔبِٛٔٛ"ِمبي فٟ عش٠ذح اٌّزشعُ اٌؼشالٟ

11 /2013 

/ 72ػذد "  اٌجطً ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّئٌف أٚٔبِٛٔٛ"ِمبي فٟ عش٠ذح دعٍخ  

2013 

اٌغ١ّٕب  فٟ اعجب١ٔب، أوٛعز١ٓ عبٔغش "ِمبي فٟ عش٠ذح اٌّزشعُ اٌؼشالٟ  

 2014/ 15ػذد " ث١ذاي

 439ػذد /2014عش٠ذح اٌؾم١مخ - اٌّشأح اٌظبٌؾخ فٟ اإلعالَ 

 

 22ػذد /2014عش٠ذح اٌّزشعُ - اٌّغ١ٕخ اٌظٍؼبء فٟ ِغشػ اٌؼجش 

 

 24ػذد / 2014عش٠ذح اٌّزشعُ - اٌشإ٠ب اٌذسا١ِخ ٌخبص١ٕزٛ ثٕبفٕزٗ 

 7036ػذد /2015عش٠ذح اٌزآخٟ - أعطٛي ٔؾٛ اٌّٛد 

عش٠ذح - اٌشِض٠خ ٚاٌالِؼمٛي فٟ ِغشؽ١خ ٠بؽبٌغ اٌشغشح 

 5259ػذد/2015/اٌضِبْ

 3686ػذد /2016عش٠ذح اٌّضمف –فٕبٕٔب اٌؼض٠ض ؽٗ عبٌُ  

 اٌؼذد اٌضبٌش /2016-  اٌّزشعُ اٌؼشالٟ–س٠ىبسدٚ ثبٌّب  

 4160ػذد  /2018عش٠ذح اٌّضمف   (ِشىٍخ اٌالعئ١ٓ)ِمبي   

 ػذد 2018 طؾ١فخ اٌّضمف االٌىزش١ٔٚخ (اٌشبػش اٌٛؽٕٟ شٛوبٔٛ)ِمبي  

4462 

سٚائٟ " ِغ١شح الِؼخ ٚرم١ٍذٞ عٍظ..خٛاْ سٌٚفٛ"ِمبي فٟ عش٠ذح اٌضِبْ  

 2018/  ٠5942زغٕت اٌّزبعشح ثبالدة ػذد 

ػذد 2019طؾ١فخ اٌّضمف االٌىزش١ٔٚخ  (آصبس اٌفٓ فٟ اٌؾؼبسح)ِمبي  

4547 

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم



 السنة محل النشر أسم البحث ت

" اٌخطٛاد اٌجذائ١خ ٌٍّغشػ االعجبٟٔ فٟ اٌؼظش اٌٛع١ؾ" 1

 
 2008 مجلة كلٌة اللغات

 2009 مجلة كلٌة اللغات  االعجبٟٔ فٟ اٌؼظش اٌز٘جٟاٌّغشػ 2

اٌخبِظ،اٌغبدط،اٌؼبشش،اٌضبٟٔ ػشش ،  )ِؼبسف آٌفٛٔغٛ 3

  (اٌضبٌش ػشش
 2010 مجلة كلٌة اللغات

 2012 مجلة األستاذ "ػاللخ رّب٠ٛ اٞ ثبٚط ِغ اٌّغشػ اٌؼبٌٟ" 4

ٔمطخ اٌزشبثٗ ث١ٓ وبرجٟ اٌّغشػ اٌشِٚبٔغٟ خٛع١ٗ " 5

 "وأبسناشغبسٞ 
 2012 مجلة اللغات

 2012 مجلة اآلداب "اٌّغشػ اٌّٛع١مٟ فٟ اعجب١ٔب" 6

خطٛاد عذ٠ذح ٌزؼ١ٍُ ِبدح اإلِالء فٟ لغُ اٌٍغخ " 7

 "االعجب١ٔخ
عدد خاص مجلة 

 اللغات

2011 

عدد خاص مجلة  "ِشبوً رشعّخ إٌظٛص األدث١خ" 8

 كلٌة اللغات

2013 

 اٌشإ٠ب اٌفٍغف١خ  فٟ أشٙش األػّبي األدث١خ ألٚٔبِٛٔٛ 9
 

 2014 مجلة اللغات

ِٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌٝ  (اٌّغبفش)ٔمذ ٚرؾ١ًٍ ٌزشعّخ لظخ  10

اٌفؼً فٟ " + وبْ"رشعّخ اٌفؼً إٌبلض "اٌٍغخ االعجب١ٔخ 

"اٌّؼبسع ِٓ اٌؼشث١خ اٌٝ االعجب١ٔخ  

 

 2014 مجلة األستاذ

"أػشاط اٌذَ"اٌجٕبء ٚاٌشِض٠خ فٟ  11  2015 مجلة اللغات 

 2015 مجلة األستاذ ِغشػ اٌؼجش ٘ٛ ِشآح ٌٍٛالغ 12

ٌشجبة ٚاألًِ فٟ اٌشٚا٠خ اٌّغشث١خا 13  2015 مؤتمر فٌالدلفٌا 

 رؼ١ٍُ اٌٍغبد األعٕج١خ ثٛاثخ ٌٍؼبٌُ 14

 اٌخبسعٟ ٚاٌز٠ٕٛش اٌفىشٞ

اٌشئْٚ اٌؼ١ٍّخ ٌى١ٍخ 

 اٌٍغبد

2016 

 أدة األؽفبي اٌّزشعُ ٚرؤص١شٖ فٟ 15

 رمبسة اٌضمبفبد
 2016 مجلة اآلداب

مجلة اشراقات  رٛظ١ف إٌض اٌّغشؽٟ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 16

 تنموٌة

2017 

 2018 مجلة االستاذ اٌؼٕف فٟ اشٙش االػّبي اٌّغشؽ١خ االعج١ٕخ 17

 2018 مجلة الرك ؽظ١شح ٔؾٛ اٌّٛد ٚػٕبطش االرظبي االدث١خ 18

رٟ وٟ-اٌّغبِشح ٚاالوزشبف فٟ اٌخطٛاد اٌّفمٛدح ٚوْٛ 19  2019 مجلة اٌجال 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

  .2008 الى 2004 ثم من 2002 الى 97عضوا الجان األمتحانٌة فً قسم اللغة األسبانٌة من .1 
 .2001عضو فً اللجان األمتحانٌة فً قسم اللغة الروسٌة فً . 2
  للدورٌن األول والثانً وفً مادة األدب للمرحلة الثالثة والرابعة2012لجان تصحٌح الدفاتر سنة . 3
 2014 و 2013، 2012، 2011لجنة مناقشة البحوث لسنة .4



، 2012، 2011لجان االمتحان الشفوي لمادة اإلمالء واالستٌعاب والتلفظ والقراءة والمحادثة للمرحلتٌن األولى والثانٌة لؤلعوام .5
 2014 و 2013

 2012/2013عضو فً لجنة تطوٌر المناهج للعام الدراسً . 6
 2012المرحلة الثانٌة عام /عضو فً لجنة وضع وتصحٌح األسئلة لمادة النصوص األدبٌة. 7
 2016-2015عضو فً لجنة الغٌابات . 8
 2016-2019عضو فً لجنة مناقشة البحوث . 9

 2016-2015عضو فً اللجنة العلمٌة للكلٌة . 10
 2019 -2016عضو فً لجنة امتحانات الدور األول والثانً الشفوٌة . 11
 2016عضو فً لجنة تصحٌح دفاتر الدور األول والثانً . 12
  2019 الى 2017عضو فً اللجنة العلمٌة من . 13
 2019 الى 2016عضو فً اللجنة االمتحانٌة من . 14
 2019عضو فً لجنة التصنٌف الوطنً . 15

 

    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

ػٓ / شىش ٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس ِخٍف ؽّبد ِؼؾٟ   1
اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ ٚاٌزؼبْٚ اٌّغزّش ِغ و١ٍخ اٌٍغبد  

 

 

 2000و١ٍخ اٌٍغبد 

ػ١ّذ / شىشٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس ِخٍف ؽّبد ِؼؾٟ  2
ٌٍغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ عج١ً رط٠ٛش ٘زٖ اٌى١ٍخ /و١ٍخ اٌٍغبد 

. 2001-9-10 فٟ 3374ػذد/ٚدفؼٙب اٌٝ األِبَ 
 

 2001و١ٍخ اٌٍغبد 

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد اٌذوزٛسؽبٌت اٌمش٠شٟ  3
ٌٍغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ  

 

 2010و١ٍخ اٌٍغبد 

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد اٌذوزٛسؽبٌت اٌمش٠شٟ  4
ٌٍّشبسوخ فٟ ِئرّش اٌٍغبد 

 2010و١ٍخ اٌٍغبد 

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد  االعزبر اٌذوزٛس ؽبٌت  5
 اٌمش٠شٟ

 2011 و١ٍخ اٌٍغبد

 2013و١ٍخ اٌٍغبد  شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ػ١ّذح و١ٍخ اٌٍغبد دوزٛسح عٛعٓ اٌغبِش  6
 
 
 
 
 
 

ِذ٠ش ػبَ داس اٌّؤِْٛ /ػالء اثٛ اٌؾغٓ اٌؼالق . ِٓ دشٙبدح رمذ٠ش٠خ ٌٍّشبسوخ فٟ اٌّئرّش اٌذٌٟٚ اٌضبٌش ٌٍزشعّخ   7
ٌٍزشعّخ ٚإٌشش 

2013 

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ػٍٟ  8
االد٠ت 

 2014ِىزت سئ١ظ اٌغبِؼخ 

 2016 و١ٍخ اٌٍغبد شٙبدح رمذ٠ش٠خ ٌٍّشبسوخ  فٟ ِئرّش و١ٍخ اٌٍغبد اٌضبِٓ 9

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2015 رؤ١ٌف ِبر١ٛ اٌّبْ (ؽىب٠خ اٌؼبشم١ٓ ػضّبْ ٚدساخب):وزبة ِزشعُ 1

رؤ١ٌف خبص١ٕزٛ (ػٓ لؼب٠ب طغ١شح. ِغشؽ١زبْ ثذْٚ اسادح): وزبة ِزشعُ 2

 ثٕبفٕزٗ

2015 

 2015  .(اثٓ اٌغشاط )  :وزبة ِزشعُ 3

 2015 (ِب ال ٠شٜ ػًّ ِغشؽٟ ٌٍىبرت االعجبٟٔ اصٛس٠ٓ ): وزبة ِزشعُ 4



 2016 (لظزبْ لظ١شربْ ِٓ أدة أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ ): وزبة ِزشعُ 5

 2018 (صالس لظض ٌضالصخ وزبة اعجبْ):وزبة ِزشعُ 6

 2018 (اػطٙبد اٌجب): وزبة ِزشعُ 7

 2018 (اٌغٛص فٟ االثذاع ِغ ا٠ضاث١ً ا١ٌٍٕذٞ): وزبة ِؼذ 8

 2019 (ثغذاد فٟ ػ١ْٛ اٌىزبة): وزبة ِزشعُ ِٓ اٌؼشث١خ اٌٝ االعجب١ٔخ 9

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

             اٌؼشث١خ 

             االٔى١ٍض٠خ 

 االعجب١ٔخ 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌؼ١ٍّخ حاٌغ١ش
 

 

 

 
 ِؾّذ ٘بشُ ِؾ١غٓ أع١ّش اٌالِٟ :   ـُ ـــــــــاالعــ

  1977-8-12: ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 رشعّخ/ٌغخ اعجب١ٔخ:     صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ :     ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط  :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ /و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد :   ػٕٛاْ اٌؼًّ

        /:  اٌؼًّ   ٘برف

    07902233393:     اٌٙبرف إٌمبي

  :(٠فضً اٌغّبسد ١ًِ) اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ

mohamedhashim@colang.uobaghdad.edu.iq 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

ثىبٌٛس٠ٛط 

 

 2000-1999و١ٍخ  اٌٍغبد عبِؼخ ثغذاد 

 2003-2002اٌٍغبد ثغذاد عبِؼخ دثٍَٛ ػبٌٟ رشعّٗ 

 اٌّبعغز١ش

 

 2013-2012و١ٍخ  اٌٍغبد عبِؼخ ثغذاد 

mailto:mohamedhashim@colang.uobaghdad.edu.iq


    

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

  اٌٝ اال2002ْثغذاد عبِؼخ  لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ- و١ٍخ اٌٍغبد 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2013-4-16 ا2005ٌٝ-12-25 عبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد  ِزشعُ 1

  اٌٝ اال2013ْ-5-23 عبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد  رذس٠غٟ 2

 2019-8-8 اٌٝ 2016-8-4 عبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد  ِذ٠ش شؼجخ اٌّىزجخ 4

  اٌٝ اال2019ْ-8-8 عبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد   ِمشس لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 5

6    



 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

و١ٍخ اٌٍغبد  /لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 1

 عبِؼخ ثغذاد/
 2014-2013 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ/ اٌذساعبد اال١ٌٚخ/ اٌزشعّخ

و١ٍخ اٌٍغبد  /لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 2

 عبِؼخ ثغذاد/
 2015-2014 اٌّشؽٍخ االٌٚٝ/ اٌذساعبد اال١ٌٚخ/ اٌّؾبدصخ

و١ٍخ اٌٍغبد  /لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 3

 عبِؼخ ثغذاد/
 2016-2015 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ/ اٌذساعبد اال١ٌٚخ/اٌزشعّخ اٌمب١ٔٛٔخ 

و١ٍخ اٌٍغبد  /لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 4

 عبِؼخ ثغذاد/
 2017-2016 اٌّشؽٍخ ااٌضب١ٔخ/ ٌذساعبد اال١ٌٚخ/اٌّؾبدصخ ا

و١ٍخ اٌٍغبد  /لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 5

 عبِؼخ ثغذاد/
 2018-2017 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ/ اٌذساعبد اال١ٌٚخ/ اٌزشعّخ اٌغ١بع١خ

و١ٍخ اٌٍغبد  /لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 6

 عبِؼخ ثغذاد/
 2019-2018 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ/ اٌذساعبد اال١ٌٚخ/اٌزشعّخ اٌؼ١ٍّخ 

7    

8    

9   

 

 

 

: 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 اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

  ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ و١ٍخ اٌٍغبد  عبِؼخ  1

 2018 اراس  4ثغذاد فٟ 
2018 

اٌٍغخ /و١ٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغذاد

االعجب١ٔخ 
 ثؾش

 28  ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ و١ٍخ اٌٍغبد  فٟ  2

  2018رشش٠ٓ اٌضبٟٔ 
2018 

اٌٍغخ /و١ٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغذاد

االعجب١ٔخ 
 ثؾش

 االثبدح  اٌغّبػ١خ /ِؤرّش  و١ٍخ االداة اٌؼٍّٟ   3

 2016-12 -19فٟ / ٚاٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ 
 ثؾشو١ٍخ االداة  /  عبِؼخ ثغذاد 2016

-12 -21  فٟ / اثٓ سشذ-  و١ٍخ اٌزشث١خِؤرّش  4

2016 
2016 

اثٓ - و١ٍخ اٌزشث١خ/ عبِؼخ ثغذاد

 سشذ
 ثؾش

 ثؾشو١ٍخ اٌٍغبد / عبِؼخ ثغذاد 2017 2017 ١ٔغبْ   26  ِؤرّش و١ٍخ اٌٍغبد   فٟ  5

6  

اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ  )ِؤرّش و١ٍخ االداة عبِؼخ ثغذاد

-2003/19ٚاشىب١ٌبد اٌٛالغ اٌؼشالٟ ثؼذ ػبَ 

12-2018 

2016 
 ثؾش و١ٍخ االداة / عبِؼخ ثغذاد

اٌشٚا٠خ اٌشف١ٙخ )ِؤرّش لغُ اٌزبس٠خ  7

ٚاٌزؾش٠ش٠خ ث١ٓ اٌذساعبد اٌزبس٠خ١خ 

 ٚاالدث١خ ٚاٌٍغ٠ٛخ
 

 

 

2017 

 بحث و١ٍخ االداة :عبِؼخ ثغذاد

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 فٟ اٌذساع١خ إٌّؼ أٔٛاع "اٌّشبسوخ فٟ ٚسلخ ػًّ 

 -فٟ  ٔذٚح لغُ اٌٍغخ اال٠طب١ٌخ "ٚا٠طب١ٌب إعجب١ٔب

 2019 اراس  4و١ٍخ اٌٍغبد  عبِؼخ ثغذاد فٟ 

            

 

اٌّشبسوخ ٔذٚح فٟ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١ٓ  

-16ِؾغٓ اٌشٍِٟ ٚوبعٛٔب اٌٛالغ ٚاٌخ١بي : ٚاْْثغ

2-2019  
 

االشراف على المهرجان الثقافً  لقسم اللغة  
 وتدرٌب الطلبة على فعالٌات 2019االسبانٌة لعام 

 باللغة االسبانٌة

ٌغّؼ١خ / ٚعبَ اٌّغبثمخ اٌشؼش٠خ االٌٚٝ 

اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١ٓ ٚوزبة شىش ٚرمذ٠ش ٌىٟٛٔ 

ِٓ اٌغ١ذ ا١ِٓ ػبَ . اؽذ اػضبء ٌغٕخ اٌزؾى١ُ

 2018عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١ٓ ػبَ 

ٌغّؼ١خ / ٚعبَ اٌّغبثمخ اٌشؼش٠خ اٌضب١ٔخ  

اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١ٓ ٚوزبة شىش ٚرمذ٠ش ٌىٟٛٔ 

ِٓ اٌغ١ذ ا١ِٓ ػبَ . اؽذ اػضبء ٌغٕخ اٌزؾى١ُ

 2019عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١ٓ ػبَ 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 . أو تطوٌر التعلٌمالمشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 السنة ِؾً إٌشش أعُ اٌجؾش ت

طؼٛثبد رشعّخ اٌغٍّخ اٌفؼ١ٍخ ): ثؾش ِشزشن ثؼٕٛاْ .1 

  (ِٓ اٌؼشث١خ اٌٝ االعجب١ٔخ

 

 

طؼٛثبد اٌزشعّخ فٟ إٌظٛص ):ثؾش  ِٕفشد ثؼٕٛاْ  .2

  (اٌّغشؽ١خ

 

اٌؼٕبطش اٌٛالؼ١خ ٚاٌخ١ب١ٌخ فٟ ): ثؾش ِشزشن ثؼٕٛاْ .3

  (ِغشؽ١بد ا١ٌخبٔذسٚ وبعٛٔب

 

رشعّخ إٌظٛص اٌغ١بؽ١خ ِٓ ):ثؾش ِٕفشد ثؼٕٛاْ  .4

  (ِشىالد ٚؽٍٛي) (االعجب١ٔخ إٌٝ اٌؼشث١خ

 

اٌّضبسع إٌّظٛة فٟ اٌٍغخ ( :ثؾش ِشزشن ثؼٕٛاْ .5

ِٕشٛس فٟ )االعجب١ٔخ ٚرشعّخ رشاو١جٗ اٌٝ اٌؼشث١خ

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ  اٌزشث١خ االعبع١خِغٍخ  و١ٍخ

 2015 ػبَ  90اٌؼذد

 

 

ِؾبوُ اٌزفز١ش االعجب١ٔخ عش٠ّخ اثبدح  ): ثؼٕٛاْثؾش  .6

  /  (عّبػ١خ  ٌٍّغ١ٍّٓ فٟ االٔذٌظ

 

ِؼٛلبد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ  فٟ اٌذٚي ): ثؼٕٛاْثؾش  .7

 اٌؼشث١خ 

 

 

 

دٚس اٌزشعّخ فٟ اٌؾشوخ اٌضمبف١خ  ): ثؼٕٛاْثؾش  .8

  /ٚربص١ش٘ب  فٟ اٌّغزّغ 

 

 

ٌغبٔت  اٌزارٟ ٚاٌفٍغفٟ ٌٍشٚائٟ االعجبٟٔ ث١ٛ ثبسٚ ب ا .9

 ."شغشح اٌؼٍُ" فٟ سٚا٠زٗ  

 

إٌمذ األدثٟ ألػّبي اٌىبرج١ٓ  اٌؼشالٟ ِؾغٓ اٌشٍِٟ ٚ  .10

 /  االعجبٟٔ ا١ٌخبٔذسٚ وبعٛٔب

 

اعب١ٌت رشعّخ إٌظٛص اٌظؾف١خ ِٓ االعجب١ٔخ اٌٝ  .11

  / اٌؼشث١خ

 

 

 Niveles de ِغز٠ٛبد اعزخذاَ اٌٍغخ ٚأٛاع اٌىالَ .12

usos de lengua y tipos de habla  

 

أعب١ٌت رشعّخ أعّبء األػالَ ِٓ اٌؼشث١خ اٌٝ  .13

 /  األعظ ٚاٌزطج١مبد:االعجب١ٔخ  

 

 

فٟ ِؤرّش ثغذاد اٌذٌٟٚ اٌضبٌش 

ٌٍزشعّخ داس اٌّبِْٛ ثبٌزؼبْٚ 

ِغ و١ٍخ اٌٍغبد  

 

ِٕشٛس فٟ ِغٍخ  و١ٍخ اٌٍغبد 

  2014 ػبَ 30اٌؼذد.

 

 

 

ِٕشٛس فٟ ِغٍخ  و١ٍخ اٌٍغبد 

 ػبَ 31اٌؼذد.

 

 

 ِٕشٛس فٟ ِغٍخ  اٌزشعّخ 

عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ / ٚاٌٍغب١ٔبد

  2015 ػبَ 8اٌؼذد.اٌؼشال١١ٓ 

 

 اٌزشث١خ ِٕشٛس فٟ ِغٍخ  و١ٍخ

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ االعبع١خ

 2015 ػبَ  90اٌؼذد

 

 

ِؤرّش  و١ٍخ االداة اٌؼٍّٟ  

 االثبدح  اٌغّبػ١خ ٚاٌؼٍَٛ /اٌضبٟٔ

 2015-12 -9فٟ / االٔغب١ٔخ 

 

  /اثٓ سشذ-  و١ٍخ اٌزشث١خِؤرّش 

االٚي   ٌضّبْ اٌغٛدح فٟ اٌزؼ١ٍُ 

 10اٌؼبٌٟ  اٌغّبػ١خ ٚاٌؼٍَٛ فٟ 

-3-2016 

 

-4 -12  / و١ٍخ اٌٍغبدِؤرّش 

2016 

 

 

 

دساعبد اٌٍغ٠ٛخ ايِغٍخ  

-13ث١ذ  اٌؾىّخ فٟ / اٌزشع١ّخ

12-2016 

 

 

 

 ِؤرّش عبِؼخ ف١الد٠ف١ب  فٟ 

 2017االسدْ  

 

 اٌزشث١خ ِٕشٛس فٟ ِغٍخ  و١ٍخ

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ االعبع١خ

201 ػبَ  90اٌؼذد 7 

 

/ و١ٍخ االداة / ِغٍخ االداة 

 2017 عبِؼخ ثغذاد
 

 26ِؤرّش و١ٍخ اٌٍغبد  

 ١ٔ2017غبْ   

 

ثؾش ِشزشن   فٟ ِؤرّش و١ٍخ 

 2017 ١ٔغبْ   26اٌٍغبد  

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

2015 

 

2016 

 

2016 

 

2016 

 

2017 

 

201 7 

 

2017 

 



 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

  ًدجامعة بغدا/ اللغة االسبانٌة كلٌة اللغات عضو اللجنة الثقافٌة ف 

 دجامعة بغدا/  كلٌة اللغات عضو لجنة االرشاد التربوي 

  عضو لجنة اعتماد المجالت العلمٌة فً قسم الغة االسبانٌة كلٌة اللغات 

  بغداد /عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 

    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

ٚصاسح .دائشح اٌجؼضبد ٚاٌؼاللبد اٌذ١ٌٚخ رمذ٠ش عٙٛد اٌؼٍّٟ  .1

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش

2010 

 2012   ثغذاد /اٌّغبػذ االداسٞ  ٌشئ١ظ عبِؼخ وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .2

 2013 سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .3

 2103 عمٌد كلٌة اللغات وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .4

 2013 ػبَ  داس اٌّأِْٛ ٌٍزشعّخ ٚإٌششِذ٠ش وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .5

 2013 اٌؼبِخ ٌٍؼزجخ اٌىبظ١ّخ اٌّمذعخ االِبٔخ  وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .6

ِؼبٌٟ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ  اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش  وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .7

 اٌؼٍّٟ

2014 

 2014 سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .8

 2015 عمٌد كلٌة اللغات وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .9

 2015 عمٌد كلٌة االداب وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .10

 2016 عمٌد كلٌة االتربة ابن رشد وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .11

 2016 عمٌد كلٌة اللغات وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .12

 2016 رئٌس جمٌعة المترجمٌن العراقٌٌن وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .13

اال١ِٓ اٌؼبَ ٌٍّىزجخ اٌّشوض٠خ  فٟ عبِؼخ  وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .14

 ثغذاد
2017 



 2017 رئٌس جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن كتاب شكر وتقدٌر  .15

 2018 عمٌد كلٌة االداب وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .16

 2018 ِذ٠ش ػبَ  داس اٌّأِْٛ ٌٍزشعّخ ٚإٌشش وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .17

 2018سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد  رمذ٠ش عٙٛد  .18

 2018 عمٌد معهد االدارة وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .19

 2019 سئ١ظ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١ٓ وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .20

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2002 ٌألدة االعجبٟٔ اٌؼظش اٌز٘جٟ   .1

 2013 ثبٌٍغخ االعجب١ٔخ (ع)وشاط  ػٓ ع١شح ؽ١بح االِبَ ِؾّذ اٌغٛاد   .2

 ِخزبساد ِٓ اٌشؼش اٌىشدٞ  اٌٝ االعجب١ٔخ  .3

 
2015 

 ِخزبساد ِٓ اٌمظض االعجب١ٔخ اٌّؼبطشح   .4

 
2015 

 2016 لظزبْ لظ١شربْ ِٓ ادة اِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ   .5

 2016 ادثبء اٌؼظش اٌجبسٚوٟ االعجبٟٔ   .6

 2016 سلُ اال٠ذاع فٟ داس اٌىزت ٚاٌٛصبئك فٟ ثغذاداعبط١ش اٌؾت فٟ ثالد االٔذٌظ   .7

 2017 ػشثٟ   _لبِٛط اٌّظطالؽبد االلزظبد٠خ اعجبٟٔ   .8

 2017 اٌفشدٚط اٌضبئغ .. ثالد االٔذٌظ   .9

 2018 فٟ إٌٛس ٌٍٕشش  اٌؼبٌّٟ  ثشلُ ِؼ١بسٞ   "ِمبالد ٚ رشعّبد   .10



فٟ داس  "ِؤعض اٌّضبسع إٌّظٛة فٟ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  ٚرشعّخ رشاو١جٗ اٌٝ اٌؼشث١خ   11

 إٌشش االوبد١ّ٠خ االعجب١ٔخ   اٌؼب١ٌّخ  ثشلُ ِؼ١بسٞ  
2019 

 فٟ إٌٛس ٌٍٕشش  اٌؼبٌّٟ  ثشلُ ِؼ١بسٞ   "ِخزبساد ِٓ االدة االعجبٟٔ " 12

 

2019 

 

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  (االَ)اٌؼشث١خ             

 االعجب١ٔخ 

 االٔى١ٍض٠خ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
                                  

 

 

 

  أًِ طٗ ِؾّذ أ١ِٓ ػجذ هللا ا٢ٌٛعٟ: ـُ ـــــــــاالعــ

  13/3/1965 – ثغذاد : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚعٗ :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 2    :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍّٗ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

 اٌٍغخ االعجب١ٔخ:      صــاٌزـخـض

 رذس٠غ١خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد:     ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 و١ٍخ اٌٍغبد :   ػٕٛاْ اٌؼًّ

     ال٠ٛعذ:  اٌؼًّ   ٘برف

  07903413578:        اٌٙبرف إٌمبي

  yahoo.com queridonino_2006@ :اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ 

 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

ثىبٌٛس٠ٛط 

 

 1987-1986االداة ثغذاد 

  2011-2010اٌفٍغفخ ٚاالداة   غشٔبطخ اٌّبعغز١ش 

اٌذوزٛساٖ 

 

   

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح دثٍَٛ أ شٜ 

. ثبٌٍغخ األعجب١ٔخ ثذسعخ أِز١بص

-1984-1983اٌؼشثٟ فٟ ثغذاد – ِٓ اٌّؼٙذ اٌضمبفٟ األعجبٟٔ 

1984-1985-

1985-1986-

1986-1987 

 



اٌؾظٛي شٙبدح دثٍَٛ اٌٍغخ  

 األعجب١ٔخ

ِٓ اٌّذسعخ اٌذثٍِٛبع١خ فٟ ِذس٠ذ ضّٓ 

ثشٔبِظ اٌزؼبْٚ اٌضمبفٟ ٌٛصاسح اٌخبسع١خ 

اٌؼشثٟ – األعجب١ٔخ ِغ اٌّؼٙذ اٌضمبفٟ األعجبٟٔ

 .فٟ اٌؼشاق

 1985 رّٛص 1-30

اٌؾظٛي ػٍٝ دثٍَٛ اٌٍغخ  

 ٚاٌضمبفخ األعجب١ٔخ

 27ِٓ عبِؼخ ٍِمب ضّٓ وٛسعبد اٌذٚسح سلُ 

. ٌزؼ١ٍُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ٌألعبٔت

 

 1990 رّٛص 1-30

دثٍَٛ اٌٍغخ  اٌؾظٛي ػٍٝ 

 األعجب١ٔخ

ثذسعخ ع١ذعذاضّٓ ثشٔبِظ رؼ١ٍُ اٌٍغخ األعجب١ٔخ 

 (صشثبٔزظ)وٍغخ أعٕج١خ فٟ ِؼٙذ اٌٍغبد اٌؾذ٠ضخ 

. B2اٌزبثغ ٌغبِؼخ غشٔبطخ اٌّغزٜٛ اٌّزمذَ 

 

1-11-2010 

30-11-2010 

اٌؾظٛي ػٍٝ دثٍَٛ اٌٍغخ  

 األعجب١ٔخ

ثذسعخ ع١ذ ضّٓ ثشٔبِظ رؼ١ٍُ اٌٍغخ األعجب١ٔخ 

 (صشثبٔزظ)وٍغخ أعٕج١خ فٟ ِؼٙذ اٌٍغبد اٌؾذ٠ضخ 

 .C1اٌزبثغ ٌغبِؼخ غشٔبطخ اٌّغزٜٛ اٌّزمذَ

1-7-2011 

30-7-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

1  

  ِؼ١ذح ٚ عىشر١شح
 

 1988-1987 و١ٍخ اٌٍغبد-لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ

2  

ِؾبضشح 
 1990-1988 و١ٍخ اٌٍغبد-لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ

  ٚ ِؾبضشحِمشسح  3

 

 1991-1990 و١ٍخ اٌٍغبد-لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ

1991-1992 

 ٚ  اٌغذدي اٌطٍجخٚٚػضٛ ٌغٕخ لت ِؾبضشح 4

 ِزؾب١ٔخأح ٌْظػضٛ 
 1996-1992 و١ٍخ اٌٍغبد-لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ

 2007-2005 و١ٍخ اٌٍغبد-لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ِزشعّخ ٚ أ١ِٕخ ِىزجخ 5

 2010-2009 و١ٍخ اٌٍغبد-لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخِزشعّخ ٚ أ١ِٕخ ِىزجخ  6

 ٚػضٛ ٌغٕخ ِٕبلشخ ػضٛ ١٘ئخ رذس٠غ١خ 7

ثؾٛس ٚػضٛ ٌغبْ االِزؾبٔبد اٌشف١ٙخ ٚ 

ػضٛ ٌغٕخ رظؾ١ؼ اٌذفبرش االِزؾب١ٔخ ٚ ػضٛ 

 .ٌغٕخ رذل١ك اٌّبعزش ش١ذ

 2012-2011 و١ٍخ اٌٍغبد-لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ

2012-2013 

2013-2014 



 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

199-1987ثغذاد و١ٍخ اٌٍغبد - لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  1 7 

 2019-2011ثغذاد و١ٍخ اٌٍغبد - لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  2

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2012-2011 (ِشؽٍخ اٌٚٝ- ِشؽٍخ صب١ٔخ)أشبء - لٛاػذاالعجبٟٔ  1

 2013-2012 (ِشؽٍخ اٌٚٝ- ِشؽٍخ صب١ٔخ)لشاءح -لٛاػذاالعجبٟٔ  2

 2014-2013 (ِشؽٍخ صبٌضخ- ِشؽٍخ صب١ٔخ)ٔؾٛ -لٛاػذاالعجبٟٔ  3

201 (ِشؽٍخ اٌٚٝ- ِشؽٍخ صب١ٔخ )لشاءح - لٛاػذاالعجبٟٔ  4 4-201 5 

201 (ِشؽٍخ اٌٚٝ- ِشؽٍخ صب١ٔخ)رٍفع - لٛاػذاالعجبٟٔ  5 5-201 6 

 2017-2016 (ِشؽٍخ اٌٚٝ- ِشؽٍخ صب١ٔخ)أِالء - لٛاػذ االعجبٟٔ 6

 2018-2017 (ِشؽٍخ اٌٚٝ- ِشؽٍخ صب١ٔخ )رٍفع - لٛاػذ االعجبٟٔ 7

 2019-2018 (ِشؽٍخ صبٌضخ)ٔؾٛ  االعجبٟٔ 8

 2020-2019 (ِشؽٍخ ساثؼخ- ِشؽٍخ صبٌضخ)ٔؾٛ -ٔؾٛ االعجبٟٔ 9

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

1    

 

 



 

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

فٟ ِؤرّش ثغذاد اٌذٌٟٚ اٌضبٌش  1

ٌٍزشعّخ رؾذ شؼبس ثبٌزشعّخ 

 .رزٛاطً اٌضمبفبد

 ِٕفشدثؾش فٕذق إٌّظٛس ١ٍ١ِب  2013آ٠بس 9-7فٟ 

اٌّؤرّش االٚي ٌخش٠غٟ االثزؼبس  2

ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌجؾش 

 2012-2013اٌؼٍّٟ

 

 ؽبطً ػٍٝ سثؼَٛلبػخ اٌؾى١ُ -عبِؼخ ثغذاد 10-201328-

شٙبدٖ رمذ٠ش٠خ رض١ّٕٕب 

ٌٍغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ 

أٔٙبء دساعخ اٌّبعغز١ش 

ٚ اٌؼٛدح ٌخذِخ ػشالٕب 

 .اٌؼض٠ض 

االسشبد اٌزشثٛٞ فٟ إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ  3

 ِٙبساد اٌزٛاطً ٚ دٚس٘ب ثؼٕٛاْ

 .فٟ أغبػ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ

عبِؼخ -  فٟ و١ٍخ اٌٍغبدػمذد 24-4-2014

. ثغذاد

ثؾش ِشزشن 

إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ اٌّٛعؼخ ثؼٕٛاْ  4

رشعّخ اٌمشآْ اٌىش٠ُ اٌٝ اٌٍغبد )

طؼٛثبد رشعّخ اٌغٛأت  (االٚسث١خ

 .اٌجالغ١خ فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ

اٌزٟ ٠م١ّٙب لغُ دساعبد  15-4-2014

اٌزشعّخ فٟ ث١ذ اٌؾىّخ 

–و١ٍخ االداة ثبٌزؼبْٚ ِغ 

 .اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ

 ِشزشنثؾش 

اٌشجبة ٚ - ٘غشح اٌشجبة اٌٝ اٌغشة 5

 .االًِ فٟ اٌشٚا٠خ اٌّغشث١خ

 –ِؤرّش عبِؼخ ف١الد٠ف١ب  11-2015(-5-3 )

 335-319االسدْ اٌؼششْٚ 

 ثؾش ِشزشن 

رؼٍُ اٌٍغبد االعٕج١خ ثٛاثخ ٌٍؼبٌُ  6

 اٌخبسعٟ ٚ اٌز٠ٕٛش اٌفىشٞ

ِؤرّشاٌؼٍّٟ اٌضبِٓ ٌى١ٍخ  13-4-2016

 45-30اٌٍغبد 

 ثؾش ِشزشن

دٚس اٌّشأح فٟ ثٕبء اٌّغزّغ ٚ  ٍك  7

ع١ً ٚاػٟ لبدس ػٍٝ ِٛاعٙخ 

 .اٌزؾذ٠بد

ِؤرّش اٌؼٍّٟ االٚي ٌزّى١ٓ  17-12-2016

ِشوض اٌز١ّٕخ - اٌّشاح

ؽضة - ٌٍذساعبد ٚ اٌزذس٠ت

 اٌفض١ٍخ 

 ثؾش ِشزشن 

اٌٍغخ ٚ االدة ٚ دٚسّ٘ب فٟ ثٕبء   8

 اٌّغزّغ 

ِؤرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ ٌى١ٍخ  24-12-2016

 االداة 

 ثؾش ِشزشن

دسٌغخ فٟ ادة اٌشؽالد ٚ اٌّٛسٚس  9

االٔذٌظ ٔبفزح ٌٍؾضبسح )اٌؾضبسٞ 

 (اٌؼشث١خ االعال١ِخ

ِؤرّش عبِؼخ ف١الد٠ف١ب  11-4-2017

االسدْ –اٌؾبدٞ ٚ اٌؼششْٚ 

  (إٌمذ اٌؾضبسٞ)

 ثؾش ِشزشن



اٌّٙبساد ٚ االعب١ٌت فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ  10

اعزشار١غ١بد اٌزؼ١ٍُ ٚ  )االعٕج١خ 

  (اٌزؼٍُ ٌٍغخ االعٕج١خ

26-27-

 ١ٔ2017غبْ

ِؤرّش اٌؼٍّٟ اٌزبعغ فٟ و١ٍخ 

 (اٌٍغخ ادة ٚ ؽضبسح)اٌٍغبد 

 ثؾش ِٕفشد

سٚا٠بد اٌزبس٠خ اٌٛع١ظ فٟ وزبثبد  11

اٌشؽبٌخ اٌؼشة ٚ االٚسث١١ٓ سٚا٠بد 

 االدة االٔذٌغ١خ أّٛرعبً 

ِؤرّش اٌغٕٛٞ ٌى١ٍخ االداة  23-11-2017

63-65 

 ثؾش ِشزشن

اٌطفً اٌؼشالٟ فٟ ظً اٌزؾذ٠بد  12

اٌشإ٘خ ٚ رؾٛالد اٌّشٙذ اٌزشثٛٞ 

 اٌّؼبطش

 –ِؤرّش ػٍّٟ دٌٟٚ اٌضبٟٔ  17-1-2018

اٌٛؽذح اٌزشث٠ٛخ ٌذساعبد 

 –اٌغالَ ٚ ؽمٛق االٔغبْ 

 و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سشذ

 ثؾش ِشزشن

االٌفبظ اٌشبئؼخ فٟ اٌزٛاطً ث١ٓ  13

رأص١ش اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ  )اٌضمبفبد 

 (اٌٍغخ االعجب١ٔخ أّٔٛرعبً 

27-

 2018اوزٛثش25

ؽٌٛخ لضب٠ب )ِؤرّش اٌؼبٌّٟ 

عبِؼخ  (اٌٍغخ االعجب١ٔخ 

 أِش٠ىب- أٚعزٓ–رىغبط 

 ثؾش ِشزشن

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

أٌمبء ِؾبضشح ٌطٍجخ اٌّشؽٍخ  :1-١ٔغبْ- 2014

لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ٌمٕبح اٌغبِؼ١خ ؽٛي -اٌضب١ٔخ 

االعٍٛة اٌّجبشش ٚ اٌغ١ش اٌّجبشش فٟ اٌٍغخ 

 .2014-ؽض٠شاْ-21ػشضذ فٟ اٌزٍفبص ، االعجب١ٔخ

 

 

ػمذ اٌّزشع١ّٓ اٌخبص ثبٌّىزت االعزشبسٞ :2013

 2013-12-31 اٌٝ 2013-11-9ٌى١ٍخ اٌٍغبد ِٓ 

ِٓ ٚ 

 .2014-7-1 اٌٝ 1-6-2014

 

ترجمة رؤٌة و رسالة جامعة بغداد :10-6-2014
محو )مقال تحت شعار،على موقع الجامعة 

 (االستثمار االكٌد لغد أفضل...االمٌة

 ٍِمب ِغ –أ٠فبد اٌٝ أعجب١ٔب : 1-7-1990

ِغّٛػخ ِٓ اٌطٍجخ ضّٓ ثشٔبِظ اٌزؼبْٚ 

اٌضمبفٟ ث١ٓ اٌؼشاق ٚأعجب١ٔب فٟ دٚسح ٌزم٠ٛخ 

 .اٌٍغخ

شبسوذ فٟ دٚسح ٌٍف١١ٕٓ فٟ : 1989  

ِشوضرط٠ٛش طشق اٌزذس٠ظ ٚ اٌزذس٠ت اٌغبِؼٟ 

 .فٟ ثغذاد

 ِذس٠ذ ِٕؾخ ِٓ لجً –أ٠فبد اٌٝ أعجب١ٔب : 1985  

  اٌؼشثٟ فٟ ثغذاد–اٌّؼٙذ اٌضمبفٟ األعجبٟٔ 

ضّٓ ثشٔبِظ اٌزؼبْٚ اٌضمبفٟ ٌٛصاسح اٌخبسع١خ 

 اٌؼشثٟ –االعجب١ٔخ ِغ اٌّؼٙذ اٌضمبلٟ االعجبٟٔ 

 .فٟ اٌؼشاق

  

 

 



 

 

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

ثؾش ِٕفشد،ِغٍخ و١ٍخ   (رؼ١ٍُ ِفشداد اٌٍغخ االعجب١ٔخ فٟ اٌؼشاق) 1

 اٌٍغبد

15-2-2013  

ِفشداد رزشبثٗ ثبٌىزبثخ ٚ رزخزٍف ثبٌّؼٕٝ ِضً وٍّخ ) 2

 (فمظ

ثؾش ِٕفشد،ِغٍخ و١ٍخ 

 .اٌٍغبد

1-4-2014 

طؼٛثبد رشعّخ اٌغٛأت اٌجالغ١خ فٟ اٌمشآْ ) 3

 (اٌىش٠ُ

ثؾش ِشزشن ،ِٕشٛس فٟ 

إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ اٌّٛعؼخ 

رشعّخ اٌمشآْ )ثؼٕٛاْ 

اٌىش٠ُ اٌٝ اٌٍغبد 

اٌزٟ ٠م١ّٙب لغُ (االٚسث١خ

دساعبد اٌزشعّخ فٟ ث١ذ 

اٌؾىّخ ثبٌزؼبْٚ ِغ و١ٍخ 

اٌغبِؼخ –االداة 

 .اٌّغزٕظش٠خ

15-4-2014 

رؾ١ًٍ األ طبء ٌٍضّبئش اٌشخظ١خ فٟ ِؾً ِفؼٛي ) 4

  (ثٗ فٟ اٌٍغخ العجب١ٔخ ٌطٍجخ و١ٍخ اٌٍغبد فٟ اٌؼشاق

 

 

ثؾش ِٕفشد،ِغٍخ و١ٍخ 

 اٌٍغبد

15-6 -2014 

ثؾش ِشزشن، ِغٍخ و١ٍخ  اٌّضبسع إٌّظٛة فٟ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 5

اٌزشث١خ االعبع١خ 

1-7-2015 

ثؾش ِٕفشد، ِغٍخ و١ٍخ  اعجبة االٌزجبط ث١ٓ اٌفؼً اٌّبضٟ اٌزبَ ٚ غ١ش اٌزبَ  6

 اٌٍغبد

15-6-2015 

ثؾش ِٕفشد، و١ٍخ اٌزشث١خ  اٌّؼبٟٔ اٌض١ّٕخ فٟ رشعّخإٌظٛص اٌمشآ١ٔخ  7

 االعبع١خ

15-5-2016 

ثؾش ِٕفشد، ِغٍخ اٌفْٕٛ  رؼ١ٍُ اعزخذاَ ادٚاد اٌشثظ فٟ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  8

ٚ االدة ٚ ػٍَٛ االٔغب١ٔبد 

 ٚ االعزّبع 

 2016ؽض٠شاْ 

رؼ١ٍُ اٌّجٕٟ ٌٍّغٙٛي فٟ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ٌطٍجخ  9

 اٌؼشاق

ثؾش ِٕفشد، لجٛي ٔشش فٟ 

و١ٍخ - ِغٍخ اٌؾ١ٌٛبد

 االداة ػ١ٓ شّظ

24-9-2019 

دساعخ ٚ رؾ١ًٍ ٌٍزشاو١ت اٌفؼ١ٍخ فٟ عضء ِٓ لظخ  10

 (١ٌٛفٌٛذٚ االط والس٠ٓ)صٛس٠زب ٌٍىبرت 

ثؾش ِٕفشد، ِغٍخ و١ٍخ 

 االداة 

 اوزٛثش 2019

 



 

 

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 . 1992-1991 ،1991-1990ػضٛا ٌغٕخ األِزؾب١ٔخ فٟ لغُ اٌٍغخ األعجب١ٔخ ِٓ.1

 .1992-1991ػضٛ ٌغٕخ لجٛي اٌطٍجخ اٌغذد فٟ و١ٍخ اٌٍغبد .2

 ٌٍذٚس٠ٓ االٚي ٚاٌضبٟٔ ٚفٟ ِبدح اٌمٛاػذ ٌٍّشؽٍخ اٌضب١ٔخ ٚ 2012 2011-عٕخيٌغبْ رظؾ١ؼ اٌذفبرش . 3

اٌضبٌضخ 

 2014- 2013. 2013- 2012،2012-2011ٌغٕخ ِٕبلشخ اٌجؾٛس ٌغٕخ .4

، 2012-2011ٌغبْ االِزؾبْ اٌشفٛٞ ٌّبدح اٌزٍفع ٚاٌمشاءح ٚاٌّؾبدصخ ٌٍّشؽٍز١ٓ االٌٚٝ ٚاٌضب١ٔخ .5

2012-2013 ٚ 2013-2014. 

 .2012-2011ٌغبْ رذل١ك ِبعزش ش١ذ .6

اسشبد رشثٛٞ، غ١بثبد، ِٕبلشخ ثؾٛس رخشط، ٚ اِزؾبٔبد شف١خ، ٚ رظؾ١ؼ )ػضٛ ٌغبْ دائ١ّخ ٚ ِؤلزخ .7

 2019-2012ٌغٕٛاد  (اٌذفبرش، ِىزجخ، ٚ ثطبلخ اٌىزش١ٔٚخ

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح شىشٚ رمذ٠ش رض١ّٕب  1

 .اٌم١ّخ ٌٍّشبسوخ اٌفبػٍخ ٌٍغٙٛد

 

رشعّخ اٌمشآْ )فٟ إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ اٌّٛعؼخ 

اٌزٟ ٠م١ّٙب (اٌىش٠ُ اٌٝ اٌٍغبد االٚسث١خ

لغُ دساعبد اٌزشعّخ فٟ ث١ذ اٌؾىّخ 

اٌغبِؼخ –ثبٌزؼبْٚ ِغ و١ٍخ االداة 

 .اٌّغزٕظش٠خ

24-5-2014 

 شىش ٚ رمذ٠ش  2

 شىش ٚ رمذ٠ش

اٌغ١ذ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

 اٌغ١ذ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌجؾش اٌؼٍّٟ

 2013-2012ٌخش٠غٟ ثشٔبِظ االثزؼبس 

19-2-2014 

23-10-2013 

 2013و١ٍخ اٌٍغبد  شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ػ١ّذح و١ٍخ اٌٍغبد  3

 

 

 

 

 

 

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح شىش ٚ رمذ٠ش ٌغٙٛد  4

 . اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ

 

 2013 آ٠بس 9-7 فٟ ِؤرّش ثغذاد اٌذٌٟٚ اٌضبٌش ٌٍزشعّخ 

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدٖ شىش ٚ رمذ٠ش رض١ّٕٕب - 5

ٌٍغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ أٔٙبء دساعخ اٌّبعغز١ش 

 .ٚ اٌؼٛدح ٌخذِخ ػشالٕب اٌؼض٠ض

 

ٌخش٠غٟ االثزؼبس ٌٛصاسح  فٟ اٌّؤرّش االٚي

-2013اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚ اٌجؾش اٌؼٍّٟ

2012 

27-2013-10 



اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدحِشبسوخ فٟ  6

دٚسحاٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ فٟ وفبءحاٌؾبعٛة 

 . اٌخبطخ ثبالعبرزحاٌغبِؼخ

 

 2013ا٠ٍٛي26- 22 .فٟ ِشوضاٌؾبعجخ فٟ عبِؼخ ثغذاد

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدحِشبسن فٟ دٚسح اٌٍغخ  7

ٚ شٙبدحِشبسن  ٌٍْزذس٠غ١ٟ (150)اٌؼشث١خ 

 . ٌٍْزذس٠غ١ٟ (176)فٟ دٚسح اٌزأ١ً٘ اٌزشثٛٞ 

فٟ ِشوضاٌزط٠ٛش ٚاٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش فٟ 

 .عبِؼخ ثغذاد

 -3أ٠ٍٛي اٌٝ 1ِٓ 

2013-10 

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح رمذ٠ش٠خ ٌغٙٛد اٌؼ١ٍّخ ٚ   8

 . اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ

 

 2016 ١ٔغبْ 13-12 فٟ ِؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبِٓ ٌى١ٍخ اٌٍغبد

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح رمذ٠ش٠خ ٌغٙٛد اٌؼ١ٍّخ ٚ  9

 . اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ

 

 2016-12-19 فٟ ِؤرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ ٌى١ٍخ االداة

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح رمذ٠ش٠خ ٌغٙٛد اٌؼ١ٍّخ ٚ  10

 . اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ

 

فٟ ِؤرّش اٌؼٍّٟ االٚي ٌزّى١ٓ اٌّشأح، 

 ِشوض اٌز١ّٕخ ٌٍذساعبد ٚ اٌزذس٠ت

17-12-2016 

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح رمذ٠ش٠خ ٌغٙٛد اٌؼ١ٍّخ ٚ  11

 . اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ

 

 2017 ١ٔغب27ْ-26 فٟ ِؤرّش اٌؼٍّٟ اٌزبعغ ٌى١ٍخ اٌٍغبد

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح رمذ٠ش٠خ ٌغٙٛد اٌؼ١ٍّخ ٚ  12

 . اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ

 

-فٟ ِؤرّش اٌؼٍّٟ اٌغٕٛٞ ٌى١ٍخ االداة

 لغُ اٌزبس٠خ

23-11-2017 

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح شىش ٚرمذ٠ش ٌغٙٛد  13

 . اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ

 

 2015-11-3 ػّبْ االسدْ -فٟ ِؤرّش عبِؼخ ف١الد٠ف١ب

11-4-2017 

اٌؾظٛي ػٍٝ شٙبدح شىش ٚرمذ٠ش ٌغٙٛد  14

 . اٌؼ١ٍّخ ٚ اٌّشبسوخ اٌفبػٍخ

 

فٟ ِؤرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ ٌى١ٍخ 

 اٌزشث١خ اثٓ سشذ

11-1-2018 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2014 (صٛس٠زب)لظخ ِزشعّخ ِٓ االعجب١ٔخ اٌٝ اٌؼشث١خ  1

 2014 ِغشؽ١زبْ ثذْٚ اسادح ، ػٓ لضب٠ب طغ١شح  2

 2015ؽىب٠خ اٌؼبشم١ٓ ػضّبْ ٚ داسا ب  3

201 أثٓ اٌغشاط 4 5 

 2016لظزبْ لظ١شربْ فٟ االدة اِش٠ىب االر١ٕ١خ   5

 2016لظض لظ١شح  6

 2016 ِمزطفبد ِٓ اٌشؼش اٌىشدٞ اٌؾذ٠ش فٟ اٌؼشاق  7

 2018 االدة االعجبٟٔ فٟ لظض 8



 2018 لظض لظ١شح  9

 2018 رؾ١ًٍ اٌشخظ١خ ِٓ ِالِؼ اٌٛعٗ 10

 2019 ثمب٠ب آصبس اٌؼشة فٟ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 11

 
 .اللغــات :ثانً عشر  
             اٌؼشث١خ 

             االٔى١ٍض٠خ 

 االعجب١ٔخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌؼ١ٍّخ حاٌغ١ش
 

 

  
 

 أٔزظبس ػٍٟ عجش:   ـُ ـــــــــاالعــ

  20/2/1980: ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 أدة اعجبٟٔ:     صــاٌزـخـض

  ِذسط:     ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط دوزٛس :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ/  و١ٍخ اٌٍغبد عبِؼخ ثغذاد :   ػٕٛاْ اٌؼًّ

     ال ٠ٛعذ/:  اٌؼًّ   ٘برف

 07729178184:        اٌٙبرف إٌمبي

 colang.uobaghdad. edu.iq @entedhar/ :(٠فضً اٌغّبسد ١ًِ) اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

بكالورٌس فً اللغة واالدب 
 االسبانً

 30/6/2002 اللغات بغداد

ماجستٌر فً اللغة واالدب 
 االسبانً

 8/8/2006 اللغات بغداد

 16/9/2014 االداب والفلسفة  اسبانٌا / جامعة غرناطة دكتوراه فً االدب االسبانً 

    أخرى

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

2 

 

 

 

 5/3/2007 و١ٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغذاد ِذسط ِغبػذ

 

 
 

 اٌظٛسح 



 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

 2008-2007 ثغذاد و١ٍخ االػالَ لغُ أراػخ ٚرٍفض٠ْٛ 1

 2019-2007 ثغذاد و١ٍخ اٌٍغبد لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2008-2007 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ/ لٛاػذ  االعجبٟٔ/ اٌٍغبد/ ثغذاد 1

 2008-2007 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ/ أٔى١ٍضٞ أراػخ ٚرٍفض٠ْٛ/ أػالَ/ ثغذاد 2

 2017-2016 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ/ أٔى١ٍضٞ االعجبٟٔ/ اٌٍغبد/ ثغذاد 3

 26/3/2015 و١ٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغذاد ِذسط 3

4    

5    

6    



 2018-2017 اٌضبٌضخ/أعز١ؼبة  االعجبٟٔ/ اٌٍغبد/ ثغذاد 4

 2018-2017 اٌضبٌضخ/ أٔشبء االعجبٟٔ/ اٌٍغبد/ ثغذاد 5

 2018-2017 الٌٚٝ/ لشاءح ا االعجبٟٔ/ اٌٍغبد/ ثغذاد 6

 2019-2018 اٌضب١ٔخ /  أٔشبء االعجبٟٔ/ اٌٍغبد/ ثغذاد 7

 2019-2018 اٌشاثؼخ/ رب٠خ ادة االعجبٟٔ/ اٌٍغبد/ ثغذاد 8

9   

 

 

 

  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 اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ )ؽٍمخ ٔمبش١خ  1

ػشٚع دساِب االٌُ اٌّغ١ؼ ٚاٌذساِب 

 (االعال١ِخ اٌزؼض٠خ

 محاضر االعجبٟٔ/ اٌٍغبد/ ثغذاد 22/3/2016

ِشبسوخ فٟ ٔذٚح اٌٍغخ اٌؼشث١خ رشاس  2

 ػظ١ُ ٚرؾذ٠بد وج١شح
 ث١ذ اٌؾىّخ 20/12/2018

 محاضر



ادث١بد اٌؾشة )ِشبسوخ فٟ ٔذٚح  3

األ١ٍ٘خ رغبسة ِٚمبسٔخ ِغ اداة 

 (اٌشؼٛة

 

 االعجبٟٔ/ اٌٍغبد/ ثغذاد 1/4/2018

 محاضر

 ِشبسوخ فٟ ِؤرّش اٌٍغبد ٍِزمٝ  4

 اٌؾضبساد 

 محاضر االعجبٟٔ/ اٌٍغبد/ ثغذاد 14/4/2009

ِشبسوخ فٟ ِؤرّش اٌٍغخ ادة  5

 ٚؽضبسح

 محاضر االعجبٟٔ/ اٌٍغبد/ ثغذاد 26/4/2017

ِشبسوخ فٟ ِؤرّشاٌزؼ١ٍُ فٟ لشْ  6

 اٌٛاؽذ ٚاٌؼشش٠ٓ

 محاضر أعجب١ٔب/ عبِؼخ ٍِمب 25/3/2017

 ِشبسوخ فٟ ِؤرّش اٌٙغشح ٚرطٛس٘ب 7

 

 محاضر أعجب١ٔب/ عبِؼخ ٍِمب 25/10/2016

ِشبسوخ فٟ ِؤرّش  اِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ  8

اعجٛع ا٢الَ : اٌضبٌش ٌٍزذ٠ٓ اٌشؼجٟ

ٚشؼبئش دسا١ِخ ٢الَ اٌّغ١ؼ ٚطش٠ك 

 طٍت اٌّغ١ؼ اٌؾٟ

 محاضر اعجب١ٔب/ عبِؼخ ثٍذ ا١ٌٌٛذ 22/2/2016

ِشبسوخ فٟ ِؤرّش صشثبٔزظ، ػٍّٗ  9

 ٚػظشٖ
 محاضر عبِؼخ ٔبفبسا/ ثبٍِٛٔب  12/2/2016

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  رم١ُ ثؾٛس ػ١ٍّخ

  

  

  

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

اٌّٛلف إٌمذٞ األدثٟ ٌفشأغ١غىٛ أ٠بال فٟ سٚا٠خ الصبس٠ٛ دٖ  1

 رٛسِظ

 2019 ِغٍخ االداة  

اٌج٠ٛ١ٕخ ٚاٌشى١ٍخ فٟ رفغ١ش : االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ إٌمذ األدثٟ 2

 إٌظٛص االدث١خ

 

 

 

 

 

 

jٟاٌج٠ٛ١ٕخ ٚاٌشى١ٍخ فٟ : االرغب٘بد اٌؾذ٠ضخ فٟ إٌمذ األدث

 2017 مجلة اللغات

  ِشآح ف١ٍُ فٟ ٚاٌظٛساٌّشئ١خ اٌفٕٟ اٌشؼش ث١ٓاٌؼاللخ  3

 ربسوٛفغىٟ ٚأٔذسٞ ربسوٛفغىٟ أ١ٌىغبٔذسٚف١زشٜ سع١ٕٟأل

 2016 مجلة االستاذ

دور االدب السمعً المرئً فً تطوٌر مهارة  4

 الطالب العراقٌٌن

/ جامعة مالقا

 اسبانٌا

2016 

 



 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 ػؼٛ فٟ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ  ػضٛا فٟ ٌغٕخ رط٠ٛش إٌّٙبط

 ػضٛ فٟ ٌغٕخ االسشبد اٌزشثٛٞ
ػضٛ فٟ ٌغٕخ رم١ُ اٌجؾٛس فٟ ِغٍخ و١ٍخ 

 اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ االِبساد اٌؼشث١خ اٌّزؾذح

ػضٛ فٟ ٌغٕخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب فٟ لغُ اٌٍغخ 

 االعجب١ٔخ
 

  ػضٛ فٟ ٌغٕخ اٌزظ١ٕف اٌٛطٕٟ

  

   

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

  2017 وزارة التعلٌم العالً كتاب شكر من الوزٌر  1

 2018 جامعة بغداد كتاب شكر من رئٌس الجامعة  2

كتاب شكر من مساعد رئٌس  3

 الجامعة 

 2016 جامعة بغداد

 2009 جامعة بغداد كتاب شكر من جامعة بغداد 4

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2015 الدراما االسالمٌة التعزٌة ومعانات المسٌح 1

 2017 نظرة واقعٌة عن الهجرة الخارجٌة للعراقٌٌن 2

3   

4   

5   

6   

 



 .اللغــات :ثانً عشر  

             اٌٍغخ االعجب١ٔخ 

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حاٌؼ١ٍّخاٌغ١ش
 

 

 

 

 ِؤ٠ذ اؽّذ ػٍٟ: ـُـــــــــاالعــ

  25/2/1967 :ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 آداة فٟ اٌٍغخ االعجب١ٔخ : صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ: ٖــــــاٌٛظ١ف

 دوزٛساٖ:اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 و١ٍخ اٌٍغبد-عبِؼخ ثغذاد: ػٕٛاْ اٌؼًّ 

 /:  اٌؼًّ   ٘برف

  07701821481:   اٌٙبرف إٌمبي

 (٠فضً اٌغّبسد ١ًِ) اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ

:colang.uobaghdad.edu.iq@muaedahmed 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 1993 اللغات  بغداد  البكالورٌوس

 2006 اللغات  بغداد الماجستٌر

 2015 الفلسفة واآلداب جامعة غرناطة الدكتوراه

    أخرى

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 

 
 

 اٌظٛسح 



 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )اٌغٙخ  د

  ا٢ْاٌٝ- 5/12/2006 بغداد كلٌة اللغات 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2007-2006 االنشاء اإلسبانً 1

 2008-2007 االمالء اإلسبانً  2

 2009-2008 مسرحٌة  اإلسبانً  3

 2010-2009 مسرحٌة  اإلسبانً 4

 26/4/2006-8/6/2002 عبِؼخ اٌجظشح ِالؽع. َ 1

 30/11/2006-26/4/2006 عبِؼخ اٌجظشح رذس٠غٟ 2

  ا٢ْاٌٝ- 5/12/2006 و١ٍخ اٌٍغبد-عبِؼخ ثغذاد رذس٠غٟ 3

4    

5    



 2010-2009 اللغة اإلسبانٌة  االنكلٌزي 5

 2011-2010 اللغة اإلسبانٌة اإلنكلٌزي 6

 2011-2010 قراءة+ مسرحٌة  اإلسبانً  7

 2016-2015 قراءة+ ترجمة أدبٌة  اإلسبانً 8

 اإلسبانً 9

 

 الترجمة القانونٌة 

 

2016-2017 

 2018-2017 الترجمة االدبٌة  اإلسبانً 10

 2019-2018 مقدمة فً االدب  اإلسبانً 11

  2020-2019 النثر  اإلسبانً 12

 

: 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 اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 باحث كلٌة اللغات 2009 مؤتمر كلٌة اللغات الخامس 1



 باحث كلٌة اللغات 2010  السادسمؤتمركلٌةاللغات 2

 باحث كلٌة اللغات 2011 مؤتمر كلٌة اللغات السابع 3

 باحث غرناطة-اسبانٌا 2014 التجمع العالمً األول لآلداب 4

 ج بغداد-كلٌة اآلداب 2015 المؤتمر العلمً الثانً 5

 ى

 باحث

 باحث ابن رشد-كلٌة التربٌة 2016 المؤتمر العلمً األول لضمان الجودة 6

 باحث قسم اللغة اإلسبانٌة 2017 ندوة حول السٌمٌائٌة 7

 باحث  ج بغداد /كلٌة اآلداب 2017 مؤتمر كلٌة اآلداب  8

 باحث  ج بغداد/كلٌة اآلداب 2017 مؤتمر كلٌة اآلداب  9

 باحث  كلٌة اللغات  2017 ندوة قسم اللغة اإلسبانٌة  10

 باحث  كلٌة اللغات  2018 ندوة قسم اللغة اإلسبانٌة 11

 باحث  كلٌة التربٌة ابن رشد   2018 مؤتمر كلٌة التربٌة ابن رشد  12

 باحث  جامعة عالء الدٌن  2019 مؤتمر بابٌر الدولً الثانً فً تركٌا  13

 باحث  كلٌة اللغات  2019 ندوة الترجمة الدٌنٌة  14

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

محاضرة حول مخٌم اللغة العربٌة  المقام 

 فً 

 

 جمهورٌة الصٌن 

 محاضرة الرؤى والتجدٌد فً مسرحالستٌنٌات

 11جمهورٌة الصٌن الشعبٌة للفترة من 

 الى 

 

24 /8 /2018   

  

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 .تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

ساِْٛ د٠ً ثب٠خ أٔىالْ ث١ٓ عبؽش٠خ فٍغفخ اٌؾ١بح  1

 . ٚاػظشاد اٌزطٛس

 

 2009 مجلة كلٌة اللغات

، دساعخ (ؽؼ١شح ثؤرغبٖ اٌّٛد)ِغشؽ١خ  2

 ٚرؾ١ًٍ

 

ج -مجلة كلٌة اآلداب

 بغداد

2010 

رشبثٗ اٌّفب١ُ٘ اٌّغشؽ١خ ث١ٓ اٌفٛٔغٛ عبعزشٖ ٠ٚٛعف  3

 اٌؼبٟٔ

 

 2014 اسبانٌا/ مجلة مسرح



 . ِغشؽ١خ اٌذَ ٚاٌشِبد، دساعخ ٔظش٠خ ٚٔمذ٠خ 4

 
 2015 مجلة كلٌة اللغات

ِآعٟ اٌؾت ٚاٌّٛد فٟ رشاع١ذ٠ب ف١ذ٠ش٠ىٛ  5

 غبسع١ب ٌٛسوب 
 2016 مجلة كلٌة اللغات

اٌٛالؼ١خ ٚاٌزمب١ٌذ االعزّبػ١خ اٌضمبف١خ فٟ اػشاط  6

 اٌذَ 
 2017 مجلة كلٌة اللغات 

طشاع االع١بي إٌفغٟ فٟ سٚا٠خ اٌمظت ٚاٌط١ٓ  7

 ٌج١ضٕزٗ ثالعىٛ ا٠جب١١ٔش 
 2019 مجلة االستاذ 

    

 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

  

  

 .الشكر،الجوائزوشهاداتالتقدٌركتب : عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

  2014 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً شكر وتقدٌر 1

 2009 رئٌس جامعة بغداد  شكر وتقدٌر  2

 2007 عمٌد كلٌة اللغات شكر وتقدٌر  3

 2009 عمٌد كلٌة اللغات  شكر وتقدٌر  4

 2009 عمٌد كلٌة اللغات  شكر وتقدٌر 5

 2017 عمٌد كلٌة اللغات  شكر وتقدٌر 6

 2017 مدٌر عام دار المأمون  شكر وتقدٌر 7

 2017 مدٌر عام التربٌة  شكر وتقدٌر 8

  2018 محافظ بغداد  شكر وتقدٌر 9

 2018 عمٌد كلٌة اللغات  شكر وتقدٌر 10

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت



 2016 ستون عاما من المسرح: الفونسو ساستر 1

 2017 التراجٌدٌا المركبة الغرض والمفهوم 2

 2018 مسرحٌة الدم والرماد، دراسة وتحلٌل 3

 2014 ترجمة حكاٌة العاشقٌن عثمان وداراخا  4

  2015 ترجمة رواٌة ابن سراج  5

 2016 ترجمة قصتان من ادب أمرٌكا الالتٌنٌة 6

 2016 ترجمة مختارات من الشعر الكردي  7

 2017 ترجمة المصطلحات االقتصادٌة  8

  2018 ترجمة مسرحٌة مٌغٌل سربٌت  9

  2019 ترجمة رواٌة قمر الذئاب  10

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  اٌؼشث١خ 

 االٔى١ٍض٠خ 

 اإلعجب١ٔخ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حاٌؼ١ٍّخاٌغ١ش
 

 

 

 

 ؽ١ذس ِظطفٝ ػجذهللا: ـُ ـــــــــاالعــ

  29/10/1982 :ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 اٌٍغخ االعجب١ٔخ: صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ: ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط ِغبػذ:اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 و١ٍخ اٌٍغبد: ػٕٛاْ اٌؼًّ 

 /:  اٌؼًّ   ٘برف

:       اٌٙبرف إٌمبي

 haydermustafa@colang.uobaghdad.edu.iq/ :(٠فضً اٌغّبسد ١ًِ) اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 2012 الفلسفة واالداب غرناطه ماجستٌر

 2005 اللغات بغداد بكالورٌوس

    

    أخرى

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 االْ-2012 و١ٍخ اٌٍغبد رذس٠غٟ 2

 

 

 

 اٌظٛسح 

mailto:haydermustafa@colang.uobaghdad.edu.iq
mailto:haydermustafa@colang.uobaghdad.edu.iq


 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )اٌغٙخ  د

 االن-2012 بغداد كلٌة اللغات 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2014 اعز١ؼبة اللغة االسبانٌة  1

 2014 اعز١ؼبة اللغة االسبانٌة  2

 2015 طٛد اللغة االسبانٌة  3

 1/9/2016-5/7/2016 و١ٍخ اٌٍغبدِذ٠ش شؼجخ اٌزغغ١ً  3

 2012-2005 و١ٍخ اٌٍغبد ِغبػذ ِزشعُ 4 

5    

6    



 2015 اٌزشعّخ اٌؼ١ٍّخ اللغة االسبانٌة  4

 2016 االعز١ؼبة  اللغة االسبانٌة  5

 2107 اٌظٛد  اللغة االسبانٌة  6

 2018 اٌّؾبدصخ  اللغة االسبانٌة  7

 2019 اٌّؾبدصخ اللغة االسبانٌة  8

 2019 االٔشبء اللغة االسبانٌة  9

 

: 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 اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

اٌش٠بضخ ٚ دٚس٘ب فٟ ؽً ٔضاػبد  1

 1/10/2016-26/9اٌّغزّغ

ٚصاسح اٌؼًّ ٚاٌشؤْٚ  26/9-1/10/2016

االعزّبػ١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ  

 سئبعخ اٌٛصساء

 ثبؽش فٟ ِؤرّش

رٕٛع اٌّفشداد فٟ رفغ١ش  2

اٌٍغخ االعجب١ٔخ : اٌمشاْ اٌىش٠ُ

 . أّٔٛرعبً 

28-29/9/2016 
ِٕزذٜ اٌغالَ ثبٌزؼبْٚ ِغ 

 و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سشذ

 ثبؽش فٟ ِؤرّش



اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ػبًِ ُِٙ فٟ  3

ثشٔبِظ : رط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

Moodle ًأّٔٛرعب  . 

2016 
ِشوض اٌز١ّٕخ ٌٍذساعبد 

 ٚاٌزذس٠ت

 ثبؽش فٟ ِؤرّش

4 
اٌّٛالغ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚأصشاء اٌغ١شح 

 اٌزار١خ

االرؾبد اٌذٌٟٚ ٌٍّجذػ١ٓ  30/9/2018

 ثبٌزؼبْٚ ِغ فٟ اٌؼشاق

 ٚصاسح اٌضمبفخ

 ثبؽش فٟ ِؤرّش

اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ٚاٌزٛاطً ث١ٓ  5

: االعزبر ٚطٍجزٗ فٟ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

 أّٛرعبedmodoرطج١ك

2016 
/ و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ سشذ 

 عبِؼخ ثغذاد

 ثبؽش فٟ ِؤرّش

6 
 ( dar)رشعّخ اٌفؼً 

/ و١ٍخ اٌٍغبد / عبِؼخ ثغذاد  28/2/2018

 لغُ اٌٍغخ االعجب٠ٕخ
 باحث فً ندوة

7 
رط٠ٛش اٌزؼج١ش : ِٛلغ اٌٛٞ عج١ه

 اٌشفٛٞ 

/ و١ٍخ اٌٍغبد / عبِؼخ ثغذاد  11/3/2019 فٟ 72

 لغُ اٌٍغخ االعجب٠ٕخ
 باحث فً ندوة

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  

  

  

  

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 .تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

رؾ١ًٍ إٌظٛص اٌغّؼ١خ االعجب١ٔخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ اٌؼشال١١ٓ  1

 فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ

 2015 بغداد

 ِزؼذد اٌّؼبٟٔ (اػطٝ)رؾ١ًٍ اٌفؼً : وفبءح اٌزشعّخ 2

 

 2015 بغداد

رؾذ٠ذ ِغزٜٛ االعز١ؼبة اٌّمشٚء فٟ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  3

 ٌٍطٍجخ اٌغبِؼ١١ٓ اٌؼشال١١ٓ

 2019 مصر

4    



 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 2005-ْػضٛ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١ٓ:اال . 

 2010-2012:ػضٛ ِزجشع ١ٌٍٙئخ اٌذاػّخ ٌألوبد١ّ٠خ اٌٍّى١خ ٌٍغخ االعجب١ٔخ  . 

 2009-2010:ػضٛ غشفخ اٌزغبسح ٚاٌظٕبػخ اٌؼشال١خ اٌجش٠طب١ٔخ . 

  

 .كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2018 سئ١ظ ؽضة ارؾبد ث١ذ إٌٙش٠ٓ اٌٛطٕٟ وزبة شىش ٚرمذ٠ش   .1

سئ١ظ ِٕظّخ ٕ٘ىبٚا اٌغذ٠ذح اٌغ١ذ  وزبة شىش ٚرمذ٠ش   .2

 عٕٛس ٔبِك

2018 

عؼبد ػجذ . د. ػٓ سئ١ظ اٌغبِؼخ َ ِجبسوخ عٙٛد  .3

 ِٛعٝ

2018 

 2018 ِغبػذ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ ِجبسوخ عٙٛد   .4

ِٟ . د. َ. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش   .5

 اعط١فبْ سصق هللا

2018 

 2017 .عف١ش دٌٚخ ا١ٌبثبْ اٌغ١ذ ف١ِٛٛ آ٠ٛاٞ شىش ٚرمذ٠ش  .6

ِٟ . د. َ. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش   .7

 .اعط١فبْ سصق هللا

2016 

ػالٚٞ . د.ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ اٌششذ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش   .8

 عبدس عبصع

2016 

سئ١ظ .عؼذ ػغ١ً ِجبسن. د. َ. ِٓ أ شٙبدح شىش ٚرمذ٠ش  .9

 ِٕزذٜ اٌغالَ اٌذٌٟٚ ٌٍضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ

2016 



 2016 ِىزت سئ١ظ اٌٛصساء . وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .10

ِذ٠ش .ػالء ػجذاٌخبٌك إٌّذالٚٞ. د/ع شٙبدح شىش ٚاِزٕبْ   .11

 .ِشوض اٌز١ّٕخ ٌٍذساعبد ٚاٌزذس٠ت

2016 

وبظُ . د. ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ اٌششذ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش   .12

 وش٠ُ سضب اٌغبثشٞ

2016 

ػالء ػجذ . د. سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش   .13

 اٌؾغ١ٓ ػجذ اٌشعٛي

2014 

عٛعٓ ف١ظً . د. َ. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد أ  وزبة شىش ٚرمذ٠ش   .14

 اٌغبِش

2013 

ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ػٍٟ ِؾّذ اٌؾغ١ٓ  وزبة شىش ٚرمذ٠ش  .15

 االد٠ت

2013 

دائشح اٌجؼضبد . ثٙبء إثشا١ُ٘ وبظُ. د. أ  شٙبدح رمذ٠ش٠خ ِٓ :  .16

 .ٚاٌؼاللبد اٌضمبف١خ

2013 

عٛعٓ ف١ظً . د. َ. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد أ  وزبة شىش ٚرمذ٠ش:  .17

 اٌغبِش

2013 

ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ػٍٟ ِؾّذ اٌؾغ١ٓ  وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .18

 االد٠ت

2013 

طبٌت ػجذ . د. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .19

 اٌغجبس اٌمش٠شٟ

2010 

طبٌت ػجذ . د. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .20

 .اٌغجبس اٌمش٠شٟ

2009 

طبٌت ػجذ . د. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .21

 اٌغجبس اٌمش٠شٟ

2009 

طبٌت ػجذ . د. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .22

 اٌغجبس اٌمش٠شٟ

2009 

طبٌت ػجذ . د. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش:  .23

 اٌغجبس اٌمش٠شٟ

2009 



د طبدق ػجذ . ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .24

 اٌّطٍت ػض٠ض

2009 

د طبدق ػجذ . ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .25

 اٌّطٍت ػض٠ض

2009 

ػجذ اٌٛاؽذ .  د. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .26

 ِؾّذ ِغٍظ

2009 

ِغبػذ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ  وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .27

 س٠بع ٘بدٞ ػض٠ض. د. أ

2008 

ػجذ .  د. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .28

 اٌٛاؽذ ِؾّذ ِغٍظ

2008 

ػجذ .  د. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش:  .29

 اٌٛاؽذ ِؾّذ ِغٍظ

2008 

ؽىّذ . د. َ. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .30

 ػجذ اٌّغ١ذ ػالٚٞ

2008 

ؽىّذ . د. َ. ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ أ وزبة شىش ٚرمذ٠ش :  .31

 ػجذ اٌّغ١ذ ػالٚٞ

2007 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2016 ِخزبساد ِٓ اٌشؼش اٌىشدٞ اٌؼشالٟ اٌّؼبطش 1

 2016 لظزبْ لظ١شربْ ِٓ أدة أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ 2

 2014 ؽىب٠خ اٌؼبشم١ٓ ػضّبْ ٚ داسا ب 3

4   

5   

6   

 



 .اللغــات :ثانً عشر  

 . اٌٍغخ االَ:اٌؼشث١خ 

 . ِغزٜٛ ِّزبص لشاءح ٚوزبثخ:اإلعجب١ٔخ 

 . ِغزٜٛ ع١ذ لشاءح ٚوزبثخ:اإلٔى١ٍض٠خ 

 .ِغزٜٛ ِجزذٜ:اال٠طب١ٌخ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌؼ١ٍّخ حاٌغ١ش
 

 

 

 

 ِؾّذ دا ً ر٠بة ١ٌٍٛ اٌز١ّّٟ :   ـُ ـــــــــاالعــ

  1/11/1978  : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ٌغخ / رشعّخ ٌغخ اعجب١ٔخ:     صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:     ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط  :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ/ و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد :   ػٕٛاْ اٌؼًّ

      07706841861  /:  اٌؼًّ   ٘برف

    07706841861:     اٌٙبرف إٌمبي

 / :(٠فضً اٌغّبسد ١ًِ) اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ

mdiab@colang.uobaghdad.edu.iq 

Dakhil016@gmail.com 

 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 1999/2000 اللغات بغداد ٌوسبكلور

 2012/2013 اللغات بغداد ماجستٌر ترجمة

 1999/2000 اللغات بغداد شهادة انكلٌزي

    أخرى

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 

 

 

 اٌظٛسح 

mailto:Dakhil016@gmail.com


 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

  الى حد االن2013 جامعة بغداد كلٌة اللغات 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2013/2014 االمالء  اللغة االسبانٌة 1

 2013/2014 تدرٌس اللغة االسبانٌة كلغة ثانٌة  اللغة االنجلٌزٌة 2

 2005/2012 و١ٍخ اٌٍغبد ِزشعُ 2

  اٌٝ اال2013ْ و١ٍخ اٌٍغبد رذسثغٟ 3

4    

5    

6    



 2014/2015 المحادثة  اللغة االسبانٌة 3

 2015/2016 المحادثة والترجمة اللغة االسبانٌة 4

 2016/2017 المحادثة االسبانٌة اللغة االسبانٌة 5

 2017/2018 المحادثة االسبانٌة اللغة االسبانٌة 6

 2018/2019 المحادثة االسبانٌة اللغة االسبانٌة 7

 2019/2020 المحادثة و الترجمة السٌاسٌة اللغة االسبانٌة 8

9   

 

 

 

: 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 اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

جامعة /مؤتمر كلٌة االداب 1

 بغداد

 باحث بغداد/كلٌة االداب 2015

 باحث بغداد/كلٌة االداب 2015 جامعة بغداد/مؤتمر االداب 2

مؤتمر كلٌة العلوم  3

 بغداد/االسالمٌة

كلٌة العلوم  2016

 بغدا/االسالمٌة

 باحث



جامعة /مؤتمر كلٌة اللغات 4

 بغداد

 باحث بغداد/كلٌة اللغات 2016

كلٌة /ندوة اللغة االسبانٌة 5

 اللغات

 باحث بغداد/كلٌة اللغات 2016

 باحث بغداد/كلٌة االداب 2017 مؤتمر كلٌة االداب 6

 باحث كلٌة التربٌة 2018 مؤتمر كلٌة التربٌة 7

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

ترجمة المقاالت ونشرها فً الصحف  ترجمة موقع الكلٌة الى اللغة االسبانٌة

 والمجالث
كلٌة /الترجمة فً المكتب االستشاري

 اللغات

القاء محاضرات مصغرة فً القناة 

 الجامعٌة 
ترجمة االستبٌانات الجامعٌة لطلبة  ترجمة الموقع االلكترونً لجامعة بغداد

 الدراسات 
اٌزشعّخ ثظفخ ِزشعُ فٛسٞ فٟ ِئرّش ثغذاد اٌضبٌش ٌٍزشعّخ اٌزٞ أؼمذ  القاء ندوات مختلفة فً اللغة الترجمة

فٟ فٕذق إٌّظٛس ثبٌزؼبْٚ ث١ٓ و١ٍخ اٌٍغبد ٚداس اٌّؤِْٛ ٌٍزشعّخ فٟ 

 2013ػبَ 

  

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

رؾ١ًٍ شخظ١خ االٔغبْ ِٓ خالي ِالِؼ  1

 اٌٛعٗ

 2013 ِغٍخ ث١ذ اٌؾىّخ

 2014 ِغٍخ ث١ذ اٌؾىّخ اعزخذاَ اٌزشعّخ اٌؾشف١خ فٟ رشعّخ االِضبي 2

 queاٌزٞ  )دساعخ فٟ رشعّخ ػ١ّش اٌٛطً  3

 ِٓ اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ (

 2014 ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد

4 

 

 

 2015 ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبدػٛاًِ ٔغبػ اٌزشعّخ اٌفٛس٠خ 

5 

 

 

/  ِغٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ ِؼب١٠ش اٌزشعّخ اٌّضب١ٌخ 

 اٌغبِؼخ اٌّغزٕظش٠خ

 2015 



6 

 

 

 ِئرّش و١ٍخ ِىبٔزٙب ٚدٚس٘ب :  اٌّشأح اٌؼشث١خ اٌّغٍّخ

 عبِؼخ ثغذاد/االداة

 2015 

7 

 

 

 اً٘ إٌبس ٚدٚسُ٘ فٟ اثبدح ٚرذ١ِش اصبس 

اٌؼشاق 

 ِئرّش و١ٍخ 

 عبِؼخ ثغذاد/االداة

 2015 

8 

 

 

 دساعخ فٟ رشعّخ اثشاط اٌؾع ِٓ اٌٍغخ 

االعجب١ٔخ اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 2015   ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد

9 

 

 

 اٌؼٛاًِ اٌذاخٍخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزشعّخ اٌزؾش٠ش٠خ 

ٚاٌزشعّخ اٌشف١ٙخ 

 2015   ِغٍخ ث١ذ اٌؾىّخ

10 

 

 

 ِٓ (ser, estar) رشعّخ اٌفؼ١ٍٓ اٌّغبػذ٠ٓ 

اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌغٍّخ 

االع١ّخ 

 2016   ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد

11 

 

 

 اصش اٌؾؼبسح االعال١ِخ فٟ ر١ّٕخ اٌضمبفخ 

اٌؼب١ٌّخ 

 ِئرّش و١ٍخ اٌؼٍَٛ 

 عبِؼخ ثغذاد/االعال١ِخ

 2016 

12 

 

 

  ٔذٚح لغُ اٌٍغخ  ػٛاًِ ٔغبػ اٌزشعّخ اٌظؾف١خ اٌّضب١ٌخ 

/ و١ٍخ اٌٍغبد/ االعجب١ٔخ

 عبِؼخ ثغذاد

 2016 

13 

 

 

رشعّخ لظض / اٌذٚس اٌزشثٛٞ ٌٍّزشعُ

االؽفبي أٛرعب 

 ِئرّش و١ٍخ 

 عبِؼخ ثغذاد /اٌٍغبد

 2016 

/ مجلة حولٌات عٌن شمس/ المشاكل والحلول: ترجمة قصص االطفال. 14

2019 

مجلة /دراسة فً ترجمة اٌات الدعاء فً القران الكرٌم الى اللغة االسبانٌة. 15

 2019/كلٌة االداب



 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

 1 .  عضو جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن 

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2009 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات   كتاب شكر 1

 2013 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات   كتاب شكر  2

دائرة /وزارة التعلٌم العالً كتاب شكر  3

 البعثات

2010 

 2011 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات  كتاب شكر  4

 2013 وزٌر التعلٌم العالً كتاب شكر 5

دار المأمون /وزارة الثقافة كتاب شكر  6

 للترجمة

2013 

 2013 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات  شهادة تقدٌرٌة  7

 2015 جامعة بغداد/ كلٌة االداب كتاب شكر  8

 2015 جامعة بغداد/ كلٌة االداب  كتاب شكر  9

جامعة /كلٌة العوم االسالمٌة كتاب شكر  10

 بغداد

2016 

 2016 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات  شهادة تقدٌرٌة  11

 2016 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات  كتاب شكر  12

 2017 جامعة بغداد/ كلٌة اللغات  كتاب شكر  13

 2018 جامعة بغداد/كلٌة االداب كتاب شكر 14

 2019 جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة كتاب شكر 15

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

رشعّخ ِٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌٝ  / (طٛس ِششلخ ِٓ ؽضبسح ثغذاد فٟ اٌؼظش اٌؼجبعٟ)وزبة  1

رّذ اٌزشعّخ ثشفمخ ِزشع١ّٓ / ػّٓ فؼب١ٌبد ثغذاد ػبطّخ اٌضمبفخ اٌؼشث١خ / اٌٍغخ االعجب١ٔخ 

 .اخش٠ٓ

 

2013 

لظخ رّذ رشعّزٙب ِٓ اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثشفمخ ِزشع١ّٓ  / (صٛس٠زب)وزبة  2

 .اخش٠ٓ

2014 

رشعّخ ِمبالد ِٕٛػخ رخزض ثبٌزشعّخ ِٓ اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌٝ / (ِمبالد فٟ اٌزشعّخ)وزبة  3

 .رّذ اٌزشعّخ ثشفمخ ِزشع١ّٓ اخش٠ٓ/ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 

2014 



لظخ رّذ رشعّزٙب ِٓ اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌٝ اٌٍغخ  / (اال١ِش اٌجبؽش ػٓ اٌؾم١مخ)وزبة  4

 .رّذ اٌزشعّخ ثشفمخ ِزشع١ّٓ اخش٠ٓ/ اٌؼشث١خ 

 

2015 

لظخ رّذ رشعّزٙب ِٓ اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌٝ  / (ػضّبْ ٚداسا ب، ؽىب٠خ اٌؼبشم١ٓ )وزبة  5

 .رّذ اٌزشعّخ ثشفمخ ِزشع١ّٓ اخش٠ٓ/ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 

2014 

رّذ رشعّزٗ ِٓ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ، ( فٟ اعجب١ٔب98ٌّؾبد ادث١خ ػٓ اُ٘ وزبة ع١ً اٌـ)وزبة  6

 .اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِغ رذس٠غٟ اخش

 

2015 

رّذ رشعّزٗ ِٓ اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌٝ اٌٍغخ . ػًّ ِغشؽٟ ٌٍىبرت اصٛس٠ٓ (ِب ال ٠شٜ)وزبة  7

 .اٌؼشث١خ ِغ رذس٠غ١ٓ اخش٠ٓ

 

2016 

رّذ رشعّزٗ ٚاػذادٖ اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثشفمخ اعزبرح  (و١ف ٔزشعُ)وزبة رؼ١ٍّٟ ثؼٕٛاْ  8

 .اخش٠ٓ

 

2016 

 .لظخ رّذ رشعّزٙب اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثشفمخ ِزشع١ّٓ اخش٠ٓ (اثٓ اٌغشاط)وزبة  9

 
2015 

 .رّذ اٌزشعّخ ثشفمخ ِزشع١ّٓ اخش٠ٓ (لظض ِٕٛػخ)وزبة  10

 
2016 

 2019كتاب اغرب االمراض  . 11

 2019كتاب تنمٌة القٌم التارٌخٌة لدى اطفال الروضة . 12

 2019كتاب تنمٌة التفكٌر النقدي لدى اطفال الرٌاض . 13

 .اللغــات :ثانً عشر  

              اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

 اٌٍغخ االعجب١ٔخ 

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

            ١ًٍ ػ٠ٛٓ فشؽبْ:   ـُ ـــــــــاالعــ

  1982 ثغذاد : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚط :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 5    :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍُ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

  اٌٍغخ االعجب١ٔخ:         صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

    ِذسط ِغبػذ   :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

             لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ/و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد :   ػٕٛاْ اٌؼًّ

        ال ٠ٛعذ:  اٌؼًّ   ٘برف

 7500272032-964+:       اٌٙبرف إٌمبي

 khaleelowain@gmail.com :اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

  2005-2004 قسم اللغة االسبانٌة/  اللغات بغداد

 2012-2011 اللغات غرناطة الماجستٌر

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 

 

 

 اٌظٛسح 

mailto:khaleelowain@gmail.com
mailto:khaleelowain@gmail.com


 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 ٚ ٌغب٠خ االْ- 2012 و١ٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغذاد رذس٠غٟ 1

2    

3    

4    

5    

6    



 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

   اللغة االسبانٌة 1

   اللغة االسبانٌة 2

   اللغة االسبانٌة 3

   اللغة االسبانٌة 4

   اللغة االسبانٌة 5

   اللغة االسبانٌة 6

   اللغة االسبانٌة 7

 

: 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 اٌّؤرّشاد : عبدعبً  



نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 مشارك كلٌة اللغات 2017 (    )مؤتمر 1

بتكافلنا نحل  )مؤتمر  2
 (مشكالتنا

ٚصاسح اٌؼًّ ٚاٌشؤْٚ  2018

ِشوض االعزّبػ١خ ثبٌزؼبْٚ ِغ 

 اٌز١ّٕخ ٌٍذساعبد ٚاٌزذس٠ت

 مشارك

ٔذٚح اٌّشبوً اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب  3

اٌطبٌت اٌؼشالٟ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ 

 االعجب١ٔخ

لغُ اٌٍغخ / و١ٍخ اٌٍغبد  2018

االعجب١ٔخ 
 مشارك

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  

  

  

  

  

  

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

العوامل اللغوٌة وغٌر اللغوٌة للتطور  1
 الداللً للمفردات فً اللغة االسبانٌة

وقائع مؤتمر كلٌة 
اللغة ادب / اللغات

 وحضارة

2017 

2    

3    



4    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

   

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: اشراًا ع 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2018 رئٌس جامعة بغداد رض١ّٓ عٙٛد 1

 2018 عمٌد كلٌة اللغات شىش ٚرمذ٠ش 2

 2018 االمٌن العام لمجلس النواب شىش ٚرمذ٠ش 3

4    

5    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 



 .اللغــات :ثانً عشر  

         اٌؼشث١خ  

   االعجب١ٔخ 

 االٔى١ٍض٠خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

         ٘ذ٠ً ػبدي وّبي :    ـُ ـــــــــاالعــ

  17/8/1973: ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚعخ :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 /    :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍّخ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

 ٌغخ اعجب١ٔخ ٚاداثٙب:             صــاٌزـخـض

 رذس٠غ١خ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 اعزبر ِغبػذ      :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ/و١ٍخ اٌٍغبد /عبِؼخ ثغذاد  :               ػٕٛاْ اٌؼًّ

 /:         اٌؼًّ   ٘برف

 07902420553:         اٌٙبرف إٌمبي

  Sherwet73@yahoo.com:اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1/10/1995 اللغات بغداد

 17/6/2004 اللغات بغداد  الماجستٌر

 الدكتوراه
 

/ / / 

 / / / أخرى

 
 

 

 اٌظٛسح 



 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

و١ٍخ اٌشافذ٠ٓ ِؼٙذ اٌشافذ٠ٓ ٌٍغبد ٚاٌزشعّٗ  1

اٌغبِؼخ 

1996 -1998 

 لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ اٌذساعخ /اٌضبٟٔ االخزظبص رذس٠ظ  2

 و١ٍخ االداة/اٌظجبؽ١خ ٚاٌّغبئ١خ 

 

 2003- 1996 عبِؼخ ثغذاد

 لحد االن- 2002 عبِؼخ ثغذاد اٌزذس٠ظ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 3

  لحد االن– 2002 كلٌة اللغاتاٌزذس٠ظ فٟ دٚساد اٌّىزت االعزشبسٞ ٌٍغبد ٚاٌزشعّٗ  4

 2009-2007 كلٌة اللغات محاضرة فً معهد الخدمة الخارجٌة  5

ِؾبػشح فٟ دٚسح ِذسعٟ ِٚذساعبد اٌٍغخ االعجب١ٔخ  6

 ِؼٙذ اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛشاٌزشثٛٞ / ٚصاسح اٌزشث١خ 

 2006-2004 كلٌة اللغات

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 ٌؾذ االْ-2000 عبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد  رذس٠غ١خ ػٍٝ اٌّالن اٌذائُ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد 1

 1997-1995 عبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد  عىشر١شح لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  2

اٌذساعخ اٌّغبئ١خ   /ِمشسح لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 3

 اٌذساعخ اي/االالالاالااالاالاالاالٔى١ٍض٠خ

 1997-1995 عبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد

 2003-1997 عبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد ِّغئٌٚخ اٌّىزت االعزشبسٞ ٌٍغبد ٚاٌزشعّٗ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد 4

 2012- 2003 عبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد ِمشسح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 5

 2017- 2012 عبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد سئبعخ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 6

  2016 عبِؼخ ثغذاد/و١ٍخ اٌٍغبد ِذ٠شح اٌّىزت االعزشبسٞ 7



 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: اثؼبً س 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 (ِغبئٟ+طجبؽٟ )/ اعز١ؼبة، ِؾبدصخ، لٛاػذ اخزظبص صبٟٔ لغُ اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ  1

 اٌّشاؽً االسثؼخ

 

 

1996 - 2003 

 2005- 2002 (ِغبئٟ+طجبؽٟ ) اٌّشؽٍخ االٌٚٝ/، اِالء ، لٛاػذ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  2

 2005 - 2003 (ِغبئٟ+طجبؽٟ ) اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ/لشاءح ، اعز١ؼبة لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  3

 (ِغبئٟ+طجبؽٟ )اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ /ادة لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  4

 (ِغبئٟ+طجبؽٟ ) اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ/ادة 

 لحد االن- 2004

 2009- 2006 (ِغبئٟ+طجبؽٟ ) اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ/اٌمظخ اٌمظ١شحلغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  5

 لحد – 2009 اٌّشؽٍخ االٌٚٝ اٌذساعخ اٌّغبئ١خ/االِالء ٚاٌزٍفع لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  6

 2012-2011 (اٌذساعخ اٌّغبئ١خ)اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ /االعز١ؼبة لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 7 االن

 2013-2012 (اٌذساعخ اٌّغبئ١خ )اٌمشاءح ٚاالعز١ؼبة اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ  لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 8

 (ِغبئٟ+ طجبؽٟ )اٌّمبٌخ ٚاٌّشاعالد اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ  لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 9

 

2012-2013 

 (ِغبئٟ+ طجبؽٟ )اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼخ /اٌّغشؽ١خ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  10

 

2014-2016 

 2018-2017طجبؽٟ  /اٌمشاءح اٌّشؽٍخ االٌٚٝ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  11

  لحد االن2018  االِالء ٚاٌزٍفع اٌّشؽٍخ االٌٚٝ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  12

 لحداالن2000اششاف ػٍٝ ثؾٛس رخشط اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ  لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  13

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

الٌوجداشرف على االطارٌح لعدم  1

 فتح الدراسات العلٌا فً القسم

  

 



 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

المشاركة  

/ بحث  )

بوستر 

 (حضور

اٌٍغبد ٍِزمٝ )ٌخبِظِئرّش اٌٍغبد ا 1

 (اٌؾظبساد 

ثؾش ِشزشن و١ٍخ اٌٍغبد /عبِؼخ ثغذاد 2008-2009

 اٌّشبسوخ فٟ اٌمبء ثؾش فٟ اٌؾٍمبد  2

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ/اٌذساع١خ 

و١ٍخ اٌٍغبد /عبِؼخ ثغذادٌؾذاالْ -2008

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ

  مشاركة ببحث

 ؽؼٛس ػذد ِٓ إٌذٚاد اٌّمبِخ فٟ 

 ِغبي اٌزشعّخ

 ؽؼٛس عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١ٓ 2012-2015

 اٌزٕٛع اٌضمبفٟ ٚطؼٛثخ اٌزشعّخ  3

اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌغبدط ٌى١ٍخ " 

 اٌٍغبد

 مشاركة ببحثو١ٍخ اٌٍغبد /عبِؼخ ثغذاد 2009-2010

ٔؾٛ سإٜ ػ١ٍّخ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغبد "  4

 اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌغبثغ"االعٕج١خ 

 مشاركة ببحثو١ٍخ اٌٍغبد /عبِؼخ ثغذاد 2010-2011

اٌئرّش اٌذٌٟٚ ٌٍزشعّخ ٚاٌٛعبئً  4

 اٌؼبٌّٟ اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ 

 مشاركة ببحث غشٔبؽخ/اعجب١ٔب  2011-2012

ٔذٚح ادة ِبثؼذ اٌؾشة اال١ٍ٘خ  5

االعجب١ٔخ 

قسم اللغة /كلٌة اللغات 2013

 االسبانٌة

 مشاركة ببحث

 اٌّئرّش اٌذٌٟٚ ٌٍزشعّخ  6

 (2013ِئرّش ثغذاد اٌذٌٟٚ اٌضبٌش)

 ٌى١ٍخ اٌٍغبد ٚداس اٌّبِْٛ

 مشاركة ببحث و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد 2012-2013

ٔذٚح ػ١ٍّخ فٟ و١ٍخ االداة اٌغبِؼخ  7

 اٌّغٕزظش٠خ

 بحث مشترك الجامعة المستنصرٌة 2014-2013

قسم اللغة /كلٌة اللغات 2015 ٔذٚح رشعّخ اٌؼٕف ٚفمذاْ اٌشل١ت 8

 االسبانٌة

 باحثة

 



قسم اللغة /كلٌة اللغات 2016 رشعّخ إٌض اٌظؾفٟ ٚع١ٍخ ٌاللٕبع 9

 االسبانٌة

 باحثة

قسم اللغة /كلٌة اللغات 2016 طؼٛثبد اٌزشعّخ اٌغ١ّ١بئ١خ  10

 االسبانٌة

 باحثة

اعب١ٌت رشعّخ إٌظٛص اٌظؾف١خ  11

ِشىالد  )ِٓ االعجب١ٔخ اٌٝ اٌؼشث١خ 

 ٚؽٍٛي

 باحثة و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد 2016

 

 

 

 

 

 

ٔذٚح إٌض اٌفٍغفٟ ٚاشىب١ٌخ  12

 اٌزشعّخ 

 (ِجبدء إٌض اٌفٍغفٟ)

قسم اللغة /كلٌة اللغات 6/3/2017

 االسبانٌة

 باحثة

ٔذٚح اعزخذاَ االدة فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ  13

 اٌطش٠مخ اٌزٛاط١ٍخ فٟ رؼ١ٍُ)االعٕج١خ 

 (اٌٍغخ

قسم اللغة /كلٌة اللغات 21/2/2017

 االسبانٌة

 باحثة

 "اٌزؼ١ٍُ ٚع١ٍخ إٌٙٛع ٚاالطالػ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        14

اٌّئرّش اٌؼٍّٟ االٚي ٌّشوض 

 اٌذساعبد ٚاٌزذس٠ت ثشػب٠خ االعزبر

 ٔٛسٞ وبًِ اٌّبٌىٟ

 

 بحث مشترك ِشوض اٌذساعبد ٚاٌزذس٠ت 19/5/2016

 اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌضبِٓ ٌى١ٍخ اٌٍغبد 15

اٌٍغخ ٚاٌزشعّخ ِٕٙالٌالثذاع )

 (ٚاٌزغذ٠ذ

 مشاركة ببحثو١ٍخ اٌٍغبد /عبِؼخ ثغذاد 12/13/4/2016

 االثبدح اٌغّبػ١خ )ِئرّش و١ٍخ االداة  16

 ٚاٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

 حضور االداةو١ٍخ /عبِؼخ ثغذاد 2015

اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ )ِئرّش و١ٍخ االداة  17

 ٚاصش٘ب فٟ اٌجٕبء االعزّبػٟ

 

 

 حضور االداةو١ٍخ /عبِؼخ ثغذاد 19/12/2016



ِئرّش ٚصاسح اٌؼًّ ٚاٌشئْٚ  18

 اٌّشوض اٌٛؽٕٟ ٌٍجؾٛس)االعزّبػ١خ 

اٌؼٍُ فٟ خذِخ )(ٚاٌذساعبد

 (اٌّغزّغ

26/9/2016 

 الى

1/10/2016 

ٚصاسح اٌؼًّ ٚاٌشئْٚ 

 االعزّبػ١خ

 بحث مشترك

 حضور اثٓ سشذ/ و١ٍخ اٌزشث١خ 2016 اٌّئرّش اٌٛؽٕٟ االٚي ػّبْ اٌغٛدح 19

داخً )ؽؼٛس ػذد ِٓ إٌذٚاد  20

 (ٚخبسط و١ٍخ اٌٍغبد

 حضور و١ٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغذاد لحد االن-2013

اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ٌٍؼٍَٛ إٌغب١ٔخ  21

اٌّغبِشح /رشو١ب / اال١ٔب (ثبث١ش )

 ٚاالوزشبف فٟ اٌخطٛاد اٌّفمٛدح 

29-

31/3/2019 

 مشاركة رشو١ب / عبِؼخ اال١ٔب 

 مشاركة و١ٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغذاد 1/4/2018 ٔذٚح اٌؾشة اال١ٍ٘خ  22

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

اٌؼًّ وّزشعخ فٟ ٚؽذح اٌّٛلغ االٌىزشٟٚٔ فٟ عبِؼخ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ سئ١ظ 

ثغذاد 

ٔشش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّمبالد اٌّؾ١ٍخ فٟ رخظض اٌٍغخ ٌغٕخ االعزالي فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 

االعجب١ٔخ 

رم١ُ ثؾٛس اٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد 

ِٓ ِشرجخ ِذسط ِغبػذ اٌٝ ِذسط ٚاٌٝ اعزبر )

 2004ِٓ ػبَ  (ِغبػذ

رم٠ُٛ ػذد ِٓ اٌجؾٛس الغشاع اٌزشل١خ اٌؼ١ٍّخ اٚ 

و١ٍخ اٌزشث١خ / اغشاع إٌشش فٟ اٌّغالد و١ٍخ االداة

و١ٍخ اٌزشث١خ االعبع١خ /



رم٠ُٛ ػٍّٟ ٌٚغٛٞ ٌىزبة ِٕٙغٟ ٌٍغخ االعجب١ٔخ  ػؼٛ ٌغٕٗ االسشبد اٌزشثٛٞ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد 

ٌٍّشؽٍخ اٌّزٛعطخ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ 

سئ١غب  ٚػؼ٠ٛخ اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ فٟ لغُ اٌٍغٕخ 

 2017 ٌغب٠خ  2003االعجب١ٔخ ِٓ  

ص٠بسح ١ِذا١ٔخ اٌٝ ِؼشع ثغذاد اٌذٌٟٚ اٌٝ اٌغٕبػ 

 2018 ٚعٕخ 2017ثشفمخ ؽالة اٌمغُ ٌغٕخ  االعجبٟٔ

  1997/1998ػؼٛ ٌغٕخ اٌمجٛي اٌطٍجخ اٌغذد 

ِذ٠شح ٚؽذح اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس فٟ لغُ االعجبٟٔ  

2005 

 

 ػؼٛ ٌغٕخ ا١ٌخ اٌزؼبْٚ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد

 2017 ٌغب٠خ  2012   ِٓ  

 

  2017 ٌغب٠خ  2012سئ١ظ ٌغٕخ إٌّب٘ظ ِٓ  

  ػؼٛ اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ ٌٍزظ٠ٛجبد فٟ و١ٍخ اٌٍغبد

 /ػؼٛ ٌغٕخ االخزجبس اٌخبص ثبٌطٍجخ اٌغذد

 2017 ٌغب٠خ  2007ِٓ  

 

  2017 ٌغب٠خ  2012ػؼٛ ٌغٕخ رط٠ٛش إٌّب٘ظ ِٓ  

رشعّخ اٌٛصبئك ٚاٌّغزّغىبد ٌٍّىزت االعزشبسٞ 

 عبِؼخ ثغذاد/ٌى١ٍخ اٌٍغبد 

 

سئبعخ ٚػؼ٠ٛخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍغبْ اٌزؾم١م١خ فٟ و١ٍخ 

 اٌٍغبد 

 

سئ١ظ ٌغٕٗ اٌغ١بثبد اٌّشوض٠خ ٚاٌفشػ١خ فٟ و١ٍخ 

 اٌٍغبد 

 

سئ١ظ ٌغٕخ لبػذح اٌج١بٔبد ٚاٌّبعزش ش١ذ االٌىزشٟٚٔ 

 1/11/2016 فٟ 5643فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  

 

 

 

 



أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 اٌغٕخ ِؾً إٌشش أسم البحث ت

 2008 ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد دساعخ ػٓ اػّبٌٗ االدث١خ ( 1973-1904)ثبثٍٛ ١ٔشٚدا  1

 2010 ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد اٌٛالؼ١خ ٚاٌى١ِٛذ٠ب اٌشال١خ فٟ ِغشػ دْٚ خٛعٟ اش١غبسٞ  2

اٌؾت ٚاٌّشأح فٟ اٌمظ١ذح االٌٚٝ ٌٍىبرت االعجبٟٔ وبسص١العٛ  3

 دٞ ٌج١غب

 2009 ِغٍخ االداة

 2010 ِغٍخ االداة/ِٕشٛس لظبئذ اٌشِٚبٔش ٚاٌجظّخ اٌؼشث١خ 4

ا١ٍ١ِٛ وبسص١ب و١ِٛش ٚاٌمظبئذ اٌؼشث١خ /اٌّغزششق االعجبٟٔ  5

االٔذٌغ١خ 

 2010ِغٍخ اٌٍغبد /ِٕشٛس

ثب٠خ أىالْ ٚؽٛاسٖ اٌخبص فٟ اٌّغشػ االعجشث١ٕٟ ِغشؽ١خ  6

 اػٛاء ث١ّ١٘ٛب أٛرعب

 2014 و١ٍخ اٌٍغبد/ِٕشٛس

 2012 و١ٍخ االداة/ ِٕشٛس خ١ٍخ إٌؾً دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ خٛع١خ ص١ال 7

 2010 و١ٍخ اٌٍغبد/ِٕشٛس  ثشاِظ اٌزذس٠ظ اٌّظغش ٌزؼ١ٍُ اٌٍغبد 8

 2014 ِٕشٛس طؼٛثبد رشعّخ اٌغٛأت اٌجالغ١خ فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ 9

ِغٍخ ػ١ٓ /لجٛي ٔشش ِٛسار١ٓ/رؾ١ًٍ اٌّٛافمخ فٟ ػًّ خٕٛع اٌمبطشاد 10

 ِظش/شّظ

2017 

 2015 و١ٍخ اٌٍغبد/ِٕشٛس  اٌجٕبء ٚاٌشِض٠خ فٟ اػشاط اٌذَ 11

 ِؾبوبح االطٛاد ظب٘شح طٛر١خ رخذَ إٌض االدثٟ سٚا٠خ  12

 أٛرعب (اٌغضاء  )

ِٕشٛسِغٍخ 

و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ /االعزبر

 سشذ

2014 

ِغٍخ اٌزشث١خ /ِٕشٛس ِفَٙٛ اٌّٛد فٟ ِشص١خ ِبٔش٠ىخ 13

 االعبع١خ

2015 

ِٕشٛسِغٍخ  (ؽفٍخ اٌز١ظ )رؾ١ًٍ شخظ١خ اٌذوزبرٛس فٟ سٚا٠خ  14

و١ٍخ اٌزشث١خ اثٓ /االعزبر

 سشذ

2016 



رؾ١ًٍ االعزؼبسح فٟ لظ١ذح ا١ٌٍٍخ اٌؼٍّبء ِٓ اٌشٚػ عبْ  15

 خٛاْ دٞ ال وشٚس

 

ِغٍخ و١ٍخ /ِٕشٛس 

 اٌٍغبد

2016 

ثظّبد ٌٛثٟ دٞ ث١غب ٚوبٌذ٠شْٚ دٞ الثبسوب االدث١خ فٟ  16

ِغؼ اٌؼظش اٌز٘جٟ 

ِغٍخ اٌزشث١خ /ِٕشٛس

االعبع١خ 

2016 

ِغٍخ اٌزشث١خ /ِٕشٛساٌّشاح ٚاٌؾت فٟ سٚا٠خ اٌذٚاِخ  17

االعبع١خ 

2016 

ِغٍخ اٌزشث١خ /ِٕشٛساٌشِٛص فٟ شؼش ١ِى١ً ا٠شٔبٔذ٠ش   18

االعبع١خ 

2017 

: اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ ػبًِ ُِٙ فٟ رط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ٍّخ 19

اٌّئرّش اٌؼٍّٟ ٌٍٕخت ".  أّٔٛرعب moodleثشٔبِظ 

ِشزشن -ثؾش ِٕشٛس فٟ ِئرّش. ثغذاد-فٕذق ثبثً. االوبد١ّ٠خ

 2016ِشوض اٌذساعبد 

ٚصاسح اٌؼًّ ٚاٌشئْٚ اٌش٠بػخ ٚدٚس٘ب فٟ ؽً إٌضاػبد  20

االعزّبػ١خ 

2016 

 2010ِئرّش و١ٍخ اٌٍغبد  ِالِؼ اٌؼًّ اٌزشعّٟ ٌٍّذسعخ اٌؼشال١خ اٌّغزمج١ٍخ   21

رشو١ب / اال١ٔب (ثبث١ش )اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ٌٍؼٍَٛ إٌغب١ٔخ  22

اٌّغبِشح ٚاالوزشبف فٟ اٌخطٛاد اٌّفمٛدح  /

29-31/3/2019 

رشو١ب / عبِؼخ اال١ٔب 

2019 

و١ٍخ /عبِؼخ ػ١ٓ شّظ   (اٌمجٛي ػٕذ اٌفز١بد  )رؾ١ًٍ اٌمجٛي فٟ اٌؼًّ اٌّغشؽٟ  23

 االٌغٓ 

 

 عٕخ 33اٌؼذد 

2017 

 



  الدورات:تاسعا 

 اٌغٕخ اٌّىبْ أسم الدورة ت

 وٛسط ِزخظض ثبٌغخ ٚاالدة ٚاٌضمبفخ ٌٍفزشح ِٓ  1

 31/8/2012 اٌٝ 1/8/2012

ِؼٙذ عبٌّٕز١ش 

 عبٌّٕىب/

 اعجب١ٔب

2012 

 2/4دٚسح االرىظ ٌىزبثخ اٌجؾٛس ٌٍفزشح ِٓ  2

 اٌٝ 2017/

6/4/2017 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّغزّش

 

2017 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ  (اٌؾبد٠خ ٚاالسثؼْٛ )دٚسح اٌٍغخ اٌؼشث١خ  3

 اٌّغزّش

2005 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ  دٚسح ؽشاق اٌزذس٠ظ  4

 اٌّغزّش

2005 

 2002 و١ٍخ اٌٍغبد ٌٍذساعبد اٌؼ١ٍب/دٚسح اِزؾبْ وفبءح اٌؾبعٛة  5

ِشوض /عبِؼخ ثغذاد دٚسح اٌؾبعجبد ٌٍزشل١خ اٌؼ١ٍّخ 6

 اٌؾبعجخ االٌىزٍش١ٔٚخ

2007 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ  23/10/2016ِؾبػشح ف١ذ٠ٛ٠خ  7

 اٌّغزّش

2016 

 2015 و١ٍخ اٌٍغبد دٚسح اٌزذس٠ت ػٍٝ  ٌّخزجش اٌٍغبد اٌىٛسٞ 8

ِشوض اٌزؼ١ٍُ  اٌؼٕف ػذ االؽفبي  9

 اٌّغزّش

9/5/2019 

االعظ  )دٚسح اداسح رؾش٠ش اٌّغٍخ اٌؼ١ٍّخ  10

 (ٚاٌّٙبساد 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّغزّش

4/4/2019 

االعظ /دٚسح رظ١ُّ اٌّمشساد اٌغبِؼ١خ  11

 ٚاٌّٙبساد 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ 

 اٌّغزّش

17/1/2019 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ  ِؾبػشح فذ٠ٛ٠خ االعبء ٌالؽفبي 12

 اٌّغزّش

27/12/2018 

ِشوض اٌزؼ١ٍُ  (اٌزغ٠ٛك اٌفب٠شٚعٟ  )دٚسح  13

 اٌّغزّش

16/5/2019 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة عضوٌة : عاشرا 



 . ٌٚؾذ اال1995ْثغذاد ِٓ – ػؼٛ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١خ  1

 
. ػؼٛ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشة 2

. ػؼٛ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌذ١ٌٚخ 3

  ٌٚؾذ اال2008ْعبِؼخ ثغذاد ِٓ /و١ٍخ اٌٍغبد /ػؼٛ ٚسئ١ظ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  4

 عبِؼخ ثغذاد/ػؼٛ فٟ ٌغبْ رؾؼ١ش٠خ ٌّئرّشاد ػذ٠ذح فٟ و١ٍخ اٌٍغبد  5

  ٌٚؾذ اال2010ْػؼٛ فٟ ٌغبْ صمبف١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ِٓ  6

  ٌٚؾذ اال2008ْػؼٛ فٟ ٌغٕخ ِٕبلشخ ٚاششاف ػٍٝ اٌجؾٛس فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ٌٍفزشح ِٓ  7

  ٌٚؾذ اال2008ْػؼٛ ٌغٕٗ اػذاد إٌّب٘ظ اٌؼ١ٍّخ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ٌٍفزشح ِٓ  8

 2017 اٌٝ 2012سئ١ظ ٌغٕخ رط٠ٛش إٌّب٘ظ اٌخبطخ ثمغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ٌفزشح ِٓ  9

 2017اٌٝ 2012سئ١ظ اٌٍغبْ االِزؾب١ٔخ ٌمغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ٌٍفزشح ِٓ  10

 2017اٌٝ 2012سئ١ظ اٌٍغبْ االِزؾبٔبد اٌشف٠ٛخ ٌمغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ٌٍفزشح ِٓ  11

 اٌؾذ اال2008ْسئ١ظ اٌٍغبْ ٌزظؾ١ؼ اٌذفبرش  ٌمغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ٌٍفزشح ِٓ  12

  ٚاٌؾذ اال2004ْسئ١ظ ٌغبْ ِٕبلشخ ثؾٛس اٌزخشط ٌطالة اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ ِٓ  13

 2011-2009عبِؼخ ثغذاد ِٓ /ػؼٛ ٌغٕخ االسشبد اٌزشثٛٞ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد  14

 2000اٌٝ 1998ػؼٛ ٌغٕخ اٌغ١بثبد اٌّشوض٠خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد  15

 .ػؼٛ فٟ ٚؽذح اٌزط٠ٛش ٚ اٌزؼ١ٍُ اٌّغزّش 16 

 . ٌٚؾذ اال2008ْػؼٛ ٌغٕخ اٌفجٛي اٌخبص فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  17

 2012-2010.رٕغ١ت ٌٍؼًّ وّزشعّخ فٟ ٚؽذح اٌّٛلغ االوزشٟٚٔ فٟ عبِؼخ ثغذاد 18 

  25/9/2015 فٟ 5986  /     30/3/2017 فٟ 2080ػؼٛ ٌغٕخ أؼجبؽ اٌطٍجخ  19

 ػؼٛ ٌغٕخ ا١ٌخ اٌزؼبْٚ 20



 25/8/2015 فٟ 5369ػظٛ ٌغٕخ ارالف اٌىزت ؽغت االِش االداسٞ  21

 ػؼٛ ٌغٕخ إٌظش فٟ اػبدح اٌطٍجخ اٌّشلٓ ل١ذُ٘ ثٕبء ػٍٝ ؽٍجُٙ 22

 عبِؼخ ثغذاد/ػؼٛ ِغٍظ اٌّىزت االعزشبسٞ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد  23

 عبِؼخ ثغذاد/ػؼ٠ٛخ ٚسئبعخ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍغبْ اٌزؾم١مخ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد  24

 سئ١ظ ٌغٕٗ لبػذح اٌج١بٔبد ٚاٌّبعزش ش١ذ االٌىزشٟٚٔ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 25

 و١ٍخ اٌٍغبد/ػؼٛ اٌٍغٕخ اٌّشوض٠خ ٌٍزظ٠ٛجبد  26

 2016ػؼٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ ٌّئرّش و١ٍخ اٌٍغبد اٌضبِٓ  27

 2012اٌٝ 2010سئ١ظ ٌغٕخ االعزالي فٟ لغُ اٌغخ االعجب١ٔخ  28

 22/11/2016 فٟ 6086ٌغٕخ ادخبي اٌج١بٔبد اٌخبطخ ثزم١ُ االداء ٌمغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  29

 ػؼٛ ٌغٕخ رذل١ك اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح فٟ اٌشعبئً ٚاالؽبس٠ؼ 30

  2016/2017الغشاع رم١ُ االداء ٌٍؼبَ اٌذساعٟ (سئ١ظ ٌغٕخ اٌّم١ُ اٌخبسعٟ ٌٛطف اٌجشٔبِظ االوبد٠ّٟ  31

 29/12/2016 فٟ 7150

 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: الحادي عشر 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدٌر ت

سئ١ظ ٌغٕخ االلزظبد /شىش ٚرمذ٠ش ِٓ إٌبئت اؽّذ ع١ٍُ اٌىٕبٟٔ 

 17/1/2017فٟ /24ٚاالعزضّبس ا١ٌٕبث١خ 
 2017 

ٚص٠ش اٌؼًّ /شٙبدح رمذ٠ش٠خ ِٓ إٌّٙذط ِؾّذ ش١بع اٌغٛدأٟ  

 1/10/2016ٚاٌشئْٚ االعزّبػ١خ 
 2016 

ِذ٠ش ِشوض /ػالء ػجذ اٌخبٌك إٌّذالٚٞ.شىش ٚاِزٕبْ ِٓ د 

 اٌز١ّٕخ ٌٍذساعبد ٚاٌزذس٠ت
 2016 

ػ١ّذ /    شىش ٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس ػبدي ٘بًِ اٌغبدس  1

ػٓ أػّبي اٌزشعّخ فٟ ِئرّش اٌٍّزمٝ /و١ٍخ اٌٍغبد اٌغبثك 

 فٟ 403اٌطالثٟ ٚاٌشجبثٟ فٟ لظش اٌّئرّشاد ػذد 

11/3/2003 .

 

 2003و١ٍخ اٌٍغبد 



ػ١ّذ و١ٍخ /شىش ٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس ػجذ اٌٛاؽذ ِغٍؾ   2

ػٓ أػّبي اٌٍغٕخ اٌّششفخ ػٍٝ البِخ اٌّئرّش اٌؼٍّٟ /اٌٍغبد 

   .5/5/2008 فٟ 50اٌشاثغ ػذد 

 2008و١ٍخ اٌٍغبد 

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس طبدق ػجذ اٌّطٍت ػض٠ض    3

ػٓ أػّبي اٌٍغٕخ اٌّششفخ ػٍٝ البِخ /ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد /

 .15/4/2009 فٟ 88اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌخبِظ ػذد 

 2009و١ٍخ اٌٍغبد 

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس طبدق ػجذ اٌّطٍت ػض٠ض  4

ػٍٝ البِخ اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌخبِظ ػذد /ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد /

 .20/4/2009 فٟ 1636

 2009و١ٍخ اٌٍغبد 

 ؽبٌت ػجذ اٌغجبس اٌمش٠شٟشىش ٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس  5

 21/7/2010 فٟ 535ا ػذد /ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد /

 2010و١ٍخ اٌٍغبد 

 ؽبٌت ػجذ اٌغجبس اٌمش٠شٟشىش ٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس   6

 23/11/2009 فٟ 5014ػذد/ ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد /

 2009و١ٍخ اٌٍغبد 

 ِغبػذ/س٠بع ػض٠ض ٘بدٞشىش ٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس  7

 6/7/2008 فٟ 15463 ػذد ٌغبِؼخ ٌٍشٛإْ اٌؼ١ٍّخاسئ١ظ 

 2008عبِؼخ ثغذاد 

ػ١ّذ و١ٍخ /شىش ٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس ػجذ اٌٛاؽذ ِغٍؾ  8

 14/4/2008 فٟ 3846ا ػذد /اٌٍغبد 

 2008و١ٍخ اٌٍغبد 

سئ١ظ عبِؼخ  /ِٛعٝ عٛاد اٌّٛعٛٞشىش ٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر  9

 16/5/2010 فٟ 15368ا ػذد  /ثغذاد

 2010عبِؼخ ثغذاد 

ػ١ّذ و١ٍخ /ؽبٌت ػجذ اٌغجبس اٌمش٠شٟ .د.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا. 10

 24/7/2010 فٟ 535اٌٍغبد ٚوبٌخ اٌؼذد 

 2010و١ٍخ اٌٍغبد 

سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد اٌؼذد /ِٛعٝ اٌّٛعٛٞ .د.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 11

 14/10/2011 فٟ 27502

 2011عبِؼخ ثغذاد 

ػ١ّذ و١ٍخ /ؽبٌت ػجذ اٌغجبس اٌمش٠شٟ .د.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 12

 27/2/2011 فٟ 1067اٌٍغبد ٚوبٌخ اٌؼذد 

 2011و١ٍخ اٌٍغبد 

ػ١ّذ و١ٍخ /ؽبٌت ػجذ اٌغجبس اٌمش٠شٟ .د.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 13

 24/2/2010 فٟ 6893اٌٍغبد ٚوبٌخ اٌؼذد 

 2010و١ٍخ اٌٍغبد 

ػ١ّذ و١ٍخ /ؽبٌت ػجذ اٌغجبس اٌمش٠شٟ .د.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا. 14

 29/8/2011 فٟ 4124اٌٍغبد ٚوبٌخ اٌؼذد 

 2011و١ٍخ اٌٍغبد 



ػ١ّذ و١ٍخ /ؽبٌت ػجذ اٌغجبس اٌمش٠شٟ .د.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 15

 3/1/2011 فٟ 45اٌٍغبد ٚوبٌخ اٌؼذد 

 2011و١ٍخ اٌٍغبد 

ػ١ّذ و١ٍخ /ؽبٌت ػجذ اٌغجبس اٌمش٠شٟ .د.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 16

 28/4/2011 فٟ 2013اٌٍغبد ٚوبٌخ اٌؼذد 

 2011و١ٍخ اٌٍغبد 

ػ١ّذ و١ٍخ /ؽبٌت ػجذ اٌغجبس اٌمش٠شٟ .د.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 17

 . 28/4/2009 فٟ 106اٌٍغبد ٚوبٌخ اٌؼذد 

 2009و١ٍخ اٌٍغبد 

ػ١ّذ و١ٍخ /ؽبٌت ػجذ اٌغجبس اٌمش٠شٟ .د.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 18

 12/8/2009 فٟ 3012اٌٍغبد ٚوبٌخ اٌؼذد 

 2009و١ٍخ اٌٍغبد 

اٌّغبػذ االداسٞ اٌؼذد /ثٙبء ؽؼّٗ ع١بد .د.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 19

16/8/2012 فٟ 820/د/6/7  

 2012عبِؼخ ثغذاد 

عْٛ ف١ظً اٌغبِشػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد .د.َ.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 20

/2013  

 2013و١ٍخ اٌٍغبد  

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ  االعزبر ػٍٟ االد٠ت . 21

2013  

 2013ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

2014عبِؼخ ثغذاد /شىش ٚرمذ٠ش ِٓ سئ١ظ اٌغبِؼخ . 22  2014عبِؼخ ثغذاد  

عٛعٓ ف١ظً اٌغبِشػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد .د.َ. شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 23

/2014  

 2014 اٌٍغبد و١ٍخ

عٛعٓ ف١ظً اٌغبِشػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد .د.َ.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 24

1/10/2015/ فٟ 6244  

 2015و١ٍخ اٌٍغبد 

عٛعٓ ف١ظً اٌغبِش ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد .د.َ.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 25

30/3/2015 ف2607ٟ  

 2015و١ٍخ اٌٍغبد 

عٛعٓ ف١ظً اٌغبِشػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد    .د.َ.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 26

1830    24/ 3/2016  

 2016و١ٍخ اٌٍغبد 

ِٕزس ًِٕٙ ِؾّذ ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد .د.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا.  26

19/4/2016 فٟ 2409  

 2016و١ٍخ اٌٍغبد  

ٚوبٌخ /شىش ٚ رمذ٠ش ِٓ صا٘ذ ؽغْٛ ؽّٛدٞ اٌّذ٠ش اٌؼبَ  27  

14/6/2016 فٟ 33152ٚصاسح اٌزشث١خ   

 2016ٚصاسح اٌزشث١خ 



ِٟ اعط١فبْ سصق هللا ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد .د.َ.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 28

8/3/2017 فٟ 1558  

 2017و١ٍخ اٌٍغبد  

ِٟ اعط١فبْ سصق هللا ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد .د.َ.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 29

29/12/2016 فٟ 7155  

 2016و١ٍخ اٌٍغبد  

ِٟ اعط١فبْ سصق هللا ػ١ّذ و١ٍخ .د.َ.شٙبدح رمذ٠ش٠خ ِٓ ِٓ ا 30

20/12/2016اٌٍغبد   

 2016و١ٍخ اٌٍغبد 

 24/1/2017ِغٍظ إٌٛاة  شىش ٚرمذ٠ش ِٓ إٌبئت اؽّذ ع١ٍُ اٌىٕبٟٔ  31

ػالء ػجذ اٌخبٌك إٌّذالٚٞ ِذ٠ش ِئعغخ .شىش ٚرمذ٠ش د 32

 اٌؼشالخ ٌٍضمبفخ ٚاٌز١ّٕخ 

ِئرّش اٌجؾش اٌؼٍّٟ 

ؽش٠مٕب ٌزمذَ اٌّغزّغ 

23/12/2017 

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ٠ٛعف ٠ؼمٛة ِزٟ سئ١ظ ارؾبد ث١ذ إٌٙش٠ٓ  32

 اٌٛؽٕٟ

 26/8/2018 

ِٟ اعط١فبْ سصق هللا ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد .د.َ.شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ا 33

14/3/2018 فٟ 1924  

 2018و١ٍخ اٌٍغبد  

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :الثانً عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 رشعّخ س  رشعّخ سٚا٠خ صٛس٠زب ٌٍىبرت ١ٌٛثٌٛذٚ االط والس٠ٓ   1

 اًِ ؽٗ ِؾّذ ا١ِٓ.َ.َ/ ٘ذ٠ً ػبدي وّبي   .َ.                     رشعّخ ِٓ لجً ا

 ِؾّذ داخً. َ.                                                       َ

                                                        

25/11/2014 

 2014/  رشعّخ  سٚا٠خ ؽىب٠خ اٌؼبش١م١ٓ ػضّبْ ٚدساخب  2

 عمل مشترك  /رب١ٌف ِبر١ٛ اٌّبْ

2014 



 2015ػًّ ِزشعُ  /           رشعّخ اثٓ عشاط  3

 

2015 

 2015 2015ػًّ ِغشؽٟ ٌٍىبرت االعجبٟٔ اصٛس٠ٓ/ِبال٠شٜ  4

 2016 2016لظض ِٕٛػخ  5

 2016 6/5/2016لظزبْ لظ١شربْ ِٓ ادة اِش٠ىب االر١ٕ١خ  6

 2016 (عؾش االدة االر١ٕٟ  )رشعّخ  7

 عش٠ذح اٌٍغبد ٚعش٠ذح ػشزبس/ٔشش ِمبالد فٟ اٌظؾف اٌضِبْ  8

 / ٌؼجخ اٌؾغٍخ   . 3/وزبة اٌشًِ   . 2/  اٌش١طبْ ٚأغخ ثش٠ُ   . 1اٌش١طب   . 

 دٚس اٌّشاح فٟ سٚا٠خ خش٠ف اٌجطش٠ه  . 5/اٌغ١ذ اٌشئ١ظ  .4              

 اٌشخظ١خ اٌّىغ١ى١خ فٟ وزبة.7شخظ١خ اٌذوزبرٛس فٟ سٚا٠خ ؽفٍخ اٌز١ظ  . 6              

 ٚاخشٜ غ١ش٘ب .....                ِزب٘بد اٌؼضٌخ 

          

2015/2016 

2016/2017 

 /  ػًّ ِشزشن اٌؼفخ االخشٜ/خٛع١خ ٌخث١ش سٚث١ٛ/فؼبءاد فؼبءاد ِٓ االدة االعجبٟٔ  9

 

     اي

 اي

 

2017 

 2017رشعّخ ِخزبساد ِٓ اٌشؼش اٌىشدٞ  10

 2018 اٌغٛص فٟ االثذاع ِغ ا٠ضاث١ً ا١ٌٍٕذٞ 11

 2018 اػطٙبد اٌجب 12

 ولحد 2018 ٔشش ِمبالد فٟ طؾ١فخ اٌّضمف االٌىزٍش١ٔٚخ  13

 االن

 (داس إٌشش االوبد١ّ٠خ االعجب١ٔخ  )/ٔشش وزبة ِزشعُ الؽذٜ دٚس إٌشش االعجب١ٔخ  14

 ثغذاد فٟ ػ١ْٛ اٌىزبة 
2019 

 .اللغــات :ثانً عشر  



           اٌٍغخ االعجب١ٔخ   

             اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

   CD ٠زُ رغ١ٍُ ٔغخخ ػٍٝ  : ٍِؾٛظخ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

         س٠بع ِٙذٞ عبعُ :    ـُ ـــــــــاالعــ

  16/7/1968: ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚط :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 3    :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍُ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

 ٌغخ اعجب١ٔخ :        صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط      :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ/و١ٍخ اٌٍغبد /عبِؼخ ثغذاد  :        ػٕٛاْ اٌؼًّ

 /:         اٌؼًّ   ٘برف

 07808284700:         اٌٙبرف إٌمبي

  readirak68@yahoo.com:اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ 

 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1/7/1992 اللغات بغداد

 9/2002/ الفلسفة واالداب سبانٌاا- غرناطة الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 28/10/2006 الفلسفة واالداب سبانٌاا- غرناطة

 /   أخرى

 

 

 

 اٌظٛسح 



 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

 لحد االن- 2011 عبِؼخ ثغذاد رذس٠غٟ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

ِؾبػش ِٚزشعُ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌذساعخ  1

 اٌذساعخ اٌّغبئ١خ     ػمذ /اٌظجبؽ١خ

 1998-1995 و١ٍخ اٌٍغبد

 1999-1998 و١ٍخ اٌٍغبد ِؾبػش ِٚزشعُ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌذساعخ اٌظجبؽ١خ رؼ١١ٓ 2

3    

4    

5    

6    



 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1996- 5199 (ِغبئٟ(  اال ٚي ٚاٌضبٟٔ     لٛاػذلغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  1

 1997-1996 (ِغبئٟ+طجبؽٟ )  اال ٚي  اعز١ؼبةٚاٌضبٟٔ   لٛاػذ االٚيلغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  2

ِمبٌخ  . (ِغبئٟ+طجبؽٟ )ٔظٛص ادث١خ   لٛاػذ ٚ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  3

 ِغبئِٟٚشاعالد ٚشؼش 

1997 - 1998 

 (ِغبئٟ+طجبؽٟ )اٌضبٌضخ  اٌّشؽٍخ  لٛاػذ ٚشؼشلغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  4

 

 

1998 -1999 

 -2011 (ِغبئٟ+طجبؽٟ ) ٚاٌضبٌش ٚاٌضبٟٔ   لٛاػذ االٚيلغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  5

6    

7    

8    

9   

 

 

 

: 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 اٌّؤرّشاد : 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

  اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ػؼٛ

  سئ١ظ ٌغٕخ اٌّىزجخ

   ٌغٕخ رط٠ٛش إٌّب٘ظ اٌذساع١خػؼٛ

   ٌغٕخ اٌؾٍمبد اٌذساع١خ ػؼٛ

-2011 ٌغٕخ ِٕبلشخ ثؾٛس رخشط اٌطٍجخ  ػؼٛ

2012 

 

 

2012 

 

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 اٌغٕخ ِؾً إٌشش أسم البحث ت

 دساعخ –اٌغًّ وشِض صمبفٟ  فٟ االِضبي اٌؼشا ل١خ  1

 ِمبسٔخ

 6200 عبِؼخ غشٔبؽخِغٍخ 

2    

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

      ٌٚؾذ اال2199ْثغذاد ِٓ – ػؼٛ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١خ . 



 ػؼٛ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشة    . 

 ػؼٛ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌذ١ٌٚخ. 

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدٌر ت

1    

2    

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

           اٌٍغخ االعجب١ٔخ   

             اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

  

 

 

 

 

 

 



 حاٌؼ١ٍّخاٌغ١ش
 

 

 

 

 

 

 اٌذوزٛسح شـــــزٜ وــــش٠ُ ػطــــب اٌشــــّشٞ: ـُ ـــــــــاالعــ

  16/12/1970:ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 اٌٍغخ االعجب١ٔخ ٚاداثٙب: صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ: ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 اعــــزبر ِغــــبػذ:اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 و١ٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغذاد : ػٕٛاْ اٌؼًّ 

 /:  اٌؼًّ   ٘برف

 /:      اٌٙبرف إٌمبي

 shatak70@yahoo.fr/ :(٠فضً اٌغّبسد ١ًِ) اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ

 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 30/06/1992 و١ٍخ اٌٍغبد عبِؼخ ثغذاد ثىبٌٛس٠ٛط

 فشٔغب- عبِؼخ اٌغشثْٛ اٌّبعغز١ش
 و١ٍخ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

 لغُ اٌذساعبد اال٠جش٠خ
30/06/1998 

 فشٔغب– عبِؼخ رٛس  اٌذوزٛساٖ
 و١ٍخ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ

 لغُ اٌذساعبد اال٠جش٠خ
24/03/2003 

 و١ٍخ اٌؼٍَٛ االٔغب١ٔخ 5ثبس٠ظ - ثىٍٛس٠ٛط ٌغخ فشٔغ١خ عبِؼخ اٌغشثْٛ  أخشٜ
30/06/2004 

 

 

 

 

 

    

mailto:shatak70@yahoo.fr
mailto:shatak70@yahoo.fr


 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )اٌغٙخ  د

 1995-1992 و١ٍخ اٌٍغبد–عبِؼخ ثغذاد  ِؼ١ذح 1

 ِؾبػشح ٌٍغخ اٌفشٔغ١خ 2
 Saint-Exupéry 1 اٌّذسعخ اٌفشٔغ١خ

(Savigny Sur Orge 91فشٔغب- ثبس٠ظ 
2003-2005 

 رذس٠غٟ 3
و١ٍخ – عبِؼخ ثغذاد / لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 

 اٌٍغبد
-2005 

ِؾبػشح فٟ دٚسح ِذسعٟ ِٚذسعبد اٌٍغخ  4

 االعجب١ٔخ

ِؼٙذ اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش /ٚصاسح اٌزشث١خ 

 اٌزشثٛٞ
 2006ؽض٠شاْ 

ٌغخ )ِؾبػشح فٟ ِؼٙذ اٌخذِخ اٌخبسع١خ  5

 (اعجب١ٔخ
 2009 -2008 ٚصاسح اٌخبسع١خ

ِؾبػشح فٟ دٚسح ِذسعٟ ِٚذسعبد اٌٍغخ  6

 االعجب١ٔخ

ِؼٙذ اٌزذس٠ت ٚاٌزط٠ٛش /ٚصاسح اٌزشث١خ 

 اٌزشثٛٞ
 2008أراس 

 1995-1992 و١ٍخ اٌٍغبد–عبِؼخ ثغذاد  ِؼ١ذح 7

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2008ٔٙب٠خ اة - 2008ؽض٠شاْ عبِؼخ ثغذاد / و١ٍخ اٌٍغبد ِمشسح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ   2

 2013  -2008ا٠ٍٛي عبِؼخ ثغذاد / و١ٍخ اٌٍغبد سئ١ظ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  3

 2009-2011ا٠ٍٛي عبِؼخ ثغذاد /و١ٍخ اٌٍغبد ِؼبْٚ اٌؼ١ّذ ٌٍشئْٚ االداس٠خ ٚاٌّب١ٌخ  4

 2010  ١ٔغبْ عبِؼخ ثغذاد /و١ٍخ اٌٍغبد ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ  5

 2010 رشش٠ٓ االٚي 10 ا٠ٍٛي اٌٝ 26عبِؼخ ثغذاد /و١ٍخ اٌٍغبد ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد ٚوبٌخ  6

 2010 رشش٠ٓ االٚي 10 ا٠ٍٛي اٌٝ 26عبِؼخ ثغذاد /و١ٍخ اٌٍغبد سئ١ظ لغُ اٌٍغخ اٌشٚع١خ ٚوبٌخ  7



 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2006-2005 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ– ِمبٌخ  لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 1

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 2
 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ– ِمبٌخ 

 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ– ؽؼبسح         

 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ– أشبء         

2006-2007 

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 3
 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ– ِمبٌخ 

 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ– ؽؼبسح         
2007-2008 

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 4
 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ– ثؾش خبص

 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ– ؽؼبسح         
2008-2009 

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 5
 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ– ثؾش خبص 

 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ– ؽؼبسح         

 اٌّشؽٍخ االٌٚٝ– ِٕٙغخ ثؾش ِٚىزجبد         

2009-2010 

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 6
 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ– ثؾش خبص 

 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ– ؽؼبسح         

 اٌّشؽٍخ االٌٚٝ– ِٕٙغخ ثؾش ِٚىزجبد         

2010-2011 

 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 7
 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ– ؽؼبسح 

 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ– اِالء ٚأشبء 
2011-2012 

  لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 8
 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ- ٔظٛص ادث١خ

اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ – ؽؼبسح 

 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ- سٚا٠خ

2012-2013 

 2014-2013 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ– ؽؼبسح  لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 9

 2015-2014 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ– رشعّخ  لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 10

اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ– رشعّخ ع١بع١خ   لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 11  
2015-2016 

اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ– رشعّخ االدث١خ   لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 12  
2016-2017 

اٌّشؽٍخ االٌٚٝ  – االعز١ؼبة لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 13  
2018-2017 

اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ– االعز١ؼبة   لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 14  

اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ- اٌّمبٌخ ٚاٌّشاعالد   
2019-2018 

    

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

دساعخ ِمبسٔخ ث١ٓ اٌّؼٕٝ اٌّؼغّٟ ٚاٌّؼٕٝ      اٌؼّٕٟ  1

 فٟ اٌزشعّخ

لغُ - و١ٍخ اٌٍغبد-عبِؼخ ثغذاد

 اٌٍغخ االعجب١ٔخ
2011-2012 

 رشعّخ اٌّظطٍؼ اٌزمٕٟ ٚرؾ١ٍٍٗ ِٕٛعٙخ ػٍُ اٌزشعّخ 2
لغُ - و١ٍخ اٌٍغبد-عبِؼخ ثغذاد

 اٌٍغخ االعجب١ٔخ 
2011-2012 



رشعّخ اعٍٛة اٌؼشع ٚاٌزؾؼ١غ ِٓ اٌٍغخ   اٌؼشث١خ  3

 اٌٝ اٌٍغخ االعجب١ٔخ

لغُ - و١ٍخ اٌٍغبد-عبِؼخ ثغذاد

 اٌٍغخ االعجب١ٔخ
2011-2012 

 ا١ّ٘خ اٌزشعّخ فٟ االػالْ 4
لغُ - و١ٍخ اٌٍغبد-عبِؼخ ثغذاد

 اٌٍغخ  االعجب١ٔخ
2011-2012 

5    

6    

7    

 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

اٌّئرّش " اٌٍغبد ٍِزمٝ اٌؾؼبساد" 1

 اٌؼٍّٟ اٌخبِظ ٌى١ٍخ اٌٍغبد
 ِشبسوخ ثجؾش عبِؼخ ثغذاد- و١ٍخ اٌٍغبد 2008-2009

" اٌزٕٛع اٌضمبفٟ ٚطؼٛثخ اٌزشعّخ " 2

 اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌغبدط ٌى١ٍخ اٌٍغبد
 ِشبسوخ ثجؾش عبِؼخ ثغذاد- و١ٍخ اٌٍغبد 2009-2010

3 
 ؽٍمبد دساع١خ ِزؼذدح

2008-2009 

2009-2010 

 2010-2011 

و١ٍخ – لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 

 عبِؼخ ثغذاد– اٌٍغبد 
 ِشبسوخ ثجؾش 

ٔؾٛ سإٜ ػ١ٍّخ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغبد " 4

اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌغبثغ ٌى١ٍخ " االعٕج١خ

 اٌٍغبد

 ِشبسوخ ثجؾش عبِؼخ ثغذاد- و١ٍخ اٌٍغبد 2010-2011

ِئرّش اٌزشعّخ اٌغّؼ١خ ٚاٌّشئ١خ فٟ  5

 غشٔبؽخ
2012-2011 

عبِؼخ – و١ٍخ اٌزشعّخ 

 غشٔبؽخ
 ِشبسوخ ثجؾش

6 
 2013 ِئرّش ثغذاد اٌضبٌش اٌذٌٟٚ 

 ٌى١ٍخ اٌٍغبد ٚداس اٌّبِْٛ
 ِشبسوخ ثجؾش و١ٍخ اٌٍغبد ٚداس اٌّؤِْٛ  2012-2013

ِئرّش ِٙزّٟ اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌذٌٟٚ  7

 اٌزبعغ
2015-2016 

عبِؼخ – و١ٍخ االداة 

- رشٛالٔغٛوٛسْ ثبٔىٛن

 رب٠ٍٕذ 

 ِشبسوخ ثجؾش 

8 
 ِشبسوخ ثجؾش ث١ٌٔٛٛب- عبِؼخ ٚسشٛ 2017-2018 اٌّئرّش اٌذٌٟٚ ٌٍزشعّخ ٚاٌزبس٠خ 

 

 

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  



 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

رم٠ُٛ ػذد ِٓ اٌجؾٛس الغشاع اٌزشل١خ اٌؼ١ٍّخ 

 ٚاغشاع إٌشش فٟ و١ٍخ اٌٍغبد

رم٠ُٛ ػذد ِٓ اٌجؾٛس الغشاع اٌزشل١خ اٌؼ١ٍّخ 

– ٚاغشاع إٌشش فٟ اٌّغالد فٟ و١ٍخ االداة 

 عبِؼخ ثغذاد

رم٠ُٛ ػٍّٟ ٌٚغٛٞ ٌىزبة ِٕٙغٟ ٌٍغخ االعجب١ٔخ  

 ٌٍّشؽٍخ  اٌّزٛعطخ فٟ ٚصاسح اٌزشث١خ

  

  

 

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

 السنة محل النشر أسم البحث ت

ٔظبَ اٌظ١غ ٌٍفؼً االعجبٟٔ   1
 1998 سعبٌخ ِبعغز١ش

اٌغضء االٚي ِٓ سٚا٠خ اٌؾشٚة اال١ٍ٘خ فٟ غشٔبؽخ  2

دساعخ « ٌٍىبرت االعجبٟٔ خ١ٕظ ث١ش٠ض دٞ ١٘زب 

»  رؾ١ٍ١ٍخ، رؾم١ك ٚ٘ٛاِش

 2003 اؽشٚؽخ دوزٛساح

اٌجظّخ اٌى١خٛر١خ فٟ االدة اٌفشٔغٟ   3
 2008 ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد

اٌؾت ٚاٌّشاح فٟ لظ١ذح وبسع١العٛ دٞ ال ث١ىب   4
 2009 88و١ٍخ االداثبٌؼذد 

 فٟ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  SEاٌؼ١ّش 5
 2009 ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد

لظبئذ اٌشِٚبٔضب االعجب١ٔخ ٚاٌجظّخ اٌؼشث١خ          6
 2010 15ِغٍخ ث١ذ اٌؾىّخ اٌؼذد 

سٚا٠خ اٌذْٚ و١خٛرب، سٚا٠خ رؾزؼٓ وً اٌشٚا٠بد  7
 2011 90ِغٍخ ث١ذ اٌؾىّخ اٌؼذد 

شخظ١خ اٌّغٍُ اثٓ عشاط فٟ االدة االعجبٟٔ   8
 2010 ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد

االدة )اصش االدة االعجبٟٔ فٟ االداة اٌؼب١ٌّخ  9

 (اٌفشٔغٟ أٛرعب
 2011 ِغٍخ داس اٌّؤِْٛ ٌٍضمبفخ

اوزغبة اٌٍغخ عالػ رٚ ؽذ٠ٓ  10
 2011 ِغٍخ ِئرّش و١ٍخ اٌٍغبد

اٌزشعّخ االٌىزش١ٔٚخ ِٓ اٌؼشث١خ اٌٝ االعجب١ٔخ ِشبوً  11

ٚؽٍٛي 

-  ِئرّش اٌذٌٟٚ ٌٍزشعّخ 

اٌٛعبئً اٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ 

-و١ٍخ اٌزشعّخ اعجب١ٔب / 

 غشٔبؽخ

2011 

 االغالؽ إٌؾ٠ٛخ ٚاٌذال١ٌخ فٟ ٔمً ِؼبٟٔ اٌمشاْ  12

اٌىش٠ُ اٌٝ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 
 2014 5ِغٍخ و١ٌٛذٔض١ب اٌؼذد 

رشعّخ اٌؼجبساد االططالؽ١خ فٟ سٚا٠خ ٚلبئغ ِٛد  13

ِؼٍٓ ٌٍىبرت غبثش١٠ً غبسع١ب ِبسو١ض اٌٝ اٌٍغخ 

اٌؼشث١خ 

 ِغٍخ ِب١ٔىشافٛ

عبِؼخ –  و١ٍخ االداة ِئرّش

- رشٛالٔغٛوٛسْ ثبٔىٛن

رب٠ٍٕذ 

2017  

2018 

طؼٛثبد رشعّخ اٌّزشادفبد فٟ اٌمشاْ اٌىش٠ُ اٌٝ  14

 اٌٍغخ االعجب١ٔخ
 2017 ث١ٌٔٛٛب- عبِؼخ ٚاسشٛ

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 



 

 .كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

 اٌغٙخ اٌّبٔؾخ اٌغٕخ

وزبة اٌشىش أٚ 

اٌغبئضح أٚ شٙبدح 

 اٌزمذ٠ش

 د 

 1 وزبة شىش 2 سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد– ِٛعٝ اٌّٛعٛٞ . د. أ 2011

 2 وزبة شىش 1 ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ– ػجذ ر٠بة اٌؼغ١ٍٟ . د.أ 2010

 3 وزبة شىش 2 سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد– ِٛعٝ اٌّٛعٛٞ . د. أ 2010

 4 وزت شىش 4 ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد– ؽبٌت اٌمش٠شٟ . د. أ 2010

 5 شٙبدح رمذ٠ش٠خ اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌغبدط ٌى١ٍخ اٌٍغبد 2010

 6 شٙبدح رمذ٠ش٠خ ٌغٕخ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ–ِغٍظ ِؾبفظخ ثغذاد  2010

 7 شٙبد رمذ٠شح ٌغٕخ اٌّشأح اٌؼبٍِخ– ِغٍظ ِؾبفظخ ثغذاد  2010

 8 وزبة شىش 2  سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد– ِٛعٝ اٌّٛعٛٞ . د. أ 2011

 9 وزبة شىش  سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد– ػالء ػجذ اٌشعٛي . د. أ 2013

 10 وزبة شىش  ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ - االعزبر ػٍٟ االد٠ت 2014

 11 وزبة شىش  سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد– ػالء ػجذ اٌشعٛي . د. أ 2014

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

عٕخ 

 إٌشش
 د أعُ اٌىزبة

 1 ػؼٛ ٌغٕخ ِٕبلشخ ٌطبٌجخ ِبعغز١ش فٟ اخزظبص اٌٍغخ االعجب١ٔخ : 2005رشش٠ٓ اٌضبٟٔ 

 2 ػؼٛ ٌغٕخ ِٕبلشخ ٌطبٌجخ ِبعغز١ش فٟ اخزظبص اٌٍغخ االعجب١ٔخ : 2005وبْٔٛ االٚي 

 3 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌٍغبد/ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ /ػؼٛ اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ   2008-2005:

 4 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌٍغبد/ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ /ػؼٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ   2005-:

 5 ػؼٛ ٌغٕخ ِٕبلشخ ٌطبٌجخ ِبعغز١ش فٟ اخزظبص اٌٍغخ االعجب١ٔخ: 2006شجبؽ 

 6 عبِؼخ ثغذاد/ػؼٛ ٌغٕخ االسشبد اٌزشثٛٞ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد  : 2008ا٠ٍٛي 

 7 عبِؼخ ثغذاد/ػؼٛ ٌغٕخ اٌخطخ االعزضّبس٠خ اٌخّغ١خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد  : 2008ا٠ٍٛي 

 8 عبِؼخ  ثغذاد/ػؼٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ ٌى١ٍخ اٌٍغبد : ١ٔ2009غبْ 

 9 عبِؼخ ثغذاد/  سئ١ظ ٌغٕخ االسشبد اٌزشثٛٞ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد : ١ٔ2009غبْ 

 10 عبِؼخ ثغذاد/ ػؼٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ اٌّشوض٠خ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد  2009- :

 11 عبِؼخ ثغذاد/ػؼٛ ِغٍظ اٌّىزت االعزشبسٞ فٟ و١ٍخ اٌٍغبد-  : 2009

 12 ػؼٛ ارؾبد اٌّزشع١ّٓ اٌؼشة /ثغذاد -ػؼٛ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١ٓ- : 1993

 F.I.  13 ػؼٛ االرؾبد اٌذٌٟٚ ٌٍّزشع١ّٓ- : 2005

 14 ػؼٛ اٌٍغٕخ االعزشبس٠خ ٌٍزشعّخ فٟ ث١ذ اٌؾىّخ- : 2012

 15 ػؼٛ عّؼ١خ اٌظذالخ االعجب١ٔخ اٌؼشث١خ-: 2016



 1 د١ًٌ اٌطبٌت/ وزبة ِٕٙغ١خ اٌجؾش  2010

2014 
 داس إٌشش االوبد١ّ٠خ اٌفشٔغ١خ        : اٌغضء االٚي ِٓ اٌؾشٚة اال١ٍ٘خ ٌغشٔبؽخ اٌّغٍذ االٚي 

ISBN 978-3-8381-4924-0 
2 

2015 
 داس إٌشش االوبد١ّ٠خ االعجب١ٔخ : لظخ اٌضغش١٠ٓ ٚثٕٟ عشاط، اٌفشعبْ اٌّغ١ٍّٓ فٟ غشٔبؽخ 

ISBN 978- 3-956-00894-8 
3 

 4 ِىزت اٌجشوخ ٌٍطجبػخ : رشعّخ ِٓ اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ: سٚا٠خ شش٠فخ ٚاثٓ عشاط  2015

 5 ِىزت اٌجشوخ ٌٍطجبػخ : ِٓ اٌٍغخ االعجب١ٔخ اٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ : ؽىب٠خ اٌؼبشم١ٓ ػضّبْ ٚدساخٗ  2015

2016 
داس اٌىٛصش – رشعّخ ِٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌٝ اٌٍغخ االعجب١ٔخ : ِخزبساد ِٓ اٌشؼش اٌىشدٞ اٌّؼبطش 

 2423سلُ اال٠ذاع – ٌٍطجبػخ ٚإٌشش 
6 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  (اٌٍغخ االَ)اٌٍغخ اٌؼشث١خ 

  اٌٍغخ االعجب١ٔخ

  اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ 

  اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ

 

 

 

 

 ػج١ش ؽغ١ٓ ػجذ: االعــــــــــــُ 

دوزٛساٖ فٟ اٌٍغٗ االعجب١ٔٗ       :   اٌزـخـظــض

 رذس٠غ١خ:   اٌٛظ١فــــــٗ  

 أعزبر ِغبػذ:اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ          /و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد :    ػٕٛاْ اٌؼًّ 

:     /    ٘برف اٌؼًّ   

      07710006351:  اٌٙبرف إٌمبي

 abirabd@yahoo.es:اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

اٌزبس٠خ اٌى١ٍـــخ  اٌغبِؼخ اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

ثىبٌٛس٠ٛط 

 

 1983االداة ثغذاد 

ثغذاد اٌّبعغز١ش 

  اعجب١ٔبغشٔبطخ

اٌٍغبد (1

ا٢داة ٚاٌفٍغفخ (2

1998 

2002 

اٌذوزٛساٖ 

 

 2008االداة   اعجب١ٔباٌىبٔزب

   أ شٜ 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 1984/1998 ا٢داة ٚاٌٍغبد ِزشعُ 1

 1998/2002 اٌٍغبد ِذسط ِغبػذ 2

َ 

 
 

 

 اٌظٛسح 



 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

اٌٝ – اٌفزشح  ِٓ اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )اٌغٙخ  د 

 1987- 1984ثغذاد ا٢داة  1

 -2001 1987ثغذاد اٌٍغبد  2

 

 ا٢ْ ٚاٌٝ 2009ثغذاد اٌٍغبد  3 

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

اٌغٕـــــخ اٌّـــــبدح اٌمغـــُ د 

، ح، اٌّؾبدساإلِالء، اٌزطج١مبد، ح، ػٍُ اٌٍغلٛاػذاٌٍغخ االعجب١ٔخ  1

 .اإلٔشبء، اٌزشعّخ، ػٍُ اٌظٛد، االعز١ؼبة

 2001اٌٝ 1984

الْ ٚ اٌٝ ا2010 اإلٔشبء، حاٌمٛاػذ ٚاٌزطج١مبد، اٌّؾبدس حاالعجب١ٔخاٌٍغ 2

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

اٌغٕــخ اٌمغـــُ اعُ األطشٚؽخ  أٚ  اٌشعبٌخ د 

 

 ال٠ٛعذ

  

    

 

. اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ شبسن ف١ٙب: عبدعبً  

 2009/2013 اٌٍغبد ِذسط 3

 2014ِٓ  اٌٍغبد  أعزبر ِغبػذ 4

5    

6    



 

 

ٔٛع اٌّشبسوخ   أؼمبد٘بِىبْ اٌغٕــخ  اٌؼٕٛاْ  

ثٛعزش / ثؾش  )

ِشبسوٗ  شٙبدح ٌٚذٞ غشٔبطخاعجب١ٔب  1999 دٚسٖ ٌزط٠ٛش طشق اٌزذس٠ظ 1 (ؽضٛس

ِذػٖٛ ِٚشبسوٗ  غشٔبطخاعجب١ٔب  2001 اٌٍغخاالعجب١ٔخِؤرّش ؽٛي رذس٠ظ   2

 األٌٍٍّٕٚظّخاٌّؤرّش  3

ٌٍغالَ Avalonحاٌؼبٌّٟ

ِذػٖٛ ٚػضٖٛ ِٓ  لشطجخاعجب١ٔب   2004

اٌّؤعغ١ٓ 

ِؤرّش دٌٟٚ ؽٛي اٌغالَ ٚؽٛاس  4

 Avalonاألد٠بْ

 ِذػٖٛ ٚػضٖٛ اشج١ٍ١خاعجب١ٔب   2006

 

 Avalonاٌّؤرّش اٌذٌٟٚ ٌٍغالَ 5

 

 أ٠ضبِذػٖٛ ٚػضٖٛ  اشج١ٍ١خاعجب١ٔب  2010

ثؾش ؽٛي ِؼبٟٔ وٍّخ )

 (اإلعالَاٌغالَ فٟ 

 

 

 

 

ٌٍغالَ ٚؽٛاس ػب١ٌّخ ػذح ِؤرّشاد  6

 األسع ٚسعبٌخ األد٠بْ

ِذػٖٛ ٚػضٖٛ ِٓ  اعجب١ٔخفٟ ػذح ِذْ  ا٢ْ ٌٚؾذ 2004ِٓ

اٌّؤعغ١ٓ 

ِزشعّٗ فٟ ػذح ِؤرّشاد فٟ  7

اٌؼشاق عبثمب 

ِزشعّٗ ِٚشافمٗ ٚفٛد اٌؼشاق ثغذاد  2000 اٌٝ 1984

اٌضبٟٔ ٌٍزشعّخ داس اٌذٌٟٚ  اٌّؤرّش  8

اٌّأِْٛ 

ثبؽضخ ِٚمشسح عٍغخ اٌؼشاق ثغذاد  2012

 

9 

 اٌضبٌش ٌٍزشعّخ داس  اٌذٌٟٚاٌّؤرّش

ثغذاد . ٚو١ٍخ اٌٍغبد /  اٌّأِْٛ

 حػبطّخ اٌؾضبس

ثبؽضخ اٌؼشاق ثغذاد  2013

 

10 

إٌذٚح اٌؼ١ٍّخ اٌّٛعِٛبد ؽٛي 

غبد ي ايإٌٝرشعّخ اٌمشاْ اٌىش٠ُ 

 ث١ذ اٌؾىّخ/ األٚسث١خ

ثبؽضخ اٌؼشاق ثغذاد  2014

11 

 

 ثبؽضخ  و١ٍخ اٌٍغبد/ ثغذاد  2015 ٔذٚح ثّٕبعجخ ٠َٛ اٌضبد اٌؼبٌّٟ

 

12 

 طؼٛثخ ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ؽٛي

  اٌغ١ّ١بئ١خاٌزشعّخ 
 ثبؽضخ و١ٍخ اٌٍغبد/ ثغذاد 2016

 اٌؼٕف ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ؽٛي 13

 اٌغشثٟ ٚفمذاْ اٌشل١ت

 ثبؽضخ و١ٍخ اٌٍغبد/ ثغذاد  2016

 

14 

اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٌش ٌغّؼ١خ 

 اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١ٓ
 ثبؽضخ و١ٍخ اٌٍغبد/ ثغذاد  2016

 اٌؼبشش ٌٍٕظش٠خ ػبٌّٟاٌّؤرّش اي 15

 اٌّؼشف١خ أٚ اإلدساو١خ
الكاال دي اٌنارس / اسبانٌا  2016

 مدرٌد
 ِشبسوخ ثجؾش

ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ثؼٕٛاْ  16

 اعزخذاَ األدة فٟ رؼٍُ اٌٍغخ

 األعٕج١خ

 ثبؽضخ ثغذاد 2017



ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ثؼٕٛاْ  17

 إٌض اٌفٍغفٟ ٚإشىب١ٌخ اٌزشعّخ

 ثبؽضخ ثغذاد 2017

اٌّؤرّش اٌذٌٟٚ االٚي ٌٍغخ االعجب١ٔخ  18

 وٍغخ اعٕج١خ فٟ اٌششق االٚعظ

دٚس اٌمٛاػذ فٟ رذس٠ظ  اٌمب٘شح 2018

اٌٍغخ االعجب١ٔخ وٍغخ 

اعٕج١خ ٚاٌطش٠مخ 

 اٌش١ٌّٛخ

دٚسح ٌزؼ١ٍُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ وٍغخ  19

 اعٕج١خ 

 ِشبسوخ اٌمب٘شح 2018

 ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ثؼٕٛاْ 20

رشعّخ إٌظٛص االعال١ِخ ٚربص١ش٘ب 

فٟ اٌّغزّؼبد إٌبطمخ ثبٌغخ 

 االعجب١ٔخ

ِشبسوخ فٟ ثؾش رؾذ  ثغذاد 2019

اٌّزظٛفخ "ػٕٛاْ

اٌّغٍّْٛ اٌّشع١ْٛ 

ٚاصشُ٘ فٟ اٌّزظٛفخ 

اٌزشعّخ ؽٍمخ دساع١خ ؽٛي  21 "اٌالعجبْ اٌّؼبطش٠ٓ

اٌزطج١م١خ ٚٔظش٠خ اٌظٛسح االعّب١ٌخ 

 2019 ٌالشبسح اٌٍغ٠ٛخ

اٌزشعّخ "اعُ اٌجؾش  ثغذاد 2019

اٌزطج١م١خ ٚٔظش٠خ 

اٌظٛسح االعّب١ٌخ 

       "ٌالشبسح اٌٍغ٠ٛخ

 

 

 .األٔشطخ اٌؼ١ٍّخ اال شٜ : عبثؼب  

 بسط اٌى١ٍخ دا ً اٌى١ٍخ 

 إٌٝ 2010 ِٓ  فٟ اٌمغُاٌٍغٕخاٌؼ١ٍّخػضٖٛ فٟ 

 ا٢ْ 

 ٌّشثٟ اٌغالَ إٌّظّخاٌؼب١ٌّخػضٖٛ فٟ 

 اثبٌْٛ اٌزبثؼخٌٍّٕظّخاٌذ١ٌٚخ

اٌٍغخاالعجب١ٔخ ِٓ /  رط٠ٛش إٌّب٘ظ فٟ اٌمغُػضٖٛ

  إٌٝ ا2010ْ٢

 األسضبٌزبثؼخ سعبٌخ إٌّظّخاٌؼب١ٌّخػضٖٛ فٟ 

 ١ٌٍٛٔغىٛ فشع اعجب١ٔب

ٚرطج١مٙب ػٍٝ اإلشبسح رط٠ٛش ٔظش٠زٟ ؽٛي  2015اٌٍغٕخاٌؼ١ٍّخاٌّشوض٠خ فٟ اٌى١ٍخػضٖٛ فٟ 

ع١ّغ اٌّغبالد ِغ اعبرزٖ ػب١ٌّٓ ِزخظظ١ٓ 

  اٌؾذ٠شاٌٍغخفٟ ػٍُ 

ػضٛح فٟ  ٌغٕخ اٌزم١ُ اٌزارٟ فٟ 

 2015/2016اٌى١ٍخ

 سئ١ظ ٌغٕخ رط٠ٛش إٌّب٘ظ  فٟ اٌٛصاسح

   2018ػضٛح فٟ  ٌغٕخ اٌزشل١بد فٟ اٌى١ٍخ 

 

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

 اٌغٕخ ِؾً إٌشش أعُ اٌجؾش د



1  

 اٌٍغخاٌؼشث١خ فٟ ٚاٌّشزشن اٌٍفظٟ  اٌزؼذد اٌذالٌٟ رشادف ٚاي

ِغٍٗ   اعجب١ٔب غشٔبطخعبِؼخ 

 58 ػذد MEAHػب١ٌّٗ

Thomson reuters ُثبع

 عبِؼخ ثغذاد

 ِٕشٛس2009

2  

 ح اٌٍغٛٞاٌظٛسحاإلعّب١ٌخٌإلشبسحاٌشِض اٌٍغٛٞ ؽغت ٔظش٠خ 

ِغٍٗ  اعجب١ٔب غشٔبطخعبِؼخ 

 ػذد MEAHػب١ٌّٗ

61Thomson reuters ُثبع

 عبِؼخ ثغذاد

 

 

  ِٕشٛس2012

3  

 ؽغت ٔظش٠ٗ حاٌؾذٚد ث١ٓ ػٍُ اٌزخبطت ٚػٍُ اٌذالي

 ح اٌٍغٛٞحاإلعّب١ٌخ ٌإلشبسحاٌظٛس

ِغٍٗ  اعجب١ٔب حعبِؼخ غشٔبط

  62 ػذد MEAHػب١ٌّٗ

Thomson reuters ُثبع 

 عبِؼخ ثغذاد

  ِٕشٛس2013

4  

 ح اٌٍغٛٞحاإلعّب١ٌخ ٌإلشبسح اٌظٛسحٔظشٞ ٚ فٟ اٌٍغبداألضذاد

 ح االعجب١ٔخ اٌؼبٌّٟحفٟ اٌّغً

 حدساعبد ػٍُ اٌٍغ

ELUAعبِؼٗ  اٌىبٔزب اعجب١ٔب 

Thomson reuters ُثبع 

 عبِؼخ ثغذاد

ِٕشٛس 2013

5  

اٌؾذ٠ش ح  ٚػٍُ اٌٍغاألضذادظب٘شح 

عبِؼٗ / 26ِغٍٗ اٌٍغبد  ػذد 

ثغذاد 

/  شجبط2013

 ِٕشٛس

6  

 ح ثبٌؼشثٟح اٌؾذ٠ش ٚدساعبد اٌزشعُحػٍُ اٌٍغ

 داس حفٟ اٌّؤرّش اٌضبٟٔ ٌٍزشعُ

 اٌّأِْٛ

  ِٕشٛس2012

7  

 ح ثبالعجب١ٔخ اٌؾذ٠ش ٚدساعبد اٌزشعُحػٍُ اٌٍغ

   ِٕشٛس2013 األعزبرِغٍٗ / عبِؼخ ثغذاد 

8  

 اٌّزشعُ فٟ و١ٍخ إػذاد فٟ األعٕج١خدٚس طشق رذس٠ظ اٌٍغبد 

اٌٍغبد 

داس ح فٟ اٌّؤرّش اٌضبٌش ٌٍزشعُ

ثغذاد ػبطّخ / اٌّأِْٛ

اٌؾضبسٖ 

  ِٕشٛس2013

9  

  فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خٔظش٠خ اٌؼٛاًِ

 اعجب١ٔب ِغٍٗ حعبِؼخ غشٔبط

  64 ػذد  MEAHػب١ٌّٗ

ثبعُ عبِؼخ ثغذاد 

Thomson reuters 

  ِٕشٛس2016 

اٌشِض اٌٍغٛٞ ؽغت ٔظش٠خ اٌظٛسح اإلعّب١ٌخ ٌإلشبسح  10

اٌٍغ٠ٛخ 

 

ِشوض اٌذساعبد اٌؼشث١خ فٟ 

ِغٍخ دساعبد / عبِؼخ ثخبسعذ 

ػٍُ اٌٍغخ  ٚاالدة ٚاٌؾضبسٖ 

، ArabicaRomano"اٌؼشث١خ

 XVIػذد 
Scopus 

  ِٕشٛس2016

11  

 رشعّخ ِؼبٟٔ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚدٚسٖ فٟ اٌزؼش٠ف ثب٠ٌٛٙخ 

 اٌضمبف١خ اإلعال١ِخ

اٌّؤرّش اٌؼٍّٟ اٌضبٌش عّؼ١خ 

 اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١ٓ

  ِٕشٛس2016 



12  

 

  

 

 .ػض٠ٛخ ا١ٌٙئبد اٌؼ١ٍّخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ : ربعؼب 

 ٓػضٛ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١١. 

 ُ١ٌٍٛٔغىٛ فشع اعجب١ٔبح اٌزبثغحاألسع سعبيح اٌذٌٟٚحػضٖٛ إٌّظ  

 ٌٍُغالَ اثبٌْٛ اعجب١ٔبح اٌذٌٟٚحػضٛح إٌّظ  

 

 .وزت اٌشىش ، اٌغٛائض  ٚ شٙبداد اٌزمذ٠ش: ػبششاً  

اٌغٕخ اٌغٙخ اٌّبٔؾخ وزبة اٌشىش أٚ اٌغبئضح أٚ شٙبدح اٌزمذ٠ش د 

 1999عبِؼخ غشٔبطٗ وزبة شىش ٚرمذ٠ش ػٓ وزبثٟ اٌزؼذٞ ٚاٌٍضَٚ  1

وزبة شىش ٚرمذ٠ش ػٓ وزبثٟ  2

 ح اٌٍغٛٞحاإلعّب١ٌخٌإلشبسحاٌظٛس

 2012اٌغ١ذ سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد 

وزبة شىش ٚرمذ٠ش  ػٓ ِشبسوزٟ فٟ اٌّؤرّش   3

 حاٌذٌٟٚ اٌضبٟٔ ٌٍزشعُ

 2013اٌغ١ذ ٚص٠ش اٌضمبفٗ 

وزبة شىش ٚرمذ٠ش  ػٓ ِشبسوزٟ فٟ اٌّؤرّش   4

 حاٌذٌٟٚ اٌضبٌش ٌٍزشعُ

 2013اٌغ١ذ ِذ٠ش داس اٌّأِْٛ 

وزبة شىش ٚرمذ٠ش  ػٓ ِشبسوزٟ فٟ اٌّؤرّش   5

 حاٌذٌٟٚ اٌضبٌش ٌٍزشعُ

 2013اٌغ١ذح اٌؼ١ّذح 

 فٟ رشعّخ ِغبّ٘زٟوزبة شىش ٚرمذ٠ش  ػٓ  6

 االعجب١ٔخ ؽٛي اٌؼزجخ اٌىبظ١ّخ إٌٝوزبة 

 2013 اٌؼبَ ٌٍؼزجخ اٌىبظ١ّخ اٌّمذعخ األ١ِٓ

وزبة شىش ٚرمذ٠ش  ػٓ ثؾضٟ اٌؼبٌّٟ اٌؾذٚد  7

ث١ٓ ػٍُ اٌزخبطت ٚػٍُ اٌذالٌخ 

اٌغ١ذ ِؼبْٚ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍشؤْٚ 

اٌؼ١ٍّخ 

2013 

اٌغ١ذ ِؼبْٚ سئ١ظ اٌغبِؼخ ٌٍشؤْٚ  األضذادوزبة شىش ٚرمذ٠ش  ػٓ ثؾضٟ اٌؼبٌّٟ  8

اٌؼ١ٍّخ 

2013 

 2013اٌغ١ذ ِؼبٌٟ اٌٛص٠ش وزبة شىش ٚرمذ٠ش  9

وزبة شىش ٚرمذ٠ش ػٓ ِشبسوزٟ فٟ إٌذٚح  10

اٌؼ١ٍّخ اٌّٛعِٛخ ؽٛي رشعّخ اٌمشاْ اٌىش٠ُ 

 األٚسث١خ اٌٍغبد إٌٝ

 2014اٌغ١ذ  سئ١ظ ِغٍظ إِٔبء ث١ذ اٌؾىّخ 

 

11 

 

 

 

ِشبسوزٟ فٟ اٌّؤرّش وزبة شىش ٚرمذ٠ش  ػٓ 

 اٌؼبٌّٟ اٌؼبشش ٌٍٕظش٠خ اٌّؼشف١خ أٚ اإلدساو١خ

ثغذاد اٌغ١ذ ِؼبْٚ سئ١ظ عبِؼخ 

ٌٍشؤْٚ اٌؼ١ٍّخ 

 

2017 

 

 
 

12 

 

 

 

ٔظش٠خ  "وزبة شىش ٚرمذ٠ش ػٓ ثؾضٟ اٌؼبٌّٟ

 "اٌؼٛاًِ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ

 2017 اٌغ١ذ سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد

 

 

 



 

13 

 

 

اٌشِض "وزبة شىش ٚرمذ٠ش ػٓ ثؾضٟ اٌؼبٌّٟ

اٌٍغٛٞ ؽغت ٔظش٠خ اٌظٛسح اإلعّب١ٌخ 

 "ٌإلشبسح اٌٍغ٠ٛخ

 

 2017 اٌغ١ذ سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد

 

 

 
 

14 

 

 

 

ٌغّؼ١خ / ٚعبَ اٌّغبثمخ اٌشؼش٠خ االٌٚٝ 

اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١ٓ ٚوزبة شىش ٚرمذ٠ش 

 ٌىٟٛٔ اؽذ اػضبء ٌغٕخ اٌزؾى١ُ

اٌغ١ذ ا١ِٓ ػبَ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ 

 اٌؼشال١ٓ

 

 

2018 

 

15 

 

 

وزبة شىش ٚرمذ٠ش ػٓ اٌمبء ِؾبضشاد فٟ 

 اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ

 اٌغ١ذ اٌٍٛاء اٌذوزٛس ٠بعش ػجذ اٌغجبس

 ػ١ّذ اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ

 

2018 

 

 

  

16 

 

 

/ وزبة شىش ٚرمذ٠شاٌّغبثمخ اٌشؼش٠خ اٌضب١ٔخ 

ٌغّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ اٌؼشال١ٓ ٌىٟٛٔ اؽذ 

 اػضبء ٌغٕخ اٌزؾى١ُ

اٌغ١ذ ا١ِٓ ػبَ عّؼ١خ اٌّزشع١ّٓ 

 اٌؼشال١ٓ

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 .اٌىزت اٌّؤٌفخ أٚ اٌّزشعّخ:ؽبدٜ ػشش  

 عٕخ إٌشش أعُ اٌىزبة د

 حغشٔبط1999 حاالعجب١ٔخاٌزؼذٞ ٚاٌٍضَٚ فٟ اٌٍغ 1

  اٌىبٔزب اعجب١ٔب2010   ٔششد وزبة  ِٓ لجً عبِؼخ اٌىبٔزبسعبٌخاٌذوزٛساٖ 2

 ح اٌؼبٌّٟحاالعجب١ٔخ ٔظش٠ٗ ؽٛي اٌّؼٕٝ إٌبشش االوبدِٟحاإلعّب١ٌخٌإلشبسح اٌٍغ٠ٛخاٌظٛس 3

 إٌىبالٔى١ٍض٠خٚأٌّب١ٔخ رشعّٗ ٔفظ اٌىزبة ألعًٚلؼذ ػمذ ِغ ٔفظ داس إٌشش 

  داس ٔشش ػب2011ٗ١ٌّ

   

 

. اٌٍغــبد :صبٟٔ ػشش  

 ٟٔاعجب 

 ٟػشث 

 ٞأى١ٍض 

 

 

 

 

 



 اٌؼ١ٍّخ حاٌغ١ش
 

 

 

 

 ٌمبء ِؾّذ ثش١ش ؽغٓ ساضٟ:   ـُ ـــــــــاالعــ

  24/8/1975: ربس٠خ ا١ٌّـالد 

   األدة االعجبٟٔ:    صــاٌزـخـض

  رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ :    ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 أعزبر ِغبػذ :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌٍغبد :   ػٕٛاْ اٌؼًّ

       ال ٠ٛعذ:  اٌؼًّ   ٘برف

      07710558188 :  اٌٙبرف إٌمبي

 licamohamed@yahoo.com/ :(٠فضً اٌغّبسد ١ًِ) اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 1997 اللغات بغداد

 2005 اللغات بغداد الماجستٌر

    

    أخرى

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

2  
 العمل كمعٌدة فً القسم االسبانً 

 

 2002-1997 و١ٍخ اٌٍغبد

 

 
 

 اٌظٛسح 



 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

التدرٌس فً دورات صٌفٌة للتقوٌة فً اللغة  1
 كلٌة اللغات /األسبانٌة

 

 2000-1999 بغداد

التدرٌس فً قسم اللغة األسبانٌة فً كافة المراحل  2
 .كلٌة اللغات /(الصباحً والمسائً)

 

 2019-1997 بغداد

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 1997 قراءة االسبانً 1

 1998 قواعد االسبانً 2

 2010-1999 امالء االسبانً 3

3  
 .العمل فً مكتبة القسم األسبانً 

 

 2000-1997 و١ٍخ اٌٍغبد

 2002-2000 و١ٍخ اٌٍغبد العمل فً مقررٌة قسم اللغة األسبانٌة  4

 2019-1997 و١ٍخ اٌٍغبد اٌؼًّ رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 5

6    



 2000/2010 محادثة االسبانً 4

 2014-2011-2006 مسرحٌة االسبانً 5

 2015 و 2007 المقالة والمراسالت االسبانً 6

 2010 األدب االسبانً 7

 2014 االستٌعاب االسبانً 8

 المحادثة االسبانً 9

 

2019 

 

: 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 اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

المشاركة  

/ بحث  )

بوستر 

 (حضور

 بحث مشترك كلٌة اللغات 2010 مؤتمر اللغات 1

المؤتمر العلمً السنوي  2

 السابع

 بحث مشترك كلٌة اللغات 2011

مؤتمر بغداد الدولً الثالث  3

 للترجمة

 بحث مشترك فندق المنصور مٌلٌا 2013

ندوه علمٌه لقسم اللغة  4

 االسبانٌة

 خالصة أدبٌه كلٌة اللغات 2013



 بحث مشترك جامعة فٌالدلفٌا 2015 ِئرّش عبِؼخ ف١الدٌف١ب اٌؼششْٚ 5

 بحث منفرد كلٌة اللغات 2015 ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 6

ِئرّش و١ٍخ اٌٍغبد اٌؼٍّٟ  7

 اٌضبِٓ

 بحث مشترك كلٌة اللغات 2016

-تركٌا/جامعة كٌكوبات 2019  فٟ رشو١ب2ِئرّش ثبث١ش  .8

 االنٌا

 بحث مشترك

 بحث منفرد كلٌة اللغات 2019 ٔذٚح لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ .9

     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

اٌؼذد اٌؼبشش " أٚعٗ اٌزشبثٗ ث١ٓ أٌّزٕٟ ٚاثٓ ص٠ذْٚ"ِمبي فٟ عش٠ذح اٌٍغبد 

/2010 

ػذد " اٌغذاي ث١ٓ اٌشعبي ٚإٌغبء ِٓ دْٚ ػٍُ"ِمبي فٟ عش٠ذح اٌضِبْ 

4240 /2012 

"   األٔذٌظ فٟ ثش اٌؼٍَٛ اٌؼشث١خ اٌٝ أٚسثبةدٚس ػش" ِمبي فٟ عش٠ذح اٌٍغبد

 2010اٌؼذد اٌؾبدٞ ػشش 

 األ١ٍ٘خاٌّغشػ االعجبٟٔ ثؼذ اٌؾشة  " اٌؼشالِٟمبٌٗ فٟ عش٠ذح اٌّزشعُ

 2013 /8ػذد / "االعجب١ٔخ

ٌىبرجبد  اعطٛسح ادث١خ عؼٍذ ِئٌفزٙب ٚاؽذح ِٓ اغٕٝ ا"ِمبي فٟ عش٠ذح اٌٍغبد 

 2016 / 7فٟ اٌؼبٌُ ػذد

ػذد "  اٌفٍغفخ ِٓ ٚعٙخ  ٔظش أٚٔبِٛٔٛ"ِمبي فٟ عش٠ذح اٌّزشعُ اٌؼشالٟ

11 /2013 

/ 72ػذد "  اٌجطً ِٓ ٚعٙخ ٔظش اٌّئٌف أٚٔبِٛٔٛ"ِمبي فٟ عش٠ذح دعٍخ  

2013 

اٌغ١ّٕب  فٟ اعجب١ٔب، أوٛعز١ٓ عبٔغش "ِمبي فٟ عش٠ذح اٌّزشعُ اٌؼشالٟ  

 2014/ 15ػذد " ث١ذاي

 439ػذد /2014عش٠ذح اٌؾم١مخ - اٌّشأح اٌظبٌؾخ فٟ اإلعالَ 

 

 22ػذد /2014عش٠ذح اٌّزشعُ - اٌّغ١ٕخ اٌظٍؼبء فٟ ِغشػ اٌؼجش 

 

 24ػذد / 2014عش٠ذح اٌّزشعُ - اٌشإ٠ب اٌذسا١ِخ ٌخبص١ٕزٛ ثٕبفٕزٗ 

 7036ػذد /2015عش٠ذح اٌزآخٟ - أعطٛي ٔؾٛ اٌّٛد 

عش٠ذح - اٌشِض٠خ ٚاٌالِؼمٛي فٟ ِغشؽ١خ ٠بؽبٌغ اٌشغشح 

 5259ػذد/2015/اٌضِبْ

 3686ػذد /2016عش٠ذح اٌّضمف –فٕبٕٔب اٌؼض٠ض ؽٗ عبٌُ  

 اٌؼذد اٌضبٌش /2016-  اٌّزشعُ اٌؼشالٟ–س٠ىبسدٚ ثبٌّب  

 4160ػذد  /2018عش٠ذح اٌّضمف   (ِشىٍخ اٌالعئ١ٓ)ِمبي   

 ػذد 2018 طؾ١فخ اٌّضمف االٌىزش١ٔٚخ (اٌشبػش اٌٛؽٕٟ شٛوبٔٛ)ِمبي  

4462 

سٚائٟ " ِغ١شح الِؼخ ٚرم١ٍذٞ عٍظ..خٛاْ سٌٚفٛ"ِمبي فٟ عش٠ذح اٌضِبْ  

 2018/  ٠5942زغٕت اٌّزبعشح ثبالدة ػذد 

ػذد 2019طؾ١فخ اٌّضمف االٌىزش١ٔٚخ  (آصبس اٌفٓ فٟ اٌؾؼبسح)ِمبي  

4547 

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم



 السنة محل النشر أسم البحث ت

" اٌخطٛاد اٌجذائ١خ ٌٍّغشػ االعجبٟٔ فٟ اٌؼظش اٌٛع١ؾ" 1

 
 2008 مجلة كلٌة اللغات

 2009 مجلة كلٌة اللغات  االعجبٟٔ فٟ اٌؼظش اٌز٘جٟاٌّغشػ 2

اٌخبِظ،اٌغبدط،اٌؼبشش،اٌضبٟٔ ػشش ،  )ِؼبسف آٌفٛٔغٛ 3

  (اٌضبٌش ػشش
 2010 مجلة كلٌة اللغات

 2012 مجلة األستاذ "ػاللخ رّب٠ٛ اٞ ثبٚط ِغ اٌّغشػ اٌؼبٌٟ" 4

ٔمطخ اٌزشبثٗ ث١ٓ وبرجٟ اٌّغشػ اٌشِٚبٔغٟ خٛع١ٗ " 5

 "وأبسناشغبسٞ 
 2012 مجلة اللغات

 2012 مجلة اآلداب "اٌّغشػ اٌّٛع١مٟ فٟ اعجب١ٔب" 6

خطٛاد عذ٠ذح ٌزؼ١ٍُ ِبدح اإلِالء فٟ لغُ اٌٍغخ " 7

 "االعجب١ٔخ
عدد خاص مجلة 

 اللغات

2011 

عدد خاص مجلة  "ِشبوً رشعّخ إٌظٛص األدث١خ" 8

 كلٌة اللغات

2013 

 اٌشإ٠ب اٌفٍغف١خ  فٟ أشٙش األػّبي األدث١خ ألٚٔبِٛٔٛ 9
 

 2014 مجلة اللغات

ِٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌٝ  (اٌّغبفش)ٔمذ ٚرؾ١ًٍ ٌزشعّخ لظخ  10

اٌفؼً فٟ " + وبْ"رشعّخ اٌفؼً إٌبلض "اٌٍغخ االعجب١ٔخ 

"اٌّؼبسع ِٓ اٌؼشث١خ اٌٝ االعجب١ٔخ  

 

 2014 مجلة األستاذ

"أػشاط اٌذَ"اٌجٕبء ٚاٌشِض٠خ فٟ  11  2015 مجلة اللغات 

 2015 مجلة األستاذ ِغشػ اٌؼجش ٘ٛ ِشآح ٌٍٛالغ 12

ٌشجبة ٚاألًِ فٟ اٌشٚا٠خ اٌّغشث١خا 13  2015 مؤتمر فٌالدلفٌا 

 رؼ١ٍُ اٌٍغبد األعٕج١خ ثٛاثخ ٌٍؼبٌُ 14

 اٌخبسعٟ ٚاٌز٠ٕٛش اٌفىشٞ

اٌشئْٚ اٌؼ١ٍّخ ٌى١ٍخ 

 اٌٍغبد

2016 

 أدة األؽفبي اٌّزشعُ ٚرؤص١شٖ فٟ 15

 رمبسة اٌضمبفبد
 2016 مجلة اآلداب

مجلة اشراقات  رٛظ١ف إٌض اٌّغشؽٟ فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 16

 تنموٌة

2017 

 2018 مجلة االستاذ اٌؼٕف فٟ اشٙش االػّبي اٌّغشؽ١خ االعج١ٕخ 17

 2018 مجلة الرك ؽظ١شح ٔؾٛ اٌّٛد ٚػٕبطش االرظبي االدث١خ 18

رٟ وٟ-اٌّغبِشح ٚاالوزشبف فٟ اٌخطٛاد اٌّفمٛدح ٚوْٛ 19  2019 مجلة اٌجال 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

  .2008 الى 2004 ثم من 2002 الى 97عضوا الجان األمتحانٌة فً قسم اللغة األسبانٌة من .1 
 .2001عضو فً اللجان األمتحانٌة فً قسم اللغة الروسٌة فً . 2
  للدورٌن األول والثانً وفً مادة األدب للمرحلة الثالثة والرابعة2012لجان تصحٌح الدفاتر سنة . 3
 2014 و 2013، 2012، 2011لجنة مناقشة البحوث لسنة .4



، 2012، 2011لجان االمتحان الشفوي لمادة اإلمالء واالستٌعاب والتلفظ والقراءة والمحادثة للمرحلتٌن األولى والثانٌة لؤلعوام .5
 2014 و 2013

 2012/2013عضو فً لجنة تطوٌر المناهج للعام الدراسً . 6
 2012المرحلة الثانٌة عام /عضو فً لجنة وضع وتصحٌح األسئلة لمادة النصوص األدبٌة. 7
 2016-2015عضو فً لجنة الغٌابات . 8
 2016-2019عضو فً لجنة مناقشة البحوث . 9

 2016-2015عضو فً اللجنة العلمٌة للكلٌة . 10
 2019 -2016عضو فً لجنة امتحانات الدور األول والثانً الشفوٌة . 11
 2016عضو فً لجنة تصحٌح دفاتر الدور األول والثانً . 12
  2019 الى 2017عضو فً اللجنة العلمٌة من . 13
 2019 الى 2016عضو فً اللجنة االمتحانٌة من . 14
 2019عضو فً لجنة التصنٌف الوطنً . 15

 

    

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

ػٓ / شىش ٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس ِخٍف ؽّبد ِؼؾٟ   1
اٌغٙٛد اٌّجزٌٚخ ٚاٌزؼبْٚ اٌّغزّش ِغ و١ٍخ اٌٍغبد  

 

 

 2000و١ٍخ اٌٍغبد 

ػ١ّذ / شىشٚرمذ٠ش ِٓ األعزبر اٌذوزٛس ِخٍف ؽّبد ِؼؾٟ  2
ٌٍغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ عج١ً رط٠ٛش ٘زٖ اٌى١ٍخ /و١ٍخ اٌٍغبد 

. 2001-9-10 فٟ 3374ػذد/ٚدفؼٙب اٌٝ األِبَ 
 

 2001و١ٍخ اٌٍغبد 

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد اٌذوزٛسؽبٌت اٌمش٠شٟ  3
ٌٍغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ  

 

 2010و١ٍخ اٌٍغبد 

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد اٌذوزٛسؽبٌت اٌمش٠شٟ  4
ٌٍّشبسوخ فٟ ِئرّش اٌٍغبد 

 2010و١ٍخ اٌٍغبد 

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد  االعزبر اٌذوزٛس ؽبٌت  5
 اٌمش٠شٟ

 2011 و١ٍخ اٌٍغبد

 2013و١ٍخ اٌٍغبد  شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ػ١ّذح و١ٍخ اٌٍغبد دوزٛسح عٛعٓ اٌغبِش  6
 
 
 
 
 
 

ِذ٠ش ػبَ داس اٌّؤِْٛ /ػالء اثٛ اٌؾغٓ اٌؼالق . ِٓ دشٙبدح رمذ٠ش٠خ ٌٍّشبسوخ فٟ اٌّئرّش اٌذٌٟٚ اٌضبٌش ٌٍزشعّخ   7
ٌٍزشعّخ ٚإٌشش 

2013 

شىش ٚرمذ٠ش ِٓ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ ػٍٟ  8
االد٠ت 

 2014ِىزت سئ١ظ اٌغبِؼخ 

 2016 و١ٍخ اٌٍغبد شٙبدح رمذ٠ش٠خ ٌٍّشبسوخ  فٟ ِئرّش و١ٍخ اٌٍغبد اٌضبِٓ 9

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2015 رؤ١ٌف ِبر١ٛ اٌّبْ (ؽىب٠خ اٌؼبشم١ٓ ػضّبْ ٚدساخب):وزبة ِزشعُ 1

رؤ١ٌف خبص١ٕزٛ (ػٓ لؼب٠ب طغ١شح. ِغشؽ١زبْ ثذْٚ اسادح): وزبة ِزشعُ 2

 ثٕبفٕزٗ

2015 

 2015  .(اثٓ اٌغشاط )  :وزبة ِزشعُ 3

 2015 (ِب ال ٠شٜ ػًّ ِغشؽٟ ٌٍىبرت االعجبٟٔ اصٛس٠ٓ ): وزبة ِزشعُ 4



 2016 (لظزبْ لظ١شربْ ِٓ أدة أِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ ): وزبة ِزشعُ 5

 2018 (صالس لظض ٌضالصخ وزبة اعجبْ):وزبة ِزشعُ 6

 2018 (اػطٙبد اٌجب): وزبة ِزشعُ 7

 2018 (اٌغٛص فٟ االثذاع ِغ ا٠ضاث١ً ا١ٌٍٕذٞ): وزبة ِؼذ 8

 2019 (ثغذاد فٟ ػ١ْٛ اٌىزبة): وزبة ِزشعُ ِٓ اٌؼشث١خ اٌٝ االعجب١ٔخ 9

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

             اٌؼشث١خ 

             االٔى١ٍض٠خ 

 االعجب١ٔخ 

             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

           ١ٌٍٝ فبضً ؽغٓ ٔبِك:   ـُ ـــــــــاالعــ

  14/11/1962: ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 اسٍِخ :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 1    :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍّخ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

        أدة اعجبٟٔ:      صــاٌزـخـض

 رذس٠غٟ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط    :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

             لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ/و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد :   ػٕٛاْ اٌؼًّ

        ال ٠ٛعذ:  اٌؼًّ   ٘برف

     07901891042:     اٌٙبرف إٌمبي

 laylafadilhassan@hotmail.com:اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 30/6/1998  المسائٌة/ اللغات بغداد

 4/5/2004 اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

   

 25/6/1984 انكلٌزي/ آداب  المستنصرٌة/بكالورٌوس  أخرى



 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

 لغاٌة اآلن- 2006 بغداد كلٌة اللغات 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2006-1984 ٚصاسح اٌضمبفخ ِزشعُ 1

 ٌغب٠خ ا٢ْ- 2006 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ/ و١ٍخ اٌٍغبد رذس٠غ١خ 2

 2013ٌغب٠خ - 2008 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ/و١ٍخ اٌٍغبد  ِمشس فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 3

اٌّمشس اٌّغبئٟ فٟ لغُ اٌٍغخ  4

 االعجب١ٔخ

 2014-2013 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ/ و١ٍخ اٌٍغبد

5    



 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2007-2006 المرحلة الرابعة-تارٌخ ادب اللغة االسبانٌة 1

 2008-2007 المراحل االولى و الثانٌة و الثالثة- انشاء اللغة االسبانٌة 2

 2009-2008 المرحلة الثالثة- شعر اللغة االسبانٌة 3

 2010-2009  المرحلة الرابعة–مقالة  اللغة االسبانٌة 4

 2014-2009 المرحلة الثالثة- قصة اللغة االسبانٌة 5

 2014-2013 المرحلة الرابعة–الرواٌة  اللغة االسبانٌة 6

 2018-2014  المرحلة الرابعة–النثر  اللغة االسبانٌة 7

 2019-2018  المرحلة الثانٌة–القراءة  اللغة االسبانٌة 8

 

: 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 اٌّؤرّشاد : عبدعبً  



نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

 بحث كلٌة اللغات 2009-2008 المؤتمر العلمً الخامس 1

 حضور كلٌة اللغات 2010-2009 المؤتمر العلمً السادس 2

 بحث كلٌة اللغات 2013-2012 المؤتمر الدولً للترجمة 3

ترجمة القران "ندوة بٌت الحكمه  4
 "الكرٌم الى اللغات األوربٌه

 بحث الجامعة المستنصرٌة 2014

اٌّئرّش اٌؼٍّٟ اٌذٌٟٚ اٌشاثغ  5

ٔؾٛ )ٌغبِؼخ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ 

ِٕفشد  / (اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ

/ عبِؼخ اٌز١ّٕخ اٌجشش٠خ  2017

ع١ٍّب١ٔخ 

 ثؾش

ِئرّش ف١الدٌف١ب اٌذٌٟٚ اٌٛاؽذ ٚ  6

إٌمذ اٌؾؼبسٞ فٟ  )اٌؼشش٠ٓ 

ِشزشن  / (اٌٛؽٓ اٌؼشثٟ

و١ٍخ ا٢داة ٚ اٌفْٕٛ  2017

األسدْ / عبِؼخ ف١الدٌف١ب

 ثؾش

اٌّئرّش اٌؼبٌّٟ االٚي ٌّؼٙذ  7

صشثبٔزظ اٌذٌٟٚ  

عّٙٛس٠خ / ِؼٙذ صشثبٔزظ  2018

ِظش اٌؼشث١خ 

 ثؾش

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

رحلة علمٌة الى مؤسسة - 1 2009-2008/الٌوم الثقافً االسبانً اعداد -1
  2010-2009الزمان الصحفٌة 

سؽٍخ ػ١ٍّخ اٌٝ عش٠ذح اٌظجبػ - 2 2010-2009/الٌوم الثقافً االسبانً اعداد -2

2010-2011 

اعداد الحلقات الدراسٌة فً قسم اللغة - 3
 :  االسبانٌة لالعوام

 2010 و 2009 و 2008
 

 

 كلٌة اللغات /ا       االسبانٌة 

حضور مؤتمر عالمً حول - 3
 فً  (SITAU)الترجمة 
 غرناطة
2011 

9( 

عضوٌة فً لجنة اعداد منهج اللغة االسبانٌة - 4
 فً

 2009-2008 وزارة التربٌة 

ترجمات ثقافٌة من االسبانٌة - 4
 الى العربٌة فً الصحف العراقٌة

مترجمة فً المكتب االستشاري فً كلٌة - 5
 و لغاٌة االن- 2010اللغات من 

 

مسؤولة عن تحرٌر االخبار فً الموقع - 6
و - 2013االلكترونً فً كلٌة اللغات من عام 

 لغاٌة االن

 

مسؤولة الوحدة الثقافٌة فً قسم اللغة - 7
 2014االسبانٌة لعام 

 

 



أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 (بٌدرو باروما)الثنائٌات فً رواٌة  1

 للكاتب خوان رولفو

 2011 مجلة اآلداب

قصب و )اللون انموذجا أدبٌا فً رواٌة  2
 للكاتب بٌثنته بالسكو اٌبانٌٌث (وحل

 2011 مجلة اللغات

مجلة دراسات الترجمة  الرواٌة األم لكل الرواٌات (دون كٌخوته) 3
 فً بٌت الحكمة

2011 

 (وقائع موت معلن)ثالث ترجمات لرواٌة  4
 دراسة مقارنة–

عدد –مجلة اللغات 
 خاص

2013 

العلمً  عدد خاص بالمؤتمر اكتساب اللغة سالح ذو حدٌن  5
 السنوي السابع فً كلٌة

 جامعة بغداد- اللغات

2011 

باٌه انكالن و حواره الخاص فً المسرح  6
اضواء  )مسرحٌة - االسبرتٌنً 

 انموذجا (البوهٌمٌا

 2014 مجلة اللغات

رواٌة / تخدم النص االدبً محاكاة االصوات ظاهرة 7

 الجراء انموذجا
 2014 مجلة االستاذ

 المطر االصفر مقاربة معانً االستعارات بٌن الرواٌة 8
 االسبانٌة و القرآن الكرٌم

 2015 مجلة كلٌة اللغات

دراسة تقٌٌمٌة /مستقبل الترجمة االكادٌمً فً العراق  9
 لواقع تدرٌس الترجمة فً قسم اللغة االسبانٌة

 2015 مجلة كلٌة اللغات

دساعخ ِمبسٔخ/ رشعّخ وٍّخ سصق فٟ عٛسح اٌجمشح  10  
 رشعّخ اٌمشآْ اٌٝ اٌٍغبد االٚسث١خ

ندوة بٌت الحكمة فً الجامعة 

 المستنصرٌة

2014 

المؤتمر العلمً العاشر فً كلٌة   اٌزأط١ً اإلعالِٟ ٌّفَٙٛ اٌؾضبسح االعال١ِخ 11

 الشرٌعة

2016 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=fS3YAv4AAAAJ&citation_for_view=fS3YAv4AAAAJ:ufrVoPGSRksC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=fS3YAv4AAAAJ&citation_for_view=fS3YAv4AAAAJ:LkGwnXOMwfcC


    نقابة الصحفٌٌن العراقٌٌن  

   جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌن  

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 2007 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر 1

 2008 عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر 2

 2009 عمٌد كلٌة اللغات   كتاب شكر 3

 2010 رئٌس جامعة بغداد كتاب شكر 4

 2010 عمٌد كلٌة اللغات كتب شكر (5) 5

 2013 من وزٌر التعلٌم العالً كتاب شكر  (1) -6

 2014 من عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر (1) -7

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 

 السنة نوع الكتاب أسم الكتاب ت

رواٌة لم تكتمل للمؤلف / فً آب سنلتقً  1
 غابرٌٌل غارثٌا ماركٌز

 

اعداد وترجمة من 
 االسبانً الى العربً

 
 

2014 

ترجمة من االسبانً  حكاٌة العاشقٌن  عثمان و دراخا 2
 الى العربً

2015 

ترجمة من االسبانً  ابن سراج و خرٌفة 3
 الى العربً

2015 

ترجمة من العربً الى  كتاب مختارات الشعر الكردي  4
 االسبانً

2016 

الواقعٌة االجتماعٌة و : تورنته باٌستر 5
 الخٌالٌة ، دراسة نقدٌة و تحلٌلٌة

 2017 باللغة االسبانٌة

 



 .اللغــات :ثانً عشر  

  (اٌٍغخ األَ) اٌزشوّب١ٔخ            

         اٌؼشث١خ  

   االعجب١ٔخ 

 االٔى١ٍض٠خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ػ١ٍّخاٌغ١شح اي
 

 

 

 

 

  شزٜ اعّبػ١ً عجٛسٞ عٍّبْ .د :  االعــــــــــــُ 

       ح االعجبٟٔحاٌٍغػٍُ دوزٛساٖ فٟ :       اٌزـخـظــض

 رذس٠غ١خ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ:      اٌٛظ١فــــــٗ  

 اعزبر ِغبػذ     :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ           /و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد  :      ػٕٛاْ اٌؼًّ

:     /    ٘برف اٌؼًّ   

  saraessam10@yahoo.com :اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ 

 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

اٌزبس٠خ اٌى١ٍـــخ  اٌغبِؼخ اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

ثىبٌٛس٠ٛط 

 

 1992 و١ٍخ اٌٍغبدثغذاد 

 ِبعغز١ش       

 

ثغذاد 

 

 

 

 2004                                         و١ٍخ اٌٍغبد

 

 

 

 

 

 ِبعغز١ش       

 

 

 

 اعجب١ٔب /غشٔبطخ

 

 

   و١ٍخ اٌفٍغفخ ٚاالداة

 

2010 

 
 اٌذوزٛساٖ

 

 2013 و١ٍخ اٌفٍغفخ ٚاالداة اعجب١ٔب/غشٔبطخ

 

 

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 1998/1999 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ِزشعُ 1

 
 

 

 اٌظٛسح 

mailto:saraessam10@yahoo.com


 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

اٌٝ - اٌفزشح  ِٓ اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )اٌغٙخ  د 

 2001 /1999 ثغذاد  اٌٍغبد 1

 2005/2009ثغذاد  اٌٍغبد 2

 

  ٌٚغب٠خ اال2014ْثغذاد  اٌٍغبد 3

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

اٌغٕـــــخ اٌّـــــبدح اٌمغـــُ د 

اٌٍغخ االعجب١ٔخ  1

 

 

 

 

 

 

اٌّشؽٍخ االٌٚٝ   - لٛاػذ

اٌّشؽٍخ - ِؾبدصخ /ٚاٌضبٌضخ 

اٌّشؽٍخ -اِالء   /االٌٚٝ اٌضب١ٔخ

 االٌٚٝ

 

 

 

 

 2001اٌٝ 1999

 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ- اٌمٛاػذاٌٍغٗ االعجب١ٔٗ  2

 /اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ- اٌزطج١مبد/

 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ- ػٍُ اٌٍغخ

 2009اٌٝ 2005

  2014/ 2013 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ اٌزشعّخ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 3

/ اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ- اٌمٛاػذ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 4

  اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ–االٔشبء 

2014 /2015 

 

 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ- اٌمٛاػذ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 5

 اٌّشؽٍخ اٌضب١ٔخ- اٌزشعّخ

 

2015/2016  

 2017/2018 اٌّشؽٍخ اٌضبٌضخ/ إٌؾٛ  لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 6

رذس٠غ١خ ِٚمشس لغُ اٌٍغخ  2

 االعجب١ٔخ

 

 

 

 اٌٍف اٌٍغخ 

 1999/2001 لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ

 

 

 

  ٌٚؾذ اال2005ْ  لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ رذس٠غ١خ 3

  2015/2017 اٌٍغخ اال٠طب١ٌخ سئ١ظ لغُ  4 َ

5    



 2018/2019 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ/ ػٍُ اٌٍغخ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 7

االششاف ػٍٝ ثؾٛس اٌطٍجخ  لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 

 اٌّشؽٍخ اٌشاثؼخ 

 

2005/2019  

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

اٌغٕــخ اٌمغـــُ اعُ األطشٚؽخ  أٚ  اٌشعبٌخ د 

   ال٠ٛعذ 1

2    

3    

 

. اٌّؤرّشاد ٚإٌذٚاد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ شبسن ف١ٙب: عبدعبً  

 

 

ٔٛع اٌّشبسوخ  ِىبْ أٔؼمبد٘ب اٌغٕــخ  اٌؼٕٛاْ  

 (ؽضٛس/ثٛعزش / ثؾش  )

ٔذٚح ؽٛي اٌؼٕف ضذ االطفبي  1

 ٚاٌّشأح ٚاٌؼٕف اٌش٠بضٟ 

          ؽضٛس عبِؼخ ثغذاد /و١ٍخ اٌٍغبد    2014        

          ؽضٛس عبِؼخ ثغذاد  / و١ٍخ اٌٍغبد 2014 ٔذٚح ؽٛي االس٘بة فٟ اٌؼشاق 2

ٔذٚح فٟ لغُ اٌٍغخ االٌّب١ٔخ  ؽٛي  3

 اٌزشعّخ ٚاٌظؾبفخ

و١ٍخ /لغُ اٌٍغخ االٌّب١ٔخ  2014

 اٌٍغبد 

          ؽضٛس

ِؤرّش فٟ و١ٍخ ااٌزشث١خ اثٓ سشذ  4

رؾذ شؼبس ثٕبء اٌؼشاق ٠جذأ ثغٛدح 

 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ

/ اثٓ سشذ- و١ٍخ اٌزشث١خ 2016

 عبِؼخ ثغذاد

       ِشبسوخ ثجؾش

 ِؤرّش و١ٍخ اٌٍغبد ثؼٕٛاْ  5

 اٌٍغخ ٚاٌزشعّخ ِٕٙال ٌالثذاع

       ِشبسوخ ثجؾش عبِؼخ ثغذاد/ و١ٍخ اٌٍغبد 2016

 

 

 

 . األٔشطخ اٌؼ١ٍّخ اال شٜ : عبثؼب  



 بسط اٌى١ٍخ دا ً اٌى١ٍخ  

اٌّشبسوخ فٟ اػذاد ا١ٌَٛ اٌضمبفٟ االعجبٟٔ   1

1999/2000 

اٌّشبسوخ فٟ ٚسشخ اٌؼًّ اٌزٟ البِزٙب و١ٍخ 

االداة ثبٌزؼبْٚ ِغ عبِؼخ عٕغٕبرٟ 

االِش٠ى١خ ؽٛي ِٙبساد االٌمبء ِٚٙبساد 

   17/11/2015اٌم١بدح 
 

2 

 

 

 

اٌّشبسوخ فٟ اػذاد ا١ٌَٛ اٌضمبفٟ االعجبٟٔ  

2008/2009 

 

 

 

  2014/ سئ١ظ ٌغٕخ اٌّىزجخ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ  3 

/ ػضٛ ٌغٕخ ِششذ٠ٓ رشث١٠ٛٓ فٟ لغُ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 4

2014 

 

 

 

 2014مترجمة فً المكتب االستشاري فً كلٌة اللغات  5
 ولغاٌة االن

 

  2014/2015مدرس فً دورات التعلٌم المستمر  6

رئٌس اللجنة العلمٌة فً قسم اللغة االٌطالٌة  7
2015/2016  

 

 

عضو فً لجنة ادخال بٌانات تقٌٌم االداء فً القسم  8
 2017/2018 /2015/2016االٌطالً 

 

 2018عضو فً اللجنة الوزارٌة لتطوٌر المناهج  9
/2019  

 

رئٌس لجنة المقررات للسنوات االربعة لعام    10
2018/2019 

 

عضو فً اللجنة المركزٌة االمتحانٌة       11
2018/2019 

 

عضو فً لجان االستالل الخاصة لبحوث اللغة  12
2018/2019 

 

   

 

 

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

 

 اٌغٕخ ِؾً إٌشش أعُ اٌجؾش د



1  

                          اٌٍّؾك ثبالعُ فٟ لٛاػذ اٌٍغخ االعجب١ٔخ 

ٌخ و١ٍخ ِظ /ثغذادعبِؼخ  

   86 ػذد االداة

         

200  ِٕشٛس8

2  

 اٌجذي فٟ لٛاػذ اٌٍغخ االعجب١ٔخ

ِغٍخ و١ٍخ / ثغذادعبِؼخ 

 90االداة ػذد 

  ِٕشٛس2009

 فٟ اٌّغٍٗ االعجب١ٔٗ ٚفك إٌظش٠خ اٌّؼشف١خ ( ٍف/ اِبَ)ظشفٟ اٌّىبْ  3

  (رٛٔٛط)اٌؼب١ٌّخ  

 26 ػذد/دساعبد ػٍُ اٌٍغٗ 

201   ِٕشٛس4

االعزؼبسح ٚاٌىٕب٠خ ِٚفب١ُ٘ ثالغ١خ ا شٜ فٟ اٌٍغز١ٓ  4

 (دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ)اٌؼشث١خ ٚاالعجب١ٔخ 

  ِٕشٛس2014  ِغٍخ اٌٍغبد/ عبِؼخ ثغذاد

 اٌٍغخ ٚاٌفىش ٚاالدسان ٚا١ّ٘زٙب فٟ رؼ١ٍُ اٌٍغخ 5

 

 فٟ اٌّغٍٗ االعجب١ٔٗ

/  اٌؼب١ٌّخ  ثٛسرب ١ٌٕىٛاسَٚ

 رؼ١ٍُ اٌٍغبد االعٕج١خ

 ِٕشٛس 2015  

دساعخ رؾ١ٍ١ٍخ  ؽٛي ؽشفٟ / ؽشٚف اٌغش االعجب١ٔخ 6

  فٟ اٌٍغخ االعجب١ٔخ por y paraاٌغش 

ِغٍخ و١ٍخ /عبِؼخ ثغذاد

 اٌٍغبد

  ِٕشٛس2016

 

دٚس اٌزشعّخ  )اٌجؾش اٌّشزشن اٌّٛعَٛ  7

ٚاٌٍغخ فٟ اٌؾشوخ اٌضمبف١خ ٚرأص١ش٘ب ػٍٝ 

 (اٌّغزّغ

/ ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد 

عبِؼخ ثغذاد اٌّؤرّش 

اٌؼٍّٟ اٌضبِٓ ٌى١ٍخ 

 اٌٍغبد
 

  ِٕشٛس2016

ِؼٛلبد اٌزؼ١ٍُ االٌىزشٟٚٔ  )اٌجؾش اٌّٛعَٛ  8

 (فٟ اٌذٚي اٌؼشث١خ

و١ٍخ / ِغٍخ االعزبر

ثؾش )رشث١خ اثٓ سشذ 

 (ِشزشن

  ِٕشٛس2016

ٚظ١فخ االدسان فٟ اٌؼبٌُ : اٌٍغخ ٚاٌفىش  9

 دساعخ ِمبسٔخ/ اٌؼشثٟ ٚاٌؼبٌُ اٌغشثٟ

و١ٍخ / ِغٍخ االداة

 عبِؼخ ثغذاد/ االداة 

  ِٕشٛس2019

 

 .ػض٠ٛخ ا١ٌٙئبد اٌؼ١ٍّخ اٌّؾ١ٍخ ٚاٌذ١ٌٚخ : ربعؼب 

 

 

 

 .وزت اٌشىش ، اٌغٛائض  ٚ شٙبداد اٌزمذ٠ش: ػبششاً  



اٌغٕخ اٌغٙخ اٌّبٔؾخ وزبة اٌشىش أٚ اٌغبئضح أٚ شٙبدح اٌزمذ٠ش د 

 1999 ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبدوزبة شىش ٚرمذ٠ش   1

 2005سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد وزبة شىش ٚرمذ٠ش   2

 2014 اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟاٌغ١ذ ٚص٠ش وزبة شىش ٚرمذ٠ش  3

 

 2016 اثٓ سشذ- ػ١ّذ و١ٍخ اٌزشث١خ وزبة شىشٚشٙبدح رمذ٠ش٠خ 4

 2016 ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد وزبة شىش ٚرمذ٠ش 5

 2016 سئ١ظ اٌغبِؼخ شىش ٚشٙبدح رمذ٠ش٠خ 6

 2017 ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد وزبة شىش ٚرمذ٠ش 7

 2017 ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد وزبة شىش ٚرمذ٠ش 8

 2018 ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد وزبة شىش ٚرمذ٠ش 9

 

 .اٌىزت اٌّؤٌفخ أٚ اٌّزشعّخ:ؽبدٜ ػشش  

 عٕخ إٌشش أعُ اٌىزبة د

1  

 (رؾ١ًٍ اٌم١ُ اٌذال١ٌخ ٌٍظشٚف اٌّىب١ٔخ فٟ اٌٍغخ االعجب١ٔخ)وزبة ِؤٌف  ثؼٕٛاْ 

Análisis de los valores semánticos de los adverbios de ubicación 

y de dirección 

 

2015 /2016 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 اثٓ اٌغشاط:اٌّشبسوخ فٟ رشعّخ اٌىزبة االعجبٟٔ  

 

 

 

 

2014 /2015 

 

 

  

3 

 

  (ؽىب٠خ اٌؼبشم١ٓ ػضّبْ ٚدسا ب  )اٌّشبسوخ فٟ رشعّخ  لظخ اعجب١ٔخ ثؼٕٛاْ  

 

 

2014  

 

4 

 

 

 اٌّشبسوخ فٟ رشعّخ ِخزبساد لظظ١خ ٌٍىبرت االعجبٟٔ  ٛع١ٗ ِبس٠ب ١ِش٠ٕٛ

 

2014 



ِخزبساد ِٓ )اٌّشبسوخ فٟ رشعّخ وزبة ػٓ اٌشؼش اٌىشدٞ اٌٝ اٌٍغخ االعجب١ٔخ ثؼٕٛاْ  5

 (اٌشؼش اٌىشدٞ اٌؾذ٠ش فٟ اٌؼشاق

2016 

 2016 (اعبط١ش اٌؾت فٟ ثالد االٔذٌظ)اٌّشبسوخ فٟ اػذاد ٚرشعّخ وزبة  6

 2016 (دساعبد ٚؽٛاساد ِغ اٌشٚائٟ اٌؼبٌّٟ ِبس٠ٛ ثبسغبط ٠ٛعب)اػذاد ٚرشعّخ وزبة  7

 

 2016 اٌّشبسوخ فٟ رشعّخ لظزبْ لظ١شربْ ِٓ ادة اِش٠ىب اٌالر١ٕ١خ 8

 

. اٌٍغــبد :صبٟٔ ػشش  

 ٟٔاعجب  

  ٟػشث 

 ٞأى١ٍض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

      ػظبَ اؽّذ ٔبطش:       ـُ ـــــــــاالعــ

   1973 /3 / 10 : ربس٠خ ا١ٌّـالد 

  ِزضٚط  :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 ال٠ٛعذ    :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍُ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

    اٌٍغخ االعجب١ٔخ:          صــاٌزـخـض

ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ / دائشح اٌجؼضبد ٚاٌؼاللبد اٌضمبف١خ/ ِٛظف اداسٞ:       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ٚاٌجؾش اٌؼٍّٟ

 اعزبر ِغبػذ      :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 عبِؼخ ثغذاد/     و١ٍخ اٌٍغبد  :    ػٕٛاْ اٌؼًّ

 /:         اٌؼًّ   ٘برف

 07732435052:     اٌٙبرف إٌمبي

   esamnasser324@gmail.com  :اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 6/7/1995 اللغات بغداد

/ دبلوم عالً 
 الترجمة

 1998 اللغات بغداد

 2001اٌلول  كلٌة الترجمة التحرٌرٌة والفورٌة اسبانٌا/ غرناطة الماجستٌر

 
 

 

 اٌظٛسح 



 الدكتوراه
 

 9/1/2004 كلٌة الترجمة التحرٌرٌة والفورٌة اسبانٌا/ غرناطة

    أخرى

 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

  اٌٝ–ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

 1999 – 1998 جامعة بغداد كلٌة اللغات 1

 2012 - 2004 جامعة بغداد كلٌة اللغات 2

 الى الوقت 2016 جامعة بغداد كلٌة اللغات 3

 الحالً

4    

5    

6    

7    

8    

 

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 1999  -1998  عبِؼخ ثغذاد–و١ٍخ اٌٍغبد  اعزبر ِؾبػش 1

 2004 عبِؼخ غشٔبؽخ- ِؼٙذ اطذلبءاٌؼبٌُ اعزبر ِؾبػش 2

 2005-2004  عبِؼخ ثغذاد–و١ٍخ اٌٍغبد  اعزبر ثؼمذ 3

 2005  عبِؼخ ثغذاد–و١ٍخ اٌٍغبد  رذس٠غٟ ػٍٝ اٌّالن اٌذائُ 4

 2015 - 2012 ثٌٕٛذا/ ٚاسشٛ  ِؼبْٚ ِغزشبس صمبفٟ 5

 .اٌٝ االْ– 2016  عبِؼخ ثغذاد–و١ٍخ اٌٍغبد  رذس٠غٟ 6



 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2005-2004 علم اللغة االسبانً 1

 2005-2004 تطبٌقات لغوٌة االسبانً 2

 2007- 2004 المحادثة االسبانً 3

 2011 -2010 المحادثة االسبانً 4

 2011 -2007 الترجمة االسبانً 5

   2012 -2011 اللغة االسبانٌة االنكلٌزي 6

 2017 - 2016 الترجمة العلمٌة االسبانً 7

 2018 - 2017 الترجمة العلمٌة  االسبانً 8

 الترجمة السٌاسٌة االسبانً 9

 

2018 - 2019 

 2020 -2019 مدهل الى الترجمة  االسبانً  10

 

: اٌزٟ أششف ػ١ٍٙب (االطبس٠ؼ ، اٌشعبئً  ):  بِغبً  

 السنــةم ـــالقس رسالة ال األطروحة  أو اسم ت

 2005-2004 االسبانً رسالة عن الترجمة  1

 2005-2004 االسبانً رسالة عن اللغة 2

 2005-2004 االسبانً رسالة عن الترجمة 3

 2005-2004 االسبانً رسالة عن االدب 4

 2005-2004 االسبانً رسالة عن اللغة  5

 2005-2004 االسبانً رسالة عن اللغة 6

 2005-2004 االسبانً رٌالة عن الترجمة 7

 



 

 .اٌزٟ شبسن ف١ٙباٌؼ١ٍّخ ٚإٌذٚاد اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة العنوان ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

مؤتمر الدولً للنهوض بواقع  1

 الجامعات العراقٌة

 مشارك فندق الرشٌد/ بغداد 2008

مؤتمر عن واقع التعلٌم فً  2

 العراق

 مشارك مجلس النواب العراقً 2009

كلٌة / جامعة بغداد 2010 المؤتمر العلمً 3

 اللغات

 باحث

كلٌة / جامعة بغداد 2011 المؤتمر العلمً 4

 اللغات

 باحث

-12-25-24 المؤتمر العالمً للترجمة 5

2011 

جامعة /كلٌة الترجمة

 اسبانٌا/ غرناطة

 باحث

حلقة نقاشٌة عن الترجمة  6

 والسٌاق

كلٌة / جامعة بغداد 2011

 اللغات

 باحث

حلقة نقاشٌة عن الترجمة  7

 وعالقتها بالسٌاق

كانون الثانً 

2012 

جمعٌة المترجمٌن 

 العراقٌٌن

 باحث

المشاركة فً الندوة العلمٌة  8

" Pues"عن اداة الربط 

 وترجمتها الى العربٌة

 باحث كلٌة اللغات 2018

المشاركة فً ورقة العمل عن  9

 "امكانٌة او استحالة الشعر" 

قسم اللغة / كلٌة اللغات  2018

 .االسبانٌة

 باحث



" المشاركة فً الندوة عن  10

 "الصف االلكترونً

كانون الثانً 

2019 

مركز / جامعة بغداد 

 التعلٌم المستمر

 باحث

المشاركة فً الندوة العلمٌة  11

محسن الرملً " الموسومة 

 "والٌخاندرو كاسونا

جمعٌة المترجمٌن  2019

 العراقٌٌن

 باحث

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

عضو لجنة االرشاد التربوي فً كلٌة .1

 .اللغات

عضو لجنة مؤتمر بغداد عاصمة . 1

للثقافة العربٌة الذي ستنظمه وزارة 

 .الثقافة العراقٌة

عضو لجنة الحلقات النقاشٌة فً كلٌة  . 2

 اللغات

عضو لجنة المؤتمر الدولً عن . 2

الترجمة الذي نظمته وزارة الثقافة 

 .العراقٌة
رئٌس اللجنة الثقافٌة فً القسم االسبانً . 3

  والى االن2008من العام الدراسً 

 

رئٌس لجنة الحلقات النقاشٌة فً القسم . 4

 االسبانً

 

رئٌس لجنة مجانٌة الكتب فً القسم . 5

 االسبانً

 

عضو اللجنة العلمٌة فً القسم . 6

 االسبانً 

 

عضو لجنة اختبار الطلبة الجدد فً . 7

 القسم االسبانً 

 

عضو لجنة مناقشة البحوث فً . 7

 القسم االسبانً 

 

رئٌس اللجنة المركزٌة للماستر . 8

 شٌت االلكترونً

 



رئٌس اللجنة المركزٌة للتسجٌل . 9

 .االلكترونً

 

 

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 فً Pues"" روائٌة الدة الربط –دراسة لغوٌة  1

 وترجمتها الى العربٌة (الكوخ)رواٌة 

/ مجلة كلٌة االداب 

 جامعة بغداد

2008 

: المبنً للمجهول  بٌن العربٌة واالسبانٌة 2

 .دراسة مقارنة

/ مجلة كلٌة االستاذ 

 جامعة بغداد

2010 

بٌن الواقع : كتب تعلٌم اللغة االسبانٌة 3

 .والطموح

جامعة / كلٌة اللغات 

 بغداد

2010 

دراسة : حروف الجر بٌن العربٌة واالسبانٌة 4

 مقارنة

جامعة / كلٌة اللعات 

 بغداد

2016 

 جامعة –كلٌة اللغات  اسماء االعالم بٌن العربٌة واالسبانبة 5

 بغداد

2017 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

      

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  



كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

 كتاب شكر 1

  غ عادل 

 2008 فخامة نائب رئٌس الجمهورٌة

 2009 مدٌر العالقات الثقافٌة كتاب تثمٌن جهود 2

 2009 السٌد عمٌد كلٌة اللغات  كتاب شكر 3

 2010 السٌد عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر 4

 2010 السٌد عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر 5

 2011 السٌد عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر وتقدٌر  6

معالً وزٌر التعلٌم العالً  كتااب شكر وتقدٌر  6

 .والبجث العلمً

2013 

معالً وزٌر التعلٌم العالً  كتاب شكر وتقدٌر  7

 .والبجث العلمً

2014 

 

 2011 .عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر وتقدٌر .8

السٌد مدٌر مكتب سٌادة رئٌس  كتاب تثمٌن جهود  9

 الوزراء

2018 

 2017 السٌدة عمٌد كلٌة اللغات كتاب  شكر وتقدٌر 10

 2018 السٌدة عمٌد كلٌة اللغات ثالثة كتب شكر وتقدٌر  11

 2018 السٌد رئٌس جامعة بغداد  كتاب تثمٌن جهود  12

معالً وزٌر الثقافة والسٌاحة  كتاب شكر وتقدٌر  13

 .واالثار

2019 

 



 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2016  ترجمة لمختارات من الشعر الكردي الحدٌث 1

 2017 ( عربً–اسبانً )مصطلحات اقتصادٌة  2

3 /                                                                   /                  

4 /                                                    /                  

5 /                                                    /                  

6 /                                                    /                   

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

 ػشث١خ         اي 

    االعجب١ٔخ  

 االٔى١ٍض٠خ 

 اٌجٌٕٛذ٠خ 

 اال٠طب١ٌخ 

 اٌفبسع١خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌغ١شٖ اٌزار١ٗ
 

 

 

 

         أع١ً اسصلٟ ١٘ٚت اٌؼج١ذٞ  :    ـُ ـــــــــاالعــ

  20/6/1973: ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 ِزضٚعخ :اٌؾبٌخ اٌضٚع١خ 

 اصٕبْ     :ػـــــذد األٚالد  

 ِغٍّخ  :   اٌذ٠ـــــــــــبٔخ

       ٌغخ ٚأدة اعجبٟٔ :       صــاٌزـخـض

 رذس٠غ١خ :       ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط     :اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

            و١ٍخ اٌٍغبد /عبِؼخ ثغذاد  :    ػٕٛاْ اٌؼًّ

      /:    اٌؼًّ   ٘برف

       /:   اٌٙبرف إٌمبي

 .aseel_arzoke@Yahoo.com:اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ 

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً 

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 30/6/1995 اللغات بغداد

 27/3/2005 اللغات بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

   

    أخرى



 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )  اٌغٙخ د

 2020-2008 بغداد كلٌة اللغات 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

 

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 2005-1998 و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد ِزشعُ 1

 2010-2005 و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد (ِذسط ِغبػذ)رذس٠غ١خ 2

 2014-2010 و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد (ِذسط )رذس٠غ١خ 3

 2020-2014 و١ٍخ اٌٍغبد/عبِؼخ ثغذاد (ِذسط )رذس٠غ١خ 4

5    

6    



 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2008 اول-قراءة االسبانً 1

 2009 اول- استٌعاب االسبانً 2

 2012-2010 اختصاص ثانً االنكلٌزي 3

 2016-2013 ثانً-أدب أندلسً-مدخل لؤلدب االسبانً االسبانً 4

 2018- 2017 ثالث-استٌعاب االسبانً 5

 2020- 2019 ثانً-استٌعاب االسبانً 6

7    

8    

9   

 

 

 

: 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 اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

مؤتمر التنوع الثقافً  1

 وصعوبة الترجمة

كلٌة /جامعة بغداد  2010

 اللغات

 باحثة

 السنوي السابع نحو رؤى  يالمؤتمر العلم 2

 علمٌة فً تعلٌم اللغات األجنبٌة

كلٌة /جامعة بغداد  2011

 اللغات

 باحثة

 مؤتمر بغداد الدولً الثالث للترجمة تحت 3

 (بالترجمة تتواصل الثقافات)شعار

  مٌلٌا–فندق المنصور  2013

 

 مٌلٌا

 باحثة

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

  لجنة االشراف على البحث

  لجنة البطاقة الجامعٌة 

  لجنة دلٌل الطالب 

  لجنة المرشدٌن التربوٌٌن 

  لجنة تدقٌق بٌانات هوٌات

  تتشكٌل لجنة غٌا با

  لجنة تصحٌح بعض الدروس

  لجنة مناقشة بحوث التخرج

  لجنة االمتحانات الشفوٌة

  لجنة تدقٌق الماسترشٌت

  لجنة وضع األسئلة 

  لجنة ثقافٌة 

  لجنة المجانٌة

  لجنة المكتبة 

  لجنة جمالٌة القسم 

 



أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 . تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

معارف  1

الثانً عشر ،العاشر،الرابع،الخامس)الفونسو

 ((عشر(الثالث ،

جامعة /كلٌة اللغات

 بغداد

2010 

فً انشودة الفارس لوركا ٌعبر عن مشاعرة الشخصٌة من خالل شخصٌة  2

 الفارسالفارس شخصٌة الفارس

مجلة /كلٌة التربٌة 

 124عدد/االستاذ

2010 

جامعة بغداد /كلٌة اللغات  فدرٌكو جارسٌا لوركا حٌاتة واعمالة 3

 16عدد/

2008 

لبنٌتو (فورتوناتا أي خاثٌنتا)الرؤٌا الواقعٌة داخل عمل 4

 برث كالدوس

 2010 74عدد/كلٌة االداب 

االسبانٌة كلغة ثانٌة لطالب قسم اللغة االنكلٌزٌة بٌن  5

 النظرٌة والتطبٌق 

عدد –كلٌة اللغات /جامعة بغداد

 خاص سابع

2011 

جامعة /كلٌة اللغات (بالترجمة تتواصل الثقافات) شعارمؤتمر بغداد الدولً الثالث للترجمة تحت 6

 بغداد

2013 

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

      

     

 .كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

مخلف .د/عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر 1

 حماد

10/9/2001-

3374 
طالب عبد الجبار .د/عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر 2

 القرٌشً 

23/11/2009-

5014 
عبد الواحد محمد .د/عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر 3

 مسلط

15/3/2009-

868 
طالب عبد الجبار .د/عمٌد كلٌة اللغات كتاب شكر 4

 القرٌشً 

28/4/2010-

2013 
طالب عبد الجبار .د/عمٌد كلٌة اللغات شهادة التقدٌر 5

 القرٌشً

14-15/4/2010 

طالب عبد الجبار .د/عمٌد كلٌة اللغات شهادة التقدٌر 6

 القرٌشً

22-23/3/2011 

سوسن فٌصل .د/عمٌد كلٌة اللغات شهادة التقدٌر 7

 السامر 

7-9/5/2013 

مدٌر عام دار /عالء أبو الحسن إسماعٌل .د شهادة التقدٌر 8

 المامؤن للترجمة والنشر

7-9/5/2013 

 



 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2012-12-3 (كتاب مترجم)صور مشرقة من حضارة بغداد فً العصر العباسً 1

 2018 لظض لظ١شح اٌغضء اٌضبٟٔ 2

 2016  االٚيلظض لظ١شح اٌغضء 3

  ػشثٟ–رشعّخ ِؼغُ اٌّظطٍؾبد اٌمب١ٔٛٔخ اعجبٟٔ - 4

 

 ؽىب٠خ اٌؼبشم١ٓ ػضّبْ ٚدسا ب-4

 

 حلظزبْ لظ١شربْ ِٓ ادة اِش٠ىب اٌالر١ٕٟ-5

 اثٓ اٌغشاط-6

 

 ِخزبساد ِٓ اٌشؼش اٌىشدٞ  اٌؼشالٟ اٌّؼبطش-7

2019 

 
 ؽىب٠خ اٌؼبشم١ٓ ػضّبْ ٚدسا ب- 5

 

 حلظزبْ لظ١شربْ ِٓ ادة اِش٠ىب اٌالر١ٕٟ-5

 اثٓ اٌغشاط-6

 

 ِخزبساد ِٓ اٌشؼش اٌىشدٞ  اٌؼشالٟ اٌّؼبطش-7

2014 

 
 2016 حلظزبْ لظ١شربْ ِٓ ادة اِش٠ىب اٌالر١ٕٟ 6

 

 

 اثٓ اٌغشاط 7

 

2015 

 2016 ِخزبساد ِٓ اٌشؼش اٌىشدٞ  اٌؼشالٟ اٌّؼبطش 8

 

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

    (ٌغخ األَ)اٌٍغخ اٌؼشث١خ           

              ٟٔاٌٍغخ االعجب 

 اٌٍغخ االٔى١ٍض٠خ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 حاٌؼ١ٍّخاٌغ١ش
 

 

 

 

 سٔب ػجذ اٌشؽّٓ ػض٠ض : ـُ ـــــــــاالعــ

  15/6/1977:ربس٠خ ا١ٌّـالد 

 اٌٍغخ االعجب١ٔخ ٚاداثٙب  : صــاٌزـخـض

 رذس٠غ١خ: ٖ ــــــاٌٛظ١ف

 ِذسط:اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ 

 رذس٠غ١خ : ػٕٛاْ اٌؼًّ 

 /:  اٌؼًّ   ٘برف

 /: اٌٙبرف إٌمبي

 ranaespaniol@gmail. com:اٌجش٠ذ إالٌىزشٟٚٔ

 .اٌّؤ٘الد اٌؼ١ٍّخ : أٚالً  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

بكالورٌوس لغة 
اسبانٌة   

 1999-1998 اللغات بغداد

دبلوم عالً فً 
 ةالترجم

 2002-2001 اٌٍغبد ثغذاد

مقاصة الدبلوم 
العالً فً اللغة 

/ األسبانٌه 
المعادل )ترجمة

 (للماجستٌر

 2013-2011 اٌٍغبد ثغذاد

    

 اٌٝ- اٌفزشح ِٓ  اٌغٙخ اٌٛظ١فخ د

 
 

 اٌظٛسح 



 .اٌزذسط اٌٛظ١فٟ : صب١ٔبً  

 

 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼٟ : صبٌضبً  

 اٌٝ- ِٓ اٌفزشح  اٌغبِؼخ  (اٌى١ٍخ/ اٌّؼٙذ )اٌغٙخ  د

لغُ اٌٍغخ - أدسط فٟ و١ٍخ اٌٍغبد  1

األعجب١ٔخ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ ٚاٌضب١ٔٗ 

 .( ِٚغبئٟ(ِغبئٟ-اٌظجبؽٟ)

 2019-2002 ثغذاد

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 .اٌّمشساد اٌذساع١خ اٌزٝ لّذ ثزذس٠غٙب: ساثؼبً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2019 الى 2002من  استٌعاب-  قواعد– قراءة –ترجمة  االسبانً  1

2    

2    

3    

4    

5    

6    



3    

4    

5    

6    

7    

8    

9   

 

 

 

: 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 اٌّؤرّشاد : عبدعبً  

نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت 

بوستر / بحث  )

 (حضور

المؤتمر العلمً التاسع لكلٌة  1
 اللغات 

جامعة -كلٌة اللغات 2017
 بغداد

 منفرد



النص الفلسفً واشكالٌة )ندوة 2
 (الترجمة 

جامعة -كلٌة اللغات 2018
 بغداد

 مشترك

استخدام الوسائل التعلٌمٌة )ندوة 3
الحدٌثة و دورها فً رفع 

المستوى العلمً لطلبة قسم 
  (اللغة االسبانٌة

عبِؼخ -و١ٍخ اٌٍغبد 2019

 ثغذاد

 ِٕفشد

4     

5     

6     

7     

 

 . االخرى األنشطة العلمٌة : سابعا  

 خارج الكلٌة داخل الكلٌة

 من الندوات والمؤتمرات التً العدٌدحضور 
. تقام فً كلٌة اللغات او اماكن علمٌة اخرى

 .المشاركة فً دورات التعلٌم المستمر

 دورة فً فن االتكٌت الدولً

  

  

  

 

أو المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع : ثامنا 

 .تطوٌر التعلٌم

 السنة محل النشر أسم البحث ت

من اللغة (المسافر)نقد وتحلٌل لترجمة قصة  1
ترجمة الفعل " العربٌة الى اللغة اإلسبانٌة

الفعل فً المضارع من " + كان" الناقص 
 .العربٌة الى اإلسبانٌة

مجلة االستاذفً كلٌة 
 التربٌة ابن رشد

2014 

فً  "  Que" تحلٌل ترجمة ضمٌر الربط    2
  ". La Barraca" رواٌة الكوخ 

 2015 مجلة كلٌة اللغات



 2016 مجلة االداب ترجمة ادب االطفال ودوره فً تقارب الثقافات  3

 )دراسة نقدٌة وتحلٌلٌة لترجمة أدب األطفال  4
نسخة / رواٌة دون كٌخوته دي ال مانتشا

 ( مخصصة لؤلطفال انموذجاًا مختصرة

 2017 ِغٍخ و١ٍخ اٌٍغبد

 

 .الهٌئات العلمٌة المحلٌة والدولٌة  عضوٌة :تاسعا 

  عضو فً جمعٌة المترجمٌن 

  

 .كتب الشكر ، الجوائز و شهادات التقدٌر: عاشراًا  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدٌر

 السنة الجهة المانحة

كتاب شكر مقدم من قبل السٌد العمٌد  1
  للجهود 2009 / 4 / 28  فً 106المرقم

المبذولة فً الٌوم الثقافً االسبانً   

 2009 كلٌة اللغات

كتاب شكر وتقدٌر من قبل السٌد العمٌد المرقم  2
   2009\11\23 فً 5014

 2009 و١ٍخ اٌٍغبد

كتاب شكر وتقدٌر من قبل السٌد العمٌد المرقم  3
 2010\4\28  فً 2013

 2010 و١ٍخ اٌٍغبد

كتاب شكر مقدم من قبل السٌد عمٌد كلٌة  4
  2011 \ 1 \ 3  فً  45اللغات المرقم 

. للجهود المبذولة فً الكلٌة 

 2011 و١ٍخ اٌٍغبد

وزبة شىش ِمذَ ِٓ لجً اٌغ١ذ ػ١ّذ و١ٍخ اٌٍغبد  5

 ٌٍغٙٛد 2011 \3 \ 30  فٟ  1723اٌّشلُ 

اٌّجزٌٚخ فٟ اٌزؾؼ١ش ٌٍّئرّش اٌؼٍّٟ اٌغبثغ 

 .فٟ اٌى١ٍخ 

 2011 و١ٍخ اٌٍغبد

وزبة شىشٚرمذ٠ش ِمذَ ِٓ لجً اٌغ١ذح ػ١ّذ  6

 9 \ 18 فٟ  3982و١ٍخ اٌٍغبد اٌّشلُ 

 ٌٍغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ 2013\

 .ٌمغُ اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ 

 2013 و١ٍخ اٌٍغبد

اٌغ١ذ ٚص٠ش اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ شىش ٚرمذ٠ش ِٓ  7

 ٚاٌجؾش اٌؼ١ٍّبالعزبر اٌذوزٛس ػٍٟ االد٠ت

ٚرٌه ٌؾظٛي عبِؼخ ثغذادػٍٝ اٌزظ١ٕف 

 .اٌؼبٌّٟ ٌٍغبِؼبد

 2013 ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ



ٌٍغٙٛد سئ١ظ عبِؼخ ثغذاد شىش ٚرمذ٠ش ِٓ  8

اٌّجزٌٚخ ٌٍزذس٠غ١١ٓ اٌّشبسو١ٓ فٟ اٌٍغبْ 

االِزؾب١ٔخ اٌّشوض٠خ ٚاٌفشػ١خ فٟ اٌى١ٍخ ٌٍؼبَ 

  .2012/2013اٌذساعٟ 

 2013 عبِؼخ ثغذاد

وزبة شىشٚرمذ٠ش ِمذَ ِٓ لجً اٌغ١ذح ػ١ّذ  9

 2015 \1 \ 4 فٟ  51و١ٍخ اٌٍغبد اٌّشلُ 

ٌٍغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ ٌمغُ اٌٍغخ 

 .اإلعجب١ٔخ 

 2015 و١ٍخ اٌٍغبد

وزبة شىش ٚرمذ٠ش ِمذَ ِٓ لجً اٌغ١ذح ػ١ّذ  10

 \ 11 \ 22 فٟ  6095و١ٍخ اٌٍغبد اٌّشلُ 

  ٌٍغٙٛد اٌّجزٌٚخ فٟ اٌٍغٕخ االِزؾب١ٔخ  2016

 .ٌمغُ اٌٍغخ اإلعجب١ٔخ 

 2016 و١ٍخ اٌٍغبد

شٙبدح رمذ٠ش٠خ ِمذَ ِٓ لجً اٌغ١ذح ػ١ّذ و١ٍخ  11

 ٌٍّشبسوخ اٌفؼبٌخ فٟ 20/12/2016اٌٍغبد فٟ 

 . إٌشش ٚاٌزشعّخ ثظؾ١فخ اٌٍغبد

 

 2016 و١ٍخ اٌٍغبد

وزبة شىش ٚرمذ٠ش ِمذَ ِٓ لجً اٌغ١ذح ػ١ّذ  12

 ٌٍغٙٛد اٌّجزٌٚخ 10/11/2018و١ٍخ اٌٍغبد فٟ

 .فٟ ٚؽذح اٌزؤ١ً٘ ٚاٌزٛظ١ف ٚاٌّزبثؼخ 

 2018 و١ٍخ اٌٍغبد

 2018 عبِؼخ ثغذاد تثمٌن جهود  13

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة :حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

" صور مشرقة من حضارة بغداد فً العصر العباسً " ترجمة كتاب  1
 (ترجمة مشتركة)

2013 

 2014 (ترجمة مشتركة )" حكاٌة العاشقٌن عثمان و داراخا " ترجمة قصة  2

 2015 (ترجمة مشتركة )"أبن السراج"ترجمة قصة  3

 2016 (ترجمة مشتركة )ترجمة قصتان قصٌرتان من أدب أمرٌكا الالتٌنٌة  4

 2016 مختارات من الشعر الكردي العراقً المعاصر 5

 2017 (رشعّخ ِشزشوخ ) (ػشثٟ- اعجبٟٔ)رشعُ لبِٛط اٌّظطٍؾبد اٌؼغىشٞ  6

 

 .اللغــات :ثانً عشر  

  اٌؼشث١خ 

 االعجب١ٔخ 

 



 

 

  

 

 

 

 


