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 العلمية ةالسير
 

 

 

 

 ناهي عبد إبراهيم ناصر الزهيريأ. د.   االسـم:

  م 2691\7 \21 الد:يالمتاريخ 

 اللغة الفارسية وآدابها  :العام صـصالتخ

 الفارسي  األدب \اللغة الفارسية التخصص الدقيق: 

 

 أستاذ جامعي :ةالوظيف

 أستاذ دكتور العلمية:الدرجة 

 تدريسي  :العملعنوان 

      / العمل: هاتف

   226917721601969 :النقالالهاتف 

 nbrz 87@yahoo.com :()يفضل السمارت ميل كترونياإللالبريد 

 العلمية.المؤهالت  أوالً: 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 5891\5891 باآلدا بغداد البكالوريوس

 م5881\9\2 اللغات بغداد املاجستري

 م 2009\52\15 اللغات دبغدا الدكتوراه 
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 الوظيفي.التدرج  ثانياً: 

 

 الجامعي.التدريس  ثالثاً: 

 لىإ- منالمدة  الجامعة المعهد / الكلية(الجهة ) ت

 حتى اآلن –م 5881 \ 55 \ 2 بغدادجامعة  كلية اللغات  1

 

 قمت بتدريسها. التيالمقررات الدراسية  رابعاً: 

 السنـــــة ـــادةاملــ القســـم ت

 م 5881-5881 ترمجة  أول( +حمادثة ) وآدابها  ةاللغة الفارسي 5

 م5889-5881 (  قراءة )أول =( +)حمادثة  =========== 2

 م 5888-5889  أول()قراءة  )ثاني( +نصوص أدبية   =========== 1

 2004 -5888 نصوص أدبية ) = (  + قراءة ) أول وثاني (  ============ 4

 م 2008-2001  )=(+ قراءة  وثالث( )ثانينصوص أدبية   ============ 1

 2052-2050 نصوص ثاني + قراءة ثاني  =========== 1

 2054-2051 نصوص رابع + نصوص ثاني  =========== 1

 2051-2054 رابع فارسي الصف النثر ال =========== 9

 2051-2051 رابعالنثر الفارسي: الصف ال ============ 8

 إلى-المدة من  الجهة الوظيفة ت

  5888 \ 55 \ 2 - 5881\ 55\ 2 جامعة بغداد \كلية اللغات  مدرس مساعد  5

 م2002 \55 \2 – 5888\ 8\ 2 جامعة بغداد  \كلية اللغات  مدرس  2

 م 2002\55\2 جامعة بغداد  \كلية اللغات  أستاذ مساعد  1

 م 2050 \ 52 \ 5 جامعة بغداد \ية اللغات كل أستاذ  4
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 2051-2051 النثر الفارسي  : املرحلة الرابعة قسم اللغة الفارسية 50

 2059-2051 الشعر الفارسي : املرحلة الثالثة ================ 55

 2058-2059 الشعر الفارسي : املرحلة الثالثة ================ 52

 2020-2058 لثةالشعر الفارسي : املرحلة الثا ================ 51

 2025-2020 الشعر الفارسي : املرحلة الثالثة =============== 54

 ماجستيردورة كتاب قديم:  =============== 550

 

2050-2055 

 2051-2052 كتاب قديم: دورة ماجستير =============== 55

 2051-2052 )دورة دكتوراه( أثر التصوف في الشعر الفارسي  =============== 52

 2051-2052 )دورة دكتوراه( ـــة ـصوص عرفانّيــــن =============== 51

 2058-2059 م  ) دورة دكتوراه ( ــــــاب قديــــــــكت قسم اللغة الفارسية  54

 2058-2059 ة ) دورة ماجستير ( ـدراسات نقدي قسم اللغة الفارسية  51

  2020-2058 ر ( ــرة ماجستيدراسات نقدية ) دو  قسم اللغة الفارسية  51

 

 قيّمها:أو أو ناقشها  التي أشرف عليها ( الرسائل )األطاريح،خامساً:  

 السنــة مـــالقس األطروحة أو الرسالة اسم ت

اللغة   )مشرفا ثانيا(:  خطاب عبد اجلبار :يف شعر إقبال والزهاوي ةاحلكم 5

الفارسية 

 وآدابها

2004 

اللغة الفارسية  )مشرفا ثانيا(:  نعيمي وبهار: حممداجلواهري  االجتاه الوطين يف شعر 2

 وآدابها

2004 

اللغة الفارسية  مشرفا:  عبد الزهرة دماجستري: سعا ةإقبال: رسال مظاهر الثقافة العربية يف شعر 1

 وآدابها

2050 

محزة مري مقاصة دبلوم عالي:  دراسة يف تغيري داللة األلفاظ الفارسية ذات األصول العربية 4

 مشرفا

اللغة الفارسية 

 وآدابها

2052 

اللغة الفارسية  )مشرفا(علي خشان  ردهخدا: ماجستري: حيدألفاظ الطبيعة احلية يف لغتنامهء  1

 وآدابها 

 م2054

اللغة الفارسية  )مشرفا(قصائد األنوري: دراسة أسلوبية: أطروحة دكتوراه: ضياء حممود عبد اهلل  1

 وآدابها

 م 2051

========  اصفر: رئيسعلي فضولي البغدادي ماجستري حسن لفاظ الفارسية يف حديقة السعداء األ 1

===== 

21-1-2001 

  (ا  )عضو  نيما: كلية اللغات:من صبا إلى دبلوم: مشروع  9

 

========

==== 

 م2001
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======== عضوا  : كلية اللغات : االجتماعيةشروع دبلوم: تاريخ التطورات م 8

==== 

 م 2001

======== لجنة مناقشة( عضو) :كلية اللغات :2من مجــ  1النقد األدبي ج مشروع دبلوم:  50

====== 

 م 2001

جامعة صالح الدين: ماجستير:  عارف:أساليب الرواية في القصص القصيرة عند جالل آل أحمد وحسين  55
 عضوا 

 

========

====== 

 م 2008

  : عضواماجستيررسالة :  وكليلة ودمنة الشاه نامةه في مفهوم األسطورة والخرافة وداللت 52

 

 م 2055 ========

========  رئيسا الحليم:أفراح عبد  ماجستير، خسرو:ألفاظ الحضارة في سفرنامهء ناصر  51

======= 

50-4-2052 

========  اعضو مقاصة:  غيداء عبد الزهرة:خصائص الترجمة وأصولها في لغة المبدأ والمقصد  54

====== 

9-55-2052 

======== رئيسا دراسة في ترجمة األمثال بين العربية والفارسية، مقاصة، جاسم محمد علي:  51

==== 

58-55-2052 

========  رئيسا:  دور دار الفنون في إغناء المكتبة اإليرانية بالمسرحيات المترجمة، مقاصة ناجي عجمي 51

= 

20-55-2052 

 م 2052-8-21 =======  خبير تقييم : تون األدبية في العصر الحديث، مقاصةدراسة في ترجمة الم 51

 2052-8-52 ======= خبير تقويم داللة الكلمة وترجمتها في نخبة من القواميس الفارسية والعربية:  59

 م2051-1-25 =======  جاسم محمد علي: رئيسا 2المعنى الضمني المشترك وأساليب ترجمته في نصوص مختارة مقاصة  58

 كاظم:زيارة ليحة : فماجستيررسالة  أسلوبية:األساليب األدبية الفارسية في العصر الساماني دراسة  20
 ( .  2114 -11 -21( في )  2112\عضو لجنة مناقشة حسب األمر اإلداري ) د.ع 

======= 52-5-2051 

 2051-5-20 =======  تقييمخبير  مجيد: أنور عباس الفارسية:مفهوم الزمن وداللة ألفاظه في اللغة  25

كلية الرتبية بنات  عضو لجنة مناقشة  دكتوراه( )أطروحةبروين اعتصامي ونازك المالئكة  22

 ج بغداد

2051 

دراسة نقدية تحليلية في نماذج مختارة من الترجمات الفارسية المعاصرة للقرآن الكريم ( : للطالبة :  رفل  21
( في 2221( و ) 2112-1-1( في )1311 \عضو لجنة مناقشة ) العدد ) د.ع موفق عبد الهادي : 

13-1-2112  

قسم اللغة 

 الفارسيـــة 

58-1-2051 

زينب حسين : للطالبة : رسالة ماجستير ژه های پهلوی ودالالت آن در شعر فارسی دوره سامانی : وا 24
 (  2112-1-21محمد رضا في ) 

 ( 2112-1-21)  قسم اللغة الفارسية 

-20-00يف 9619 \د.ع  قسم اللغة الفارسية  دراسة لغوية في رواية البومة العمياء لصادق هدايت ) أطروحة دكتوراه ( : رضا كامل عبد اهلل (  21

0229  
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  انعقادهامكان  السنــة  العنوان  ت

بوسرت  ) حبث /

 حضور(

 مشاركة ببحث  كلية اللغات م 2000 املؤمتر العلمي األول لكلية اللغات 1

 مشاركة ببحث  كلية اللغات  2002 املؤمتر العلمي الثاني لكلية اللغات  2

 حضور  كلية اللغات  2001 املؤمتر العلمي الثالث لكلية اللغات  3

مشاركة ببحث  مكتبة كلية اللغات  2055  بنياالقتباس والتضمني يف األدحلقة نقاشية ) 4

  حبث 

أثر األمام الغزالي وكتابه إحياء علوم الدين يف فكر وشعر ندوة علمية :  1

 سنائي

 ورقة حبثية  مكتبة كلية اللغات  58-2-2052

الفارسي والعربي  ننقاط اتقاء مشتركة بين األدبيندوة علمية :  1

 الحديث

 ورقة حبثية  لغة الفارسية مكتبة قسم ال 21-2-2052

-4-21-21 املؤمتر العلمي السابع لكلية الرتبية للعلوم اإلنسانية  1

2052 

 مشاركة فاعلة  جامعة دياىل

 حبث   فندق املنصور  2051-8-1 للرتمجة  مؤمتر بغداد الدولي الثالث 9

  بيت احلكمةملؤمتر العلمي السنوي الرابع: ا 8

 

 مشاركة وحضور   بيت احلكمة 59-52-2054

 للدكتوراه:ملعهد العالي ا 2054-1شهر لبنان \التدريسية  برنامج تطوير املالكات 50

 لبنان

 وحضور موفد مشاركة

 دقاعة الشهيد د. فؤا 2051\4\51-52 ة اللغات ــلكلياملؤمتر العلمي الثامن  55

 البياتي 

إدارة جلسة ثانية 

 ومشاركة ببحث
قاعة الشهيد د. فؤاد  2051-1-58  )حبث( لقات يف شعر املنوجهريأثر املعندوة علمية  52

 البياتي 

  مشاركة ببحث

نيما يوشيج واالجتاه إىل احلداثة وأثر ذلك يف األدب ندوة علمية :  51

 الفارسي 

 مشاركة ببحث مكتبة قسم اللغة الفارسية  25-4-2051

54     

  االخرى.األنشطة العلمية  سابعا: 

 خارج الكلية ةداخل الكلي

حتى اآلن ما عدا عام  -0229عضو اللجنة العلمية يف قسم اللغة الفارسية: 

0227 \ 0229  

  0222-20-22يف دائرة البعثات عضو جلنة العلوم اإلنسانية 

 0221اد: بغداملراكز العلمية يف جامعة جلنة علمية مركزية: عضو  0222-0226ات   عضو جلنة الرتقيات العلمية يف كلية اللغ

 0221عضو جلنة مركزية للتنسيق بني مست ووزارة التعليم العالي  0222-1- 00ال مأمونعضو جلنة متابعة حبوث والتنسيق مع دار 

 بيت احلكمة  الرتمجة: )دراساتعضو اهليئة االستشارية جمللة  0220-22-9عضو اللجنة العلمية يف كلية اللغات 

 

 

 

 عضو مجعية املرتمجني العراقيني )عضو االحتاد الدولي للمرتمجني(  0220-22-07علمية يف كلية اللغات رئيس جلنة تعضيد البحوث ال

 فرع الكرخ  \عضو نقابة املعلمني العراقيني  0221-22-1عضو اجلنة العلمية للمؤمتر العلمي الثامن 

حتى -0226)ع(  لعلمية يف جامعة اإلمام الصادقعضو جلنة الرتقيات ا م 0221-9-27عضو هيئة التحرير يف جملة كلية اللغات 

 االن

 

 0202 

  م0221-9-27عضو هيئة التحرير يف جملة كلية اللغات 

  0229-0- 00عضو جلنة التقييم الذاتي يف كلية اللغات: 

  0225-22-20 األداء:عضو جلنة االعرتاضات حول تقييم 
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 بريوت : \الثقافية اإليرانية  امللحقية \عضو هيئة حترير يف جملة دراسات أدبية 

0202   

 

 

 التعليم.أو تطوير جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  ثامنا: املشروعات البحثية يف 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

  شاعر االسالم محمد إقبال الالهوري )منشور(  1

 

 م 8991 العدد الخامس مجلة كلية اللغات

 م 8991 مجلة كلية اللغات عبد الواسع جبلي )مقبول للنشر( القصص القرآني في شعر  2

ضمن  )منشور( جبلي:الفاصلة القرآنية وأثرها في شعر عبد الواسع  3
 م 2002أبحاث المؤتمر العلمي الثاني لكلية اللغات لعام 

 

 م2002 المؤتمر العلمي الثاني لكلية اللغات

 م 2002 المجلة العراقية للغات العدد األول منوجهري )بحث منشور( في الصورة القرآنية المفردة وأثرها في شعر ال 4

 م2002 مجلة كلية اللغات العدد العاشر  )منشور(أثر الشعر الجاهلي في شعر المنوجهري  5

 م 2002 مجلة كلية اللغات  طير )مقبول للنشر( منطق الفريد الدين العطار ومنظومته؛  6

 2080 22مجلة كلية اللغات العدد   )منشور(ي أشعار سهراب سبهري ألفاظ الطبيعة الرمزية ف 7

 م2080 مقبول لنشر في مجلة كلية اللغات نظرة إلى الشيخ )أبو الفتح البستي( ودوره في األدبين العربي والفارسي 8

 2088 23مجلة كلية اللغات العدد  )منشور( نظرة عامة إلى شعر وشاعرية أبي الفرج روني 9

مؤتمر بغداد الدولي الثالث  رة عامة إلى الترجمة الشعرية في األدبين العربي والفارسي نظ 11

 للترجمة

7-9-2083 

المؤتمر العلمي الثامن: كلية  ) منشور (  نظرة إجمالية إلى أساليب ترجمة القرآن المجيد وضوابطها 11

 اللغات

82-4-2082 

ای معمولی ترجمهء نگاه عمومی به ضرب المثلها ومهمترين روش ه 12
أ. د ناهی عبد إبراهيم ، م. مهدی أحمد حسين آنها ميان فارسی وعربی 

 ) منشور ( : جامعة ديالی 

مجلة بحوث اللغات : جامعة 
صيف   4العدد -3تکريت المجلد 

( 288-818: صص:)  2020: 
 . 

2020  

اهي عبد أ.د : نرموز تصوف وعرفان در شعر محمد اقبال الهوری :  11
  . عبد الرزاق : كلية اللغات : جامعة بغداد مكي خالد :  ، م.م  راهيم إب

ابن  -كلية التربية  \مجلة األستاذ 
-82( في  232رشد : العدد ) 

 م .80-2087

82-80-
2087 

 مقاربة بين االتباع واالبتداع -دب بين الغرب والعربلحداثة في اآلا 14
 .د. ايمان خليفة اسماعيل   م، آ.د. ناهي عبد ابراهيم ناصر الزهيري 

 

مجلة كلية العلوم االسالمية 
الصادرة عن كلية العلوم اإلسالمية 

: العدد  8المجلد : جامعة بغداد ، 
 .(  442-482ص: ) ( 22) 

30-9-2081  
 

نگاهي كذرا به مفهوم شراب در شعر فارسى وعربى ؛ بر رسى  11
 عبد العزيز رشيد آ.د ناهي عبد إبراهيم ، أ.م.د مدين :  تحليلى

 \المؤتمر التاسع لكلية اللغات 
( جامعة  2087 \4 \22-27)

ص:  –المجلد التاسع  –بغداد 
88-34   . 

2087 
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سنن التخلق الحضاري في القرآن الكريم ؛ دراسة في فلسفة الحضارة ،  16
أ.د ناهي عبد إبراهيم الزهيري ، م. د. أحمد رشيد حسين ) كلية العلوم 

 جامعة بغداد (  \اإلسالمية 

المؤتمر العلمي العاشر لكلية 
العلوم اإلسالمية / جامعة بغداد . 

2082  

2082  

نظرة إجمالية إلى أساليب ترجمة القرآن المجيد وضوابطها  : أ.د ناهي  17
 عبد إبراهيم 

المؤتمر العلمي الثامن لكلية اللغات 
: المجلد  2082جامعة بغداد :  \

 الثامن . 

2082  

 .  رشيد الدين الوطواط ؛ أديب ذو ثقافتين : حياته وأدبه 18
 أ.د ناهي عبد إبراهيم ناصر الزهيري ، د. إيمان خليفة إسماعيل

 

منشور في مجلة كلية العلوم 
( ،  20اإلسالمية ،  المجلد ) 

 م2087\حزيران \29اإلصدار : 
 585-555الصفحات : 

 

2087  

مترين روش های معمولی ترجمهء نگاه عمومی به ضرب المثلها ومه  19
أنها ميان فارسی وعربی : أ.د : د ناهي عبد إبراهيم  ، م : مهدی أحمد 

 حسين الطائي ) رئاسة جامعة ديالی ( . 

منشور في مجلة اللغات : مجلة 
دولية فصلية تصدر عن جامعة 

( 4( العدد )3تكريت ، المجلد )
 . 2020صيف 

2020  

 

 .شهادات التقديروائز اجلو الشكر،: كتب تاسعًا 

كتاب الشكر أو اجلائزة أو  ت

 شهادة التقدير

 السنة اجلهة املاحنة

 م5888 اللغات: جامعة بغداد عمادة كلية  كتاب شكر وتقدير  5

 م2000 اللغات: جامعة بغدادعمادة كلية  كتاب شكر وتقدير  2

 م2002 الفارسية: كلية اللغات رئاسة قسم اللغة  كتب شكر وتقدير  1

 م 2008 رئاسة جامعة بغداد التفوق يف الدكتوراهشهادة  4

 2050 يف العراق سفارة مجهورية إيران اإلسالمية  ية شهادة تقدير 1

 2055-50-21 رئيس جامعة بغداد  كتاب تهنئة  1

 2052-4-1 العراق \ وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب تهنئة  1

 2051 العراق  \تعليم العالي والبحث العلمي وزير ال شكر وتقدير  9

 2052-4-21-21 جامعة دياىل\كلية الرتبية لعلوم اإلنسانية عميد  كتاب شكر  8

 2051 يف العراقسفارة مجهورية إيران اإلسالمية  كتاب شكر وتقدير  50

 2051-1-21 عميد كلية اللغات: جامعة بغداد  شكر وتقدير 55

شكر وشهادة  52

 كة مشار

 2051\ 8-1 اللغات: جامعة بغداد عميد كلية 

 م 2054 لبنان  \عميد املعهد العالي للدكتوراه  شكر وتقدير  51

 2054-5-29 لبنان \املركز الثقايف العراقي يف بريوت  شهادة تقديرية  54
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 2054-2-1 لبنان\املستشار الثقايف العراقي يف بريوت  شكر وتقدير  51

 م2054-1-51 العراق  \وزير التعليم العالي والبحث العلمي  شكر وتقدير  51

 2051-2-59 عميد كلية اللغات: جامعة بغداد  شكر وتقدير  51

 2051-1-59 جامعة بغداد  اللغات:عميد كلية  شكر وتقدير  59

 2051-4-51 فرع دياىل –رابطة التدريسيني الرتبويني  شكر وتقدير  58

 2051-2-8 امعة بغدادرئيس ج شكر وتقدير 20

 2051-1-24 اللغات: جامعة بغداد عميد كلية  شكر وتقدير  25

 2051\4\54-52 اللغات: جامعة بغداداملؤمتر العلمي الثامن يف كلية  شهادة تقديرية  22

اإلسالمية: جامعة املؤمتر العلمي العاشر لكلية العلوم  شهادة تقديرية  21

  بغداد

2051 

 2051-1-9 رشد: جامعة بغداد عميد كلية الرتبية: ابن  شكر وتقدير 24

 

سنة  سم الكتابا ت

 النشر

ترجمة : أ.د ناهي عبد إبراهيم :  مختارات من الشعر الفارسي المعاصر: إعداد جمعية شعراء إيران 5

النشر العراق ، تاريخ  \جامعة ديالى  \الناشر : المطبعة المركزية ،   الزهيري ، م.م طالل حسين نجم

 :0229 

2051 

طبع .  الزهيري يالساعدي مراجعة وتنقيح: أ. د. ناه سعبا .دقائق الشعر: تاج الحالوي: ترجمة: د 2

 0229( لسنة )  2615بغداد . رقم اإليداع  في دار الكتب والوثائق ببغداد )  –وتوزيع مكتبة المعرفة 

). 

 

2051 

د. زينب صفوان ود. كامل محمد مراجعة د. ناهي  يسينين آخر الشعراء القرويين الروس: ترجمة 1

 0159بغداد . رقم اإليداع  في دار الكتب والوثائق ببغداد  –طبع وتوزيع مكتبة المعرفة   .  الزهيري

 0229لسنة 

2051 

رسول حمزاتوف: مختارات شعرية: ترجمة: د. عقيل يحيى حسن: مراجعة لغوية أ.د ناهي الزهيري  4

 ) لسنة(  0519 ) بغداد . رقم اإليداع  في دار الكتب والوثائق ببغداد –بة المعرفة طبع وتوزيع مكت. 

0229 . ) 

2051 

د محمد نصيف جاسم النعيمي ، أ. د :  ترجمة : م..   رائحة شجرة الصنوبر الّرطبة : كيتى رجب زادة 1

 م 0229طبع وتوزيع مكتبة المعرفة : تأريخ النشر :  ،  ناهي عبد إبراهيم الزهيري
2051  

ذلك الجانب اآلخر من الشارع : جعفر مدرس صادقي ) المجموعة القصصية الفائزة على جائزة يلدا  1

أ. د : ناهي عبد إبراهيم ،  م   : ترجمة :   م. د. عباس داوي يوسف الساعدي 0220األدبية لعام 

 م 0229الناشر : طبع وتوزيع مكتبة المعرفة : تأريخ النشر : .  الزهيري

2051 
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 املؤلفة أو املرتمجة. : الكتبعاشرا 

 اللغــات:عشر:  حادي 

 العربية  

  الفارسية 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمة : أ.د ناهي عبد إبراهيم الزهيري ، د. محمد  غنياتي الحزينة : الشاعرة أكرم بور ) مارال (أ 1

 0229تأريخ النشر : ،   بغداد\طبع وتوزيع مكتبة المعرفة ،  نصيف جاسم النعيمي

 

2051 

: المراجعة اللغوية :  الثنائي لوتشن  :تأليف : آريش كستنر :  ترجمة األستاذة فرح مجيد األنصاري 9

. رقم اإليــداع  في دار الكتب  0227:  2أ.د ناهي عبد إبراهيم الزهيري : مطبعة المرايا : ط

 ( . 0227( لسنة ) 1210والوثــائق ببغداد ) 

2051 

8 

 

 من البحر إلى البحر : قصة حياة موالنا جالل ادين الرومي : محمد ناصري 

هيم الزهيري ، د. عباس داوي يوسف الّساعدي الناشر : طبع وتوزيع ترجمة : أ. د . ناهي عبد إبرا

 0227مؤسسة المرايا للشعر واألدب . تاريخ النشر :  \مطبعة المرايا 

2051 
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 ةالذاتي السيرة
 

 

 

 

     غازي لعيبي شويل  :       ـم ـــــــــســاال

     2656 : تاريخ الميـالد 

 تدريسي :       ه ــــــالوظيف

     استاذ دكتور   الدرجة العلمية :

        قسم اللغة الفارسية كلية اللغات :         عنوان العمل

 -العمل   :         هاتف

 07731172066:         الهاتف النقال

 gazi591@colang.uobaghdad.edu.iq البريد إاللكتروني :

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 5894-5891 االداب بغداد 

 5881-5881 اللغات  =  املاجستري

 الدكتوراه

 

 2050-2008 اللغات  =

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -من الفترة  الجهة الوظيفة ت

  قسم اللغة الفارسية-كلية اللغات-جامعة بغداد عضو هيئة تدريسية 5

 
 

 

 الصورة 
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2025-5881 بغداد  كلية اللغات  1

 

 سها.رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدري 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 5889-5881 تاريخ االدب  اللغة الفارسية  5

 2000-5889 انشاء وحمادثة = =  2

 2001-2000 قواعد اللغة الفارسية  = =  1

  2050-2001 علم اللغة  = =  4

 5025-2050 قواعد اللغة الفارسية = = 1

 

 :تي أشرف عليها) االطاريح ، الرسائل ( الخامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

اساليب كتابه نماذج من الرسائل االداريه الفارسيه وترجمتها العربيه دراسه  5

 لغويه

 2020-2058 اللغة الفارسية 

 2025-2020 اللغه الفارسيه الكلمات الرمزيه ودالالتها يف كلستان سعدي الشريازي 2

1    
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات ادساً: المؤتمرات س 

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 مشارك /حبث  كلية اللغات  2000 املؤمتر القطري االول للغات  1

 = = = = 2051 املؤمتر العلمي الثامن للغات  2

 

 .  االخرىسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  عضو اللجنة العلمية

  عضو جلنة املكتبات 

   ماجستير ئلمناقشة عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، اشراف على رسا

    الدكتوارهمناقشة عدد من مشاريع الدبلوم العالي واملاجستري، واالشراف على عدد من 

 

 . أو تطوير التعليمالتخصص خلدمة البيئة واجملتمع ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال  

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 5889 مجلة اللغات  العرب والفرس الرابطة است وتعريفها في نظر بعض علماء اللغة  2

 2000 المؤتمر القطري االول  من كتاب كليله ودمنهاالبعاد النفسية واالجتماعية في قصة السمكات الثالثة  0

 2050 مجلة دراسات في التاريخ واالثار اللغة الفارسية المصدر المركب ومجاالت استخدامه في 1

 2050 والنفسية  مجلة العلوم التربوية  الفرسظاهرة العزلة لدى بعض من الشعراء  1

 2050 مجلة االداب  خصائص الكلمات النشيطة والخاملة  واثرها في تعليم اللغة الفارسية  5

 2009 مجلة االستاذ  امل النمو في اللغة ومنهجيتها في تأصيل الكلمات )باللغة العربية( عو 9

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

      عضو هيئه جمله كليه اللغات 



 

 

 

 السيرة العلمية ألساتذة قسم اللغة الفارسية 

0202-0202 
 

 201من  21

 

   عضو جلنه معادله الشهادات 

 

 

 عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقديركتاب الشكر أو  ت

 2020 -2058 السيد وزير التعليم العالي اربع كتب شكر  5

 

 الكتب املؤلفة أو املرتمجة.: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 5888 اسلوب الكتابة واالنشاء )تأليف مشرتك(  5

2   

 

 ثاني عشر :اللغــات . 

              العربية 

              الفارسية 

 E 
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 الذاتية السيرة
 

 

           خيرية دماك قاسم داخل الدراغي :  ـم ـــــــــاالســ

          اللغة واالدب الفارسي :    صــالتـخـص

   تدريسية:     ه ــــــالوظيف

      استاذ مساعد الدرجة العلمية :

             امعة بغدادكلية اللغات / ج:    عنوان العمل

         277201502097:  الهاتف النقال

  nahed68nahed68@yahoo.comالبريد إاللكتروني :

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 5891 االداب بغداد

 5881 اللغات بغداد املاجستري

 الدكتوراه

 

 2008 تاللغا بغداد

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 52/1/2000-1/8/5891 وزارة الثقافة واالعالم مترجمة 5

 52/1/2000-5/50/5881 كلية اللغات/جامعة بغداد محاضرة  2

/ 

 



 

 

 

 السيرة العلمية ألساتذة قسم اللغة الفارسية 

0202-0202 
 

 201من  25

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي .

 

 

 

 

 

 لتدريس الجامعي .ثالثاً : ا 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 59/1/2001-52/1/2000 بغداد مدرس مساعد 1

 21/9/2008-59/1/2000 بغداد مدرس 2

 21/9/2008 بغداد استاذ مساعد 3

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 5889-5881 حمادثة الفارسي 5

 5881-5881 نصوص الفارسي 2

 5881-5881 افالم الفارسي 1

 وحلد االن-5881 ترمجة الفارسي 4

  1 
  1 

 الفارسي

 الفارسي

 

 

 انصات/ترمجة

 احملادثة

5881 

 وحلد االن 2059

  

o  :ًاالطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامسا (: 

 السنــة مـــالقس الةرسال األطروحة  أو  اسم ت

 نظريات واراء يف الرتمجة يف تراث الفرس والعرب  5

 والعرالوالعربوالعربوالعرب والعوالعرب

 0220-0222 فارسي

 0225-0220 فارسي الشعر احلر عند امحد شاملو )دراسة اسلوبية( )رسالة مالجستري( 2

 21/55/2051 كلية اللغات/جامعة بغداد رئيس قسم اللغة الفارسية  1



 

 

 

 السيرة العلمية ألساتذة قسم اللغة الفارسية 

0202-0202 
 

 201من  29

 

1 
4 

 راه( اشعار طاهرة صفار زاده )دراسة  اسلوبية( )رسالة دكتو

رباعيات اخليام بني النقدين العربي والفارسي)دراسة مقارنة( ماجستري )اشراف 

 مشرتك(

 فارسي

 فارسي

0220-0225 

0229-0226 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات 

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 مشاركة هرمزكان 2054 لغة واالدب  مؤمتر هرمزكان ل 1

 مشاركة  بغداد 2054 مؤمتر دار املأمون للرتمجة  2

 

 

 . أو تطوير التعليم: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع سابعًا 

 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 2001 لة العراقية للغاتاجمل منتخبات من اشعار سعدي الشريازي واثر القران الكريم فيها 2

 2001 جملة كلية اللغات الشاعر مولوي واثر القران الكريم يف اشعاره 0

 2001 جملة كلية اللغات فاطمة الزهراء )عليها السالم( وصفاتها يف الشعر الفارسي املعاصر 1

 2001 جملة كلية اللغات مناذج من التشبيه يف اشعار خواجو كرماني  1

5 

 

 2001 جملة كلية اللغات  حياة ومؤلفات صادق هدايتاملراة يف

 ايران-جملة دراسات االدب املقارن  استخدام اجملاز يف شعر حممد مهدى اجلواهرى وقيصر امني بور 9

 

 -/ايراناملقارن

2059 

 2058 جامعة بغداد –جملة االداب  اصداء اشعار عمادى شهريارى يف بعض من اشعار الشعراء الفرس 7

 2058 جامعة واسط-جملة الرك مضامني القلندرية يف شعر شاه نعمت اهلل وليامل 9

جملة الدراسات اللغويه  دراسة اثار احلرب على اشعار فدوة طوقان ونيمتاج سلماسى 6

 بيت

2020 

 2020 جملة اجلامعة العراقية صور اخليال يف شعر ابو الفضل زرويى نصر اباد 22

 

 .علمية احمللية والدولية اهليئات العضوية  :ثامنًا 

     عضو مجعية املرتمجني العراقيني 

 . عضو يف اللجان العلمية والتنسيقية يف وزارة التعليم العالي 

     2051-8-1مرتمجة يف اعمال مؤمتر دار املامون وكلية اللغات للفرتة من. 
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 2020-8-21ران منذ عضو هيئة حترير اجمللة الفصلية للدراسات االدبية املقارنة يف اي       

 2020-8-21عضو هيئة حترير اجمللة الفصلية لدراسات االدب املعاصر يف ايران منذ       

 2020-8-2عضو هيئة حترير جريدة املرتجم العراقي اليت تصدر عن دار املامون يف وزارة الثقافة يف 

 25عضو اللجنة الوزارية لتطوير وحتديث مناهج اللغه الفارسية  منذ 

 2020اللجنة الوزارية العلمية اخلاصة بتقييم الشهادات ومنذ  عضو

 

 

 

 تاسعاًًً: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير. 

 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 2699 وزارة الثقافة واالعالم املنحلة كتاب شكر 5

 0222 كلية اللغات كتاب شكر 2

 0220 وزارة العمل والشؤون االجتماعية االجتماعية شكركتاب  1

 0221 وزارة التعليم العالي  كتاب شكر 4

 0221 عمادة  كلية اللغات  كتاب شكر 1

 0225   وزارة العمل والشؤون االجتماعية كتاب شكر 1

 0225   عمادة  كلية اللغات كتاب شكر 1

 

 الكتب املؤلفة أو املرتمجة.: حادى عشر

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2002 الرسالة املنجية يف مناقب السادة الربزجنية 5

 2051 طبع ونشر يف ايران -)اجلرة( للكاتب االيراني هوشنك مرادى كرماني   2

 2059 مجعية املرتمجني العراقيني-املعتقدات والتقاليد الشعبيه لدى اهالي تربيز 1

 2059 طبع ونشر يف ايران-مني دانشور)االختيار( للكاتبه االيرانية سي 4

 

 ثاني عشر :اللغــات .

 العربية             

             الفارسية 



 

 

 

 السيرة العلمية ألساتذة قسم اللغة الفارسية 

0202-0202 
 

 201من  29

 

 

 تقويم بحوث 

 ( البحث االول )اسلوب ترجمة كليله ودمنه البي المعالي نصر هللا المنشي (( 5

ية ( البحثثث الثثثاني ) خصثثائص الترجمثثة واصثثولها فثثي لغثثة المبثثدأ والمقصثثد بثثين الفارسثث2

 والعربية ( 

 (مقوم علمي لرسالة الماجستير  للطالبة  )فاطمة عبد( 1

 ( مقوم علمي  لرسالة الماجستير  للطالب )عادل كاظم( 4

 ( مقوم علمي لرسالة الماجستير الموسومة بـ )الفاظ الحضارة في سياسة نامه ( 1

 ( مقزم علمي لبحث )ترجمة االيات المتشابه في القرآن الكريم ( 1

 بحوث الحد اعضاء الهيئة التدريسية.  1تقييم  (1

 جامعة بغداد-مجلة االستاذ-كلية التربية ابن رشد-(تقويم بحث9

 جامعة بغداد-(تقويم علمي كلية االداب8

 جامعة بغداد-(تقويم بحث كلية اللغات50

 جامعة بغداد -(تقييم بحوث ترقية الى مرتبة)استاذ مساعد(كلية االداب55

 مجلة مركز بابل للدراسات االنسانية-جامعة بابل-الغراض النشر(تقويم بحث 52

 

 

 لجان شاركت فيها 

  2054تشكيل لجنة جرد صندوق التعليم العالي في  (5

 . 2054لجنة استالم عمل قواطع بناية االعالم )سابقاً( في  (2

 . 2054لجنة تحقيقة لصرف تعويضات شهداء االرهاب في  (1

 . 2054ف والعضوية في لجنة تصحيح دفاتر امتحان التصني (4

 . 2051تشكيل لجنة الية التعاون في  (1

 . 2054لجنة صالحية التدريس في  (1

 2054رئيس اللجنة االمتحانية لقسم اللغة الفارسية  (1

 2051رئيس اللجنة االمتحانية لقسم اللغة الفارسية (9

 2051رئيس اللجنة االمتحانية لقسم اللغة الفارسية  (8

 ه باكمال اجراءات معادلة شهادة الماجستيررئيس اللجنة االمتحانية الخاص (50

 

 

 البحوث المنشورة 

سثثبز زنانثثه در ادبيثثات فارسثثى معثثاره سثثبز طثثاهره صثثفار زاده نمونثثه اي  فثثي مجلثثة  (5

 . 22/1/2051دراسات الترجمة )قبول  نشر( في 
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قصثيدة النثثثر عنثثد احمثد شثثاملو )دراسثثة اسثلوبية( شثثعر سثثبيد نثزد احمثثد شثثاملو )بررسثثى  (2

جلثثة فكريثثة فصثثلية تصثثدر عثثن بيثثت الحكمثثة فثثي بغثثداد )قبثثول نشثثر( فثثي سثثبكى( فثثي م

58/5/2051 . 

 

اسثثتخدام المجثثاز فثثي شثثعر محمثثد مهثثدى الجثثواهرى وقيصثثر امثثين بورنشثثر فثثي مجلثثة  (1

 2059ايران -دراسات االدب المقارن

 

اصثثداء اشثثعارعمادى شثثهريارى فثثي بعثثض مثثن اشثثعار الشثثعراء الفثثرس نشثثر فثثي مجلثثة  (4

 2058االداب جامعة بغداد

 

كليثثة -المضثثامين القلندريثثة فثثي شثثعر شثثاه نعمثثت هللا ولثثي نشثثر فثثي مجلثثة الر  للفلسثثفة (1

 جامعة واسط-االداب

 

 صور خيال في شعر ابو الفضل زرويى نصر اباد نشر في مجلة الجامعة العراقية (1

 

 2001فاطمه الزهراء)عليها السالم(في الشعر الفارسي نشر في مجلة كلية اللغات (1

 

 2020بيه في اشعار خواجو كرمانى نشر في مجلة كلية اللغات نماذج من التش (9

 

 2020المراة في حياة ومؤلفات صادق هدايت نشر في ملحق مجلة االداب لسنة (8

 

 

 

 -شاركت في عدد من المناقشات منها :

)ايوواد محموود للطالثثب  )مفهوووم العشووق فووي مثنوووي المووولي(( رسثثالة الماجسثثتير المعنونثثة 5

 .2055عام   حسين(

 

 . 2055رسالة الماجستير المعنونة بديع در شعر منوجهري عام  (2

)) داللوووة الكلموووة ( بحثثثث اسثثثتكمال مقاصثثثة الثثثدبلوم العثثثالي المعثثثادل  للماجسثثثتير المعنثثثون 1

 )حسوام عبود الحسون عبود((( للطالثب وترجمتها في نخبة من القواميس الفارسوية والعربيوة

 2052عام 

 

)) دراسوة فوي تغييور لي المعثادل  للماجسثتير المعنثون ( بحث اسثتكمال مقاصثة الثدبلوم العثا4

. عثام )حمزة مير علوي عبود علوي(  (( للطالبدالالت الكلمات الفارسية ذات االصول العربية

2052. 
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)) الترجموة الصوحيحة ( بحث استكمال مقاصة الدبلوم العالي المعادل  للماجسثتير المعنثون 1

( عثثام غووازي فيصوول جليوول(( للطالثثب )والفارسوويةللكلمووات المترادفووة بووين اللغتووين العربيووة 

2052. 

 

)دراسووة فووي ترجمووة (بحثثث اسثثتكمال مقاصثثة الثثدبلوم العثثالي المعثثادل  للماجسثثتير المعنثثون 1

 . 2052عام  )عدي صالح حمد(للطالب  المتون االدبية في العصر الحديث (

 

 (.  طالل حسين نجم(عضو لجنة مناقشة لرسالة الماجستير للطالب )1

 (.   خلود كاظمو لجنة مناقشة لرسالة الماجستير للطالب )(عض9

((عملت كمترجم  فثوري لثدى بعثض الثوزارات ومنهثا وزارة العمثل والشثؤون االجتماعيثة 8

2052-2051 . 

( عضو لجنة  مناقشة رسالة الدكتوراه فثي جامعثة كثربالء/ كليثة التربيثة للعلثوم االنسثانية 50

الشووعر الحسوويني بووين العربيووة فووي العووراق مة )الموسثثو محموود حسووين علووي حسووينللطالثثب 

 . (2652-2952والفارسية من سنة 

 هشام جاسم محمد عبد هللا ( عضو لجنة مناقشة رسالة الماجستير للطالب 55

))المعنووى الضوومني ( بحثثث اسثثتكمال مقاصثثة الثثدبلوم العثثالي المعثثادل للماجسثثتير المعنثثون 52

)جاسم محمود للطالب ين الفارسية والعربية(  المشترك واساليب ترجمته في نصوص مختارة ب

 . 2052عام  علي (

وعنوانهثثا )خطوواب عبوود الجبووار محمووود( ( عضثثو لجنثثة مناقشثثة رسثثالة الثثدكتوراه للطالثثب 51

 .   )حروف القسم واساليبها في شاهنامه الفردوسي(
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 الذاتية السيرة
 

 

 

 

 مان الحيانينهلة داوود  سل:    ـم ـــــــــاالســ

  1969/12/27 : تاريخ الميـالد 

         اللغة الفارسية وآدابها:     صــالتـخـص

    تدريسية :    ه ــــــالوظيف

     دكتوراه الدرجة العلمية :

             كلية اآلداب:    عنوان العمل

        --العمل   :  هاتف

      27621017169  --:  الهاتف النقال

 Nahla.Salman@colang.uobaghdad.edu.iq --د إاللكتروني :البري

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 5885 اللغات جامعة بغداد

 5881 اللغات جامعة بغداد املاجستري
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 الدكتوراه

 

 2051 اللغات جامعة بغداد

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 كلية اللغات/مدرس   مساعد 1

 

     2005-2009 بغداد                

     2009-2010 بغداد                 مدرس 2

 2025 -2055    بغداد                   مساعد  أستاذ  1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 اللغة الفارسية 5

 ا

 ت

 (2+5+حمادثة)5امالء

 

    2001 -2001  

 اللغة الفارسية 2

 الل

      2006-2007 2+ترمجة2+قراءة5+حمادثة5امالء

     2007-2008 2+ترمجة2+قراءة2+حمادثة5امالء للغة الفارسيةا 1

     2008-2009 +تاريخ االدب2+حمادثة5امالء اللغة الفارسية  4

" 

 

     2009-2010 2+قواعد5قواعد اللغة الفارسية 1

     2010_2011 5+قواعد5امالء اللغة الفارسية 1

 2058 -2051    2+ 5استيعاب  اللغة الفارسية 1

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

   ال يوجد  5
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 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

 رسالة املاجستري املصطلحات املعاصرة بني الفارسية والعربية ) دراسة صرفية وداللية ( اللغة    5

 

 

 

 )دراسة صرفية  وداللية

 ي

 5058 -2059  اللغة الفارسية 

 5058 -  2059 اللغة الفارسية أشباه السوابق واللواحق  يف الرتكيب الفارسيملاجستري رسالة ا   2

1

-   

دراسة أسلوبية على وفق الرتاكيب االشتقاقية  يف رواية مسفونية املوتى ) عباس  رسالة املاجستري  

 معرويف(

 5058 -  2059 اللغة الفارسية

4

-  

 2025 -2020 اللغة الفارسية   ين  اعتصامی روپقة  واملشتقة املركبة يف مثنويات   دراسة الكلمات املشترسالة املاجستري   

ا1

ل

فا

 ظ 

 2025 -2058 اللغة الفارسية    الفاظ احلضارة الفارسية من الثورة الدستورية حتى اليوم ) دراسة صرفية داللية (

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 حبث-مشاركة  كلية اللغات 2050 املؤمتر العلمي السادس 1

 حبث-مشاركة  قسم اللغة الفارسية 2009 مراسيم ختليد الشاعر العطار 2

 حبث-مشاركة  قسم اللغة الفارسية 2008 اساليب تطوير تدريس القواعد 3

4     

 

 . االخرى ا : األنشطة العلمية سابع 

 خارج الكلية داخل الكلية

املشاركة يف الدورة التطويرية يف مركز نشر اللغة  /

 ايران_الفااالفارسية

 ايران_الفارسية 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 2009 كلية اللغات ضامني املثل السائر يف قابوس نامهم 2
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 2008 كلية اللغات فن التوقيعات 0

 الصباح يف قصائد اخلاقاني 1

 

 2050 كلية اللغات

 2020 ة األستاذ جمل  «  ةيلغو ةيدراسة نقد»   یلمقرب  ( ةيفي اللغة الفارس   بيکتاب )  الترک یالنقد ف 1

 سية ) دراسة لغوية (اللغة  الفاروالرمسية يف   اميةلعالقواعد ابني املقارنة  5

 ( ةی/  ) دراسة  لغو يةية

 2058 جملة اآلداب 

 2020 جملة   اجلامعة العراقية                                     رسيةبناء الفعل اجملهول واستعماله وأخطائه يف اللغة الفا  9

 2058 جملة  االدب  املقارنة   «واملعاصر   لغوي  واستعماله يف الشعر الفارسي الكالسيكينظرة عامة  إىل ثنائية التقابل ال»  7

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

      

     

 عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 2001 جامعة بغداد يف دورة التاهيل الرتبوي شكر 5

 عمادة كلية اللغات كتاب شكر للمواظبة على الدوام 2

 

2001 

 2009 كلية اللغات شكر للتفوق يف دورة طهران 1

 2009-2008-01 كلية اللغات شكر للمشاركة يف اللجنة االمتحانية 4

 2050 تكلية اللغا شكر للمشاركة يف املؤمتر العلمي السادس 1

 

 الكتب املؤلفة أو املرتمجة.: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد  5

2   
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 ثاني عشر :اللغــات . 

             العربية 

             الفارسية 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 السيرة الذاتية 

  

 االســـــــــــــــــــم : الدكتور رحيم مزهر جبر العتابي

 

 22/1/2695دة : تـــاريخ الــــوال

 

 50دار   2زقاق   507مكــــان الــــوالدة : بغــــــــــــــداد/ مدينة الصدر/ محلة

 

 الحالة الزوجية    : متزوج

 

 العنوان الوظيفي  : استاذ جامعي

 

 أستاذ مساعداللقب العلمي       : 

 

 الجـــــــــامعة    : جامعة بغداد/ كلية اللغات

 

 ــــــم : اللغة الفارسيةالقـــــســــــــ

 

 االخــتـــــــــصاص: اللغة الفارسية

 

 االختصاص الدقيق: األدب الفارسي

 

      drraheem2004@colang.uobaghdad.edu.iqالبريد االلكتروني  :

 

 27622919196الموبايـــل           :    

 
 

 

 الصورة 
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 المؤهالت االكاديمية:
  جامعة بغداد كلية ‘ في اللغة الفارسية 0222-2666حاصل على شهادة البكالوريوس في عام

 اللغات/قسم اللغة الفارسية

 

  جامعة  0221-0220حاصل على شهادة الدبلوم العالي في الترجمة والمعادلة للماجستير في عام

 بغداد كلية اللغات/قسم اللغة الفارسية

 

   يا وافريقيا/كلية العلوم من معهد آس 0226حاصل على شهادة الدكتوراه في اللغة الفارسية عام

 واالطروحة كتبت في اللغتيين الفارسية واالنجليزية. -االنسانية/ جورجيا/تبليسي

 

  0229 -0227حصلت على منحة تفرغ علمي من جامعة طهران لعام 

 

  

 

 

 المساهمات األدارية

 
  تقديم مقترح استحداث وحدات ادارية ضمن شعبة التسجيل لخدمة الكلية وتمت

على هذا المقترح من قبل جامعة بغداد وحسب كتاب جامعة بغداد/ أمانة  المصادقة

وقد تم تنفيذ  09/1/0220( والمؤرخ في 5061س/  15مجلس الجامعة المرقم ) 

 المقترح في كلية اللغات / قسم التسجيل.

 

  تقديم مقترح بتصحيح وثائق تخرج طلبة كلية اللغات وذلك بتغيير أوزان المواد

لوحدات ( وتمت المصادقة على هذا المقترح من قبل جامعة بغداد وحسب الدراسية ) ا

( والمؤرخ في 7920س/  15جامعة بغداد/ أمانة مجلس الجامعة المرقم ) كتاب

 وقد تم تنفيذ المقترح في كلية اللغات / قسم التسجيل. 09/22/0220

 

 في أجراء  المساهمة في حل جمعية المترجمين بعد سقوط النظام البائد واألسهام

أنتخابات حرة ونزيهة للهيئة األدارية للجمعية ، حسب كتاب جمعية المترجمين 

 . 09/1/0225المؤرخ في  222العراقيين ذي العدد 

  المساهمة بالتنسيق مع جامعة طهران اثناء التفرغ العلمي فيها النجاز مذكرة للتفاهم

 0229االنسانية/ جامعة طهران بين كلية اللغات / جامعة بغداد وكلية االداب والعلوم 
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 كتب الشكر وشهادات التقدير

 

   0225كتاب شكر وتقدير/ رئيس جامعة بغداد 

  0225كتاب شكر وتقدير/ عميد كلية اللغات 

 0225كتاب شكر وتقدير/ عميد كلية اللغات 

 0225كتاب شكر وتقدير/ عميد كلية اللغات 

 0222شهادة تقدير/ عميد كلية اللغات 

 0222ر/ سفير جمهورية ايرانشهادة تقدي 

 0222شهادة تقدير/ عميد كلية اللغات 

  0220كتاب شكر وتقدير/ رئيس جامعة بغداد 

  0221كتاب شكر وتقدير/ وزير التعليم 

  0221كتاب شكر وتقدير/ رئيس جامعة بغداد 

   0221كتاب شكر وتقرير/ رئيس امناء بيت الحكمة 

  0229كتاب شكر وتقدير/ امانة مسجد الكوفة 

 /27مؤتمر خاتم شعراء الشعر الفارسي الدولي/ مشهد المقدسة/ تربت جام/  كتاب شكر وتقدير-

29 /9/0229 

 /0229مؤتمر موالنا للدراسات/ تركيا/ قونية كتاب شكر وتقدير 

  0229كتاب شكر وتقدير/ المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد 

 0227د كتاب شكر وتقدير/ المساعد العلمي لرئيس جامعة بغدا 

  0227كتاب شكر وتقدير/ المساعد العلمي لرئيس جامعة بغداد 

  /0227كتاب شكر وتقدير عميد كلية اللغات 

  /0227كتاب شكر وتقدير عميد كلية اللغات 

  /0227كتاب شكر وتقدير/ العتبة الحسينية والعباسية المقدستين 

 /0227شهادة تقديرية/ المؤتمر العالمي للعالمة ابن فهد الحلي 

   /0227كتاب شكر وتقدير/ المؤتمر الدولي السادس/ سلمان ملتقى االديان   

  /0227كتاب شكر وتقدير / مركز تراث الحلة 

  0227كتاب شكر وتقدير/ المؤتمر الدولي الثالث للثقافة والفكر الديني / ايران / قم / ايار 

  0227كتاب شكر وتقدير/ للمؤتمر الدولي/ جامعة الزهراء/ ايران 

 0227تاب شكر وتقدير/ المركز الثقافي االيراني ك 

  0227كتاب شكر وتقدير/ المركز الثقافي االيراني 

  0227كتاب شكر وتقدير/ المركز الثقافي االيراني 

  /0229كتاب شكر وتقدير/ مهرجان حبيب هللا الثقافي الدولي السابع/ كانون االول 

 0229لخامس / الحلة /كتاب شكر وتقدير/ مهرجان حليف القرآن السنوي ا 

  0229كتاب شكر وتقدير/ مؤتمر االمام الصادق عليه السالم السادس/ جامعة ميسان / تموز 

  0227كتاب شكر وتقدير/ مزار زيد الشهيد عليه السالم 

  0227كتاب شكر وتقدير/ مركز كربالء للدراسات والبحوث 

 /0227كتاب شكر وتقدير/ المركز الثقافي االيراني/ بغداد 

 0229تاب شكر وتقدير/ عميد كلية اللغات ك 

 /المؤتمر العلمي الدولي ) النجف االشرف واثرها في الحفاظ على اللغة العربية /  كتاب شكر وتقدير

 0229كانون االول 
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 /همايش بين المللي ادبيات : زبان همدلي) المؤتمر الدولي االدب: لغة التواصل(  كتاب شكر وتقدير

 از/آذار/ايران/شير 0229

 /مؤتمر زيارة االربعين ) المعاني والدالالت(/ مركز كربالء للدراسات  كتاب شكر وتقدير

 0227والبحوث/

 25/6/0226 من معالي السيد الوزير نيل شهادة تقديرية 

  

 

 

 

 والورشات والسمينارات المؤتمرات والندوات

 

  /0222/بحث  منفردالمؤتمر العلمي السادس في كلية اللغات 

 0222/بحث   منفردنوي الرومي/ سمينار/ مث 

  /0222/ بحث منفردسمينار/ شعر العطار 

  /0222/ بحث منفردسمينار/ افكار العطار 

  /0222/بحث  منفردالمؤتمر العلمي السابع في كلية اللغات 

 /0220/ بحث منفردسمينار أضواء على رباعيات الخيام 

  )بحث الموسوم)كتاب سير العباد الى المعاد منفردالندوة االدبية  الموسومة)الشاعر سنائي وآثاره/

 0220واثره على ملحمة دانتي)االيطالي( الكوميديا االلهية 

  0220المؤتمر الدولي الثالث للعتبة الكاظمية المقدسة/ مشارك/بحث مشترك حزيران 

 0221 للعتبة الكاظمية المقدسة/ مشارك/بحث مشترك حزيران  الرابع المؤتمر الدولي   

 0221 داد الدولي الثالث/ بالترجمة تتواصل الثقافاتمؤتمر بغ 

 The V International Conference of Orientalists/0221جورجيا / 
  الندوة االدبية الموسومة) اثر االدب العربي في االدب الفارسي( منفرد/ بحث الموسوم) التعرب

 0221والمجمع اللغوي االيراني واثرهما في االدب الفارسي/ شباط 

  الى  7/2/0221دورة تطوير المالكات التدريسية المقامة في الجامعة اللبنانية/بيروت من

7/0/0221 

  المؤتمر العلمي السادس للمعهد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية/ الجامعة

ية واالجتماعية( اللبنانية الموسوم ) االشكالية في البحث العلمي في االداب والعلوم االنسان

بالبحث الموسوم ) اشكالية ترجمة المصطلحات الصوفية والعرفانية بين العربية    9/1/0221

 والفارسية انموذجاً(

 جامعة  -المؤتمر السنوي الرابع لقسم دراسات الترجمة في بيت الحكمة وبالتعاون مع كلية اللغات

 29/20/0221( المنعقد في بيت الحكمة بغداد والموسوم ) التأسيس لمدرسة عراقية في الترجمة

 (.ءة المترجم ومعوقات ترجمة االصطالحات الصوفية والعرفانيةكفا)منفرد/ بحث الموسوم 

  وورقة العمل الموسومة بـ )  07/1/0229ورشة بعنوان ) االسلوب بين اللغة واالدب( في ،

 ي.خصائص اسلوب ولغة الشاعر والفيلسوف االيراني جالل الدين المولو

  07/22/0225ورشة عمل لتطوير اللغة الفارسية المقامة في المركز الثقافي االيراني في. 

  الى   2/0/0229دورة لتطوير اللغة الفارسية المقامة في مؤسسة سعدي االيرانية/ طهران من

 .02/2/0229في   259استناداَ الى االمر الجامعي ع/ث/ 0229/ 22/0

 ين التعليم العالي في العراق بعنوان )) دعوة لبناء منظومة تقديم ورقة عمل الى مؤتمر ترص

 .20/0225/ 07تعليمية رصينة من خالل ايجاد مسارات تعليمية جديدة(( في 
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  المساهمة في افتتاح منتدى محبي اللغة واالدب الفارسي/ المركز الثقافي االيراني في

27/22/0225. 

 شعر المثنوي للفيلسوف والشاعر االيراني جالل  ادارة ندوة ثقافية بعنوان جلسة انشاد وقراءة

 .0225/ 5/22الدين الرومي في 

 في  / مسجد الكوفةجائزة سيد االوصياء العالمية لالبداع الفكري واالدبي مؤتمر
28/12/2111. 

  /9/0229/ 29-27مؤتمر خاتم شعراء الشعر الفارسي الدولي/ مشهد المقدسة/ تربت جام  

 جامعة ميسان0229ادق عليه السالم السنوي السادس/تموز/مؤتمر االمام جعفر الص / 

 0229مؤتمر موالنا للدراسات/ تركيا/ قونية 

  0227مهرجان ربيع الشهادة العالمي الثالث عشر/ العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية /ايار 

 ئن /نيسان المؤتمر الدولي السادس السنوي سلمان ملتقى االديان/ مزار سلمان المحمدي المدا

0227 

  0227ندوة التراث الحلي في البحث العلمي/ العتبة العباسية المقدسة /نيسان 

  0227المؤتمر الدولي الثالث للثقافة والفكر الديني / ايران / قم / ايار 

   المركز الثقافي االيراني 0227سمينار/ الشاعرفريد الدين عطار نيشابوري/ سمينار/ نيسان / 

  المركز الثقافي االيراني / 0227نيمايوشج / سمينار / اذار سمينار/ الشاعر 

  المركز الثقافي االيراني / 0227سمينار/ الشاعرة بروين اعتصامي/ نيسان 

   المركز الثقافي االيراني / 0227سمينار/ الشاعربابا طاهر عريان / سمينار / كانون الثاني 

 0229الثاني/  ورشة عمل/ المستشارية الثقافية االيرانية/ كانون 

  /022مهرجان حبيب هللا الثقافي الدولي السابع/ ذي قار/ كانون االول 

  / ندوة/ االتجاهات الحديثة في طرائق التدريس/ مركز التطوير المستمر/جامعة بغداد / شباط

0227  

  0227ندوة/ دراسة وتحليل العناصر الفنية وعلم الجمال للغة واالدب الفارسي/كلية اللغات /آذار  

 /0221كلية اللغات /نيسان  ندوة / اثر االدب العربي في االدب الفارسي  

  0225ندوة / انشاد وقراءة المثنوي/ كلية اللغات/ ايلول 

  0229ندوة/ االسلوب بين اللغة واالدب / كلية اللغات/ آذار  

 /0225كلية اللغات/ نيسان  ندوة/ الشاعر نيمايوشج واثره في االدب الفارسي المعاصر  

 /0229المركز الثقافي االيراني/تشرين االول  سمينار/ اجراء وانشاد شعر حافظ الشيرازي 

 /0229المركز الثقافي االيراني/ تشرين الثاني  سمينار/ موالنا جالل الدين ورؤيته االصالحية 

 /0229المركز الثقافي االيراني/ كانون االول  سمينار / الشاعر هوشنك ابتهاج 

 0229خالق في رؤية جالل الدين الرومي / تركيا/ قونية/ كانون االول ورشة عمل / اال 

  /0227مهرجان حليف القرأن السادس/ الكفل 

 /0227مؤتمر زيارة االربعين ) المعاني والدالالت(/ مركز كربالء للدراسات والبحوث 

 /0227ندوة ثقافية/ تقاليد وآداب الشعوب في االدب الفارسي/ المركز الثقافي االيراني 

  )0229همايش بين المللي ادبيات : زبان همدلي) المؤتمر الدولي االدب: لغة التواصل 

 /آذار/ايران/شيراز

  0229المؤتمر العلمي الثاني للعلوم االجتماعية والتربوية/ تركيا / انطاليا /تشرين االول 

  0227/20/05ندوة علمية في المجمع العلمي االيراني 

 لنمو العقلي والفطري ومراحلهما/ ايران/ جامعة العدالة/ طهران ورشة تخصصية عن مراحل ا

0227/20/26 
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  المؤتمر العلمي الدولي ) النجف االشرف واثرها في الحفاظ على اللغة العربية / كانون االول

0229 

  0229المؤتمر الدولي السادس ) عالمية اللغة العربية( / قم / ايران كانون االول 

 جامعة  20/20/0229-0227/20/20ث في االدب الشعبي والنقد الساخركتابة بحو تفرغ علمي

 طهران/ايران

 تركيا 25/20/0229 االخالقيات من منظور الشاعر مولوي ورشة تخصصية 

 بغداد/ المركز الثقافي  29/6/0226 الندوة االدبية في المركز الثقافي االيراني محاضر في ندوة

 االيراني

 جامعة طهران/ ايران 2/22/0229 بة البحوثكيفية كتا المشاركة في دورة 

 تعاون ثقافي مركز الثقافي في سفارة ايران االسالمية 1/5/0226 تعاون ثقافي بغداد 

 مركز قلم للتعليم والترجمة 29/6/0226 تعاون ثقافي بغداد  

 ندوة ثقافية 1/1/0226 اقامة ندوة ثقافية  الجامعة المستنصرية/ كلية االداب 

  اليوم  26/22/0229 والفلسفة/وزارة العلوم والبحوث والتكنلوجيا/ ايرانمؤسسة البحوث

 المشاركة في مؤتمر العالمي للفلسفة

 استالل علمي رسالة ماجستير 2/1/0202 الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد 

 اقامة ندوة علمية 

حبي اللغة الفارسية/المركز بالتعاون مع رابطة م 25/22/0227 المركز الثقافي االيراني/ بغداد 

 الثقافي االيراني

 

 مناقشات الرسائل واالطاريح

 

 عضواً  0227الحكيم انوري دراسة اسلوبية/ دكتوراه/ كانون الثاني  قصائد / 

 0221البهلوية ودالالتها في الشعر الفارسي في العصر الساماني/ ماجستير/ ايلول  االلفاظ  /

 عضواً 

 0221م االسماء العربية ودالالتها في اللغة الفارسية/ ماجستير/ايلول العوامل المؤثرة في استخدا /

 عضواً 

  0225الصيغ اللغوية المركبة واساليب ترجمتها في رباعيات بابا طاهر الهمداني/ ماجستير/ آذار /

 عضواً 

  عضواً  0225قصيدة النثر عند احمد شاملو دراسة اسلوبية/ ماجستير/ شباط / 

 0221عها في نماذج من النصوص االدبية والعلمية/ ماجستير / حزيران مفهوم العبارة وانوا /

 عضواً  

  عضواً  0221الصفات والقيود في ديوان بروين اعتصامي / ماجستير / نيسان / 

  مشرفاً  0220اسلوب ترجمة كليلة ودمنة / ماجستير / تشرين االول / 

 عضواً  0220ر/تشرين االول دراسة في ترجمة االمثال بين العربية والفارسية / ماجستي / 

  عضواً 0220خصائص الترجمة واصولها في لغة المبدأ والمقصد /ماجستير/تشرين االول / 

  عضواً  0220دراسة في تغير دالالت الكلمات الفارسية/ ماجستير/ تشرين الثاني / 

 كلية اللغات 21/1/0225 اطروحة دكتوراه تقويم 

    كلية اللغات 22/6/0220  تقويم اطروحة دكتوراه 

 26/20 جامعة طهران / كلية االداب والعلوم االنسانية مشرف ثاني على اطروحة دكتوراه  /

0202 
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 جامعة طهران / كلية االداب والعلوم االنسانية مشرف مساعد ثاني على اطروحة دكتوراه

 26/20  /0202 

 

 

 المقاالت و البحوث العلمية:

 

 التصوف واصطالحات بن عربي الصوفية م(قالة منشورة في مجلةperspective في اللغة )

 .0227جورجيا/ تبليسي ‘االنجليزية

 

 (إطاللة على الرمزية مقالة منشورة في مجلةperspectiveفي اللغة االنجليزية )‘ /جورجيا

 .0229تبليسي 

 

 (تأثير اصطالحات بن عربي الصوفية في مثنوي الرومي في مجلةLinguistic Papers في )

 .0227جورجيا/ تبليسي ‘نجليزية اللغة اال

 

 ( في اللغة ديار آشناانعكاس ارتباط جالل الدين الرومي بمسقط رأسه في كتابه المثنوي في مجلة )

 .0227سفارة جمهورية ايران االسالمية/ جورجيا/تبليسي ‘ الفارسية

 

 (االصل الفلسفي للجبر واالختيار في ابداع مثنوي الرومي في مجلةOrientalistف ) ي اللغة

 0229جورجيا/تبليسي ‘ الفارسية

 

  0222وحدة الوجود في االدب الفارسي بين االصطالح والمفاهيم/ مجلة كلية اللغات 

 

 0222دراسات الترجمة  -الفلسفة الدينية في االدب الفارسي/ مجلة بيت الحكمة 

 

 0222 معرفة الثقافة الشعبية ودورها في تعليم اللغة الفارسية/ مجلة كلية اللغات 

 

  0222صورة االسكندر المقدوني في االدب الفارسي/مجلة كلية االداب 

 

  0220الرمزية والمخلوقات في منظومة منطق الطير/ مجلة كلية اللغات 

 

  الموعظة واالعتبار في كتب ورسائل حفيد النبي المختار) االمام موسى بن جعفر الكاظم عليه

 .0220ولي الثالث للعتبة الكاظمية المقدسة/ حزيران السالم( بحث مشترك مقدم الى المؤتمر الد

 

 دار المأمون للنشر/0221/النصوص الفارسية المترجمةفي  الحوار والتنمية البشرية 
  كفاءة المترجم ومعوقات ترجمة االصطالحات الصوفية والعرفانية/ مجلة دراسات الترجمة/ بيت

 الحكمة

  0/0225/الجزء96/ مجلة آداب المستنصرية/العددمنطق الطير عند ائمة البقيع عليهم السالم 

 Translation Style of Kalila and Dumna for Abu Almaaly Nasrallh 

Munshi  // الناشرAkaki Tsereteli State University جورجيا /. 
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  بحث بعنوان ))اصالح السجين في فكر أمير المؤمنين(( المقدم لجائزة سيد االوصياء
 .28/12/2111اع الفكري واالدبي في العالمية لالبد

 ))بحث بعنوان ))  مسألة العمل مع السلطان بين النظرية والتطبيق عند الشريف المرتضى 

 .2/2/0229في   61/ مجلة كلية التربية االساسية/ العلوم االنسانية/العدد 

 جامعة (( مقدم الى  بحث بعنوان ))اسطورة شيخ صنعان رحلة من االنا الى االنا العليا

 .9/1/0229البهشتي االيرانية / طهران/ مقدم الى مؤتمر النقد االدبي / في 

 ))بحث بعنوان )) زيارة االمام الحسين عليه السالم والسيمرغ بين الحقيقة واالسطورة 

 .6/1/0229مقدم الى مجلة الدراسات االدبية / مشهد/ ايران/ بيروت/ لبنان في  

 ن النقد عند الشاعر عبد الرحمن الجامي(( مقدم الى مؤتمر خاتم بحث بعنوان )) نظرة على مضامي

 9/0229/ 29-27شعراء الشعر الفارسي الدولي/ مشهد المقدسة/ تربت جام/ 

 /0229بحث مشترك بعنوان )) الدرس البارق من موائد االمام جعفر الصادق عليه السالم((/تموز 

 0229لسنوي السادس/تموز/مقدم الى مؤتمراالمام جعفر الصادق عليه السالم ا

  الشيخ صنعان من االنا الى االنا العليا او الكمال الروحي مقدم الى مؤتمر موالنا للدراسات/ تركيا

0229 

  الخطاب العملي لسلمان المحمدي الرساء دعائم االدارة مقدم الى المؤتمر العلمي السنوي السادس

 0227للبحوث والدراسات ) سلمان ملتقى االديان( أذار 

   الجهود السنية لالسر الحلية في ازدهار الحركة الفكرية االسالمية العالمة الحلي واسرته انموذجا

 0227مقدم الى  الندوة البحثية ) التراث الحلي في البحث العلمي ( العتبة العباسية المقدسة نيسان/

 راب انموذجا مقدم الى االخر في المنظور السلوكي والمعرفي عند االمام الحسين عليه السالم االع

 0227مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي الثالث عشر/ ايار 

  نظرة على االصطالحات الصوفية والعرفانية ولغتها الرمزية مقدم الى المؤتمر الدولي الثالث

 0227للثقافة والفكر الديني/ ايران / قم /ايار 

 0227فل/ مزار زيد الشهيد/االثر الجلي في ثورة زيد بن علي عليه السالم/ الك 

  زيارة االمام الحسين عليه السالم والسيمرغ بين الحقيقة واالسطورة دراسة سيميائية/ مركز

 0227كربالء للدراسات والبحوث/

  /0227تقاليد وعادات الشعب االيراني في كتابات جمال زادة 

 دلى در آثار مولوى انعكاس التواصل في آثار مولوي ) دراسة تحليلية للمضمون( بازتاب هم

 / ايران/ شيراز0229

  واكاوى جامعه شناختى شرايط زنان در عربستان سعودى: رواية بنات الرياض؛ قراءة اجتماعية

لحالة النساء في السعودية: رواية بنات الرياض بحث مشترك مع اساتذة ايرانيين / مجلة االستاذ/ 

 0229ايلول 

  لتعليم اللغة االجنبية / المؤتمر العلمي الثاني للعلوم المهارات واالساليب المؤثرة والفعالة

 0229االجتماعية والتربوية/ تركيا / انطاليا /تشرين االول 

  لغة الثقافة الشعبية )االمثال والكنايات( ودورها في وسائل االعالم؛ دراسة انموذجية بين العراق

 /ايران.0229وايران/ مجلة دراسات االدب المقارن/ايلول/

 د االدبي وتأثيره على توجيه الرأي العام/ دراسة انموذجية بين العراق وايران/ مجلة االدب النق

 / ايران0226المقارن/نيسان/ 

 مالمح مابعد واکاوی رويکرد پسااستعماری در رمان الحی الالتينی اثر سهيل ادريس(

قبول مجلة االداب  (بحث مشترك االستعمار فی رواية الحّي الالتيني لسهيل إدريس

 نشر
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 مطابقة االفكار حکمی ابن شبل بغدادی و فردوسی –ها و باورهای کالمی تطابق انديشه(

 الحكيمة البن شبل البغدادي والفردوسي(  قبول نشر مجلة االستاذ –واالعتقادات الكالمية 

 ة؛ياللغة الفارس یألحالم مستغانمي إل« ذاکرة الجسد» ةيفي روا ةيترجمة العناصر الثقاف ةيإشكال 

 مجلة كلية االداب (ريفيإ ريميفالد ةينظر یللترجمة باالعتماد عل ةيقي)دراسة تطب

          اللغة  یإلنعام کجه جي إل« سواقي القلوب» ةيفي روا ةيترجمة العناصر الثقاف ةيإشكال

( مجلة جمعية ريفيإ ريميفالد ةينظر یللترجمة باالعتماد عل ةيقي)دراسة تطب      ة؛يالفارس

 ترجمينالم

 نصرآباد و احمد  يیدر آثار ابوالفضل زرو یاسيس – یطنز اجتماع یقيخوانش تطب

 مجلة كلية اللغات و نصف كلمة احمد رجب( يیرجب)مورد مطالعه: تذکرة المقامات زرو

 بحث في مؤتمر جورجيا /تبليس  یکاربرد شناس دگاهياز د یزيتبر اريشعر شهر 

 

 

 واللجان.العضوية في الجمعيات والمنتديات 
 

 .عضو في جمعية المترجمين العراقيين 

 

 /0229عضو اللجنة العلمية المركزية/كلية اللغات 

 

 عضو في منتدى محبي اللغة واالدب الفارسي/ المركز الثقافي االيراني 

 

 عضو لجنة وضع المناهج الدراسية 

 

 عضو لجنة استالل البحوث 

 

 عضو لجنة السمينارات 

 

 لجان التحقيقة واالدارية االخرىرئيساً وعضواً  لعشرات ال 

 

 /0227عضو في جمعية باحثي المولوي/ايران/ اصفهان 

 

 0221للعتبة الكاظمية المقدسة/ حزيران  الدولي الرابع رئيس جلسة لمؤتمر. 

 

 0220للعتبة الكاظمية المقدسة/ حزيران  الدولي الثالث مقرر جلسة لمؤتمر 

 

  /0221كلية اللغات/ رئيس ورشة دورة الماسترشيت االلكتروني 

 

 /0229 -0227عضو اللجنة العلمية / قسم اللغة الفارسية 

 

 /0226-0229عضو لجنة المناهج / قسم اللغة الفارسية 

 

 /0229/9/00عضو الدائمي في رابطة نشر اللغة واالدب الفارسي/ ايران/ طهران 
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  والثقافة واالدب عضو لجنة التحكيم المؤتمر الدولي الثالث لدراسة االستشراق الفردوسي

 /جامعة دهلي الهندالفارسي

  المؤتمر السادس الوطني لبحوث االدارة والعلوم االنسانية/جامعة /عضو لجنة التحكيم

 0226طهران

  جامعة طهرانالدولي االول للدراسات المتداخلة في االدارة المؤتمر/عضو لجنة التحكيم/ 

0226 

 0229لفارسي   عضو الرابطة االيرانية لنشر اللغة واالدب ا  

  المؤتمر الدولي للعلوم االنسانية الرابع/جامعة   عضو لجنة المحكمين

  21/1/0226طهران

 25/1/0226المركز الوثائقي الوطني/ ايران عضو في مركز توثيق 

 25/1/0226 جمعية العلوم والتقنية/ ايران شاريتعضو في مجلس اس 

  عضو لجنة المحكمين وتقييم البحوث 

 المؤتمر الدولي الثاني للدراسات 20/1/0202محكمين وتقييم البحوثعضو لجنة ال

 المتداخلة واالدارة

  المؤتمر الوطني  جامعة طهران/ ايران عضو لجنة المحكمين وتقييم البحوث

  09/5/0202 السابع لبحوث االدارة والعلوم االنسانية

 نفس والعلوم المؤتمر الدولي الخامس لالدارة ،علم ال 20/6/0226 ايران/ طهران

 عضو لجنة المحكمين وتقييم البحوث االنسانية

   المؤتمر  27/6/0202 عضو لجنة المحكمين وتقييم البحوث طهران/ايران

  الوطني السادس لبحوث االدارة والعلوم االنسانية

  
 

 

 التقويم العلمي
 

 

 0229ول//كانون االمقوم علمي لمؤتمر جالل الدين الرومي الدولي االول/ تركيا/ قونيا 

  / 0229عضو لجنة التحكيم في مؤتمر جالل الدين الرومي/ تركيا 

  0227مقوم علمي للمؤتمر الدولي/ جامعة الزهراء/ ايران 

  0220مقوم علمي / كلية اللغات/ دراسات عليا/ ايلول   

  0225مقوم علمي / كلية اللغات/ دراسات عليا/ نيسان 

 0221ار مقوم علمي/ جامعة كرميان/ سليمانية / أذ  

  0225مقوم علمي/ جامعة كرميان/ سليمانية/ ايلول 

  0229مقوم علمي للترجمة/ جمعية المترجمين العراقيين/ تشرين الثاني 

  0227مقوم علمي للترجمة/ جمعية المترجمين العراقيين/ شباط 

  0227 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي الثالث للبحوث في العلوم االنسانية/ ايران/شيراز 
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 0227/ لتقويم بحث / قسم اللغة الفارسية/ لجنة علمية/ كانون االول  2سمنار 

 0227/ لتقويم بحث / قسم اللغة الفارسية/ لجنة علمية/ كانون االول  0سمنار 

 

 

  /0229/2/1مقوم علمي لمجلة االستاذ/ لبحوث ايرانية 

 

 /0229/2/29مقوم علمي لمجلة االستاذ/ لبحوث ايرانية 

 

 0226لمي لمجلة اللغات/ لبحوث ايرانية مقوم ع 

 

 قم / ايران 00/20/0229 المؤتمر الدولي لعالمية اللغة العربية عضو لجنة االعالم والمتابعة 

 

 شيراز/  09/22/0227 المؤتمر العلمي الدولي الثالث مقوم علمي وعضو اللجنة العلمية للمؤتمر 

 

 ايران

 حثبتقويم  1/1/0221 جامعة كرميان/سليمانية  

 بحثتقويم  0/6/0225 جامعة كرميان/سليمانية  

 بحث جامعة طهران 29/2/0229 كلية التربية/ مجلة االستاذ  

 بحث جامعة طهرانتقويم  1/2/0229 كلية التربية/ مجلة االستاذ  

 تقويم بحث 6/2/0226 مجلة كلية اللغات  

 تقويم بحثين 07/9/0226 كلية اللغات/الترقيات 

  

 

 

 

 عمل فيهاالوظائف التي 

 

  0221/0221مترجم في مكتب رئيس الجامعة 

 

  0221/0229مسؤول شعبة المتابعة والتنسيق/ كلية اللغات 

 

  0221 -0220معاون عميد كلية اللغات لشؤون الطلبة 

 

  0221عميد كلية اللغات وكالة 

 

 

 

 الجوائز

 
  عبارة  وهي09/20/0225جائزة سيد االوصياء العالمية لالبداع الفكري واالدبي في

 عن مسكوكة ذهبية.
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 0229ئزة درع مؤتمر خاتم شعراء الشعر الفارسي عبد الرحمان الجامي الدولي/مشهد/آب/جا 

 0229ئزة درع المؤتمر مؤتمر موالنا للدراسات/كانون االول/تركيا/قونية/جا 

 0229ئزة درع مؤتمر االمام الصادق عليه السالم السادس/ جامعة ميسان/جا 

 0220العتبة الكاظمية الدولي الثالث/ئزة درع مؤتمر جا 

 0221ئزة درع مؤتمر العتبة الكاظمية الدولي الرابع/جا 

  جائزة ثاني افضل بحث في مهرجان ربيع الشهادة/ العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين / ايار

0227 

  0227جائزة درع مؤتمر سلمان ملتقى االديان/ نيسان 

 0229القرآن السنوي الثقافي الخامس/  ئزة درع مؤتمر ومهرجان حليفجا 

 0227ئزة درع مؤتمر ومهرجان جليف القرآن السنوي الثقافي السادس/ جا 

  )آذار/ايران/شيراز 0229جائزة درع المؤتمر الدولي االدب: لغة التواصل/ 

 

 العلمية السيرة

 

 

 

 

         مدين عبدالعزيز رشيد :    ـم ـــــــــاالســ

  2696 : تاريخ الميـالد 

         اللغة الفارسية وادابها:     صــالتـخـص

   تدريسي:     ه ــــــالوظيف

 دكتوراه   الدرجة العلمية :

             كلية اللغات / جامعة بغداد:    عنوان العمل

   27620160212    /العمل   :   هاتف

   27620160212   /:    الهاتف النقال

 medean_1969@colang.uo.baghdad/ البريد إاللكتروني :

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2662 اللغات بغداد

 0222 اللغات بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 0226 اللغات بغداد
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    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 0222 بغداد مدرس مساعد /كلية اللغات 1

 0226 بغداد مدرس/كلية اللغات 2

 0221 بغداد استاذ مساعد / كلية اللغات  3

 

 :قررات الدراسية التى قمت بتدريسهارابعاً : الم 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 0222-0222 القراءة / االنصات  الفارسي 2

 0227-0221 قواعد/قراءة /افالم/انصات الفارسي 0

 0226-0229 تاريخ االدب الفارسي 1

 0226-0229 علم اللغة الفارسي  1

 0226-0229 الترجمة السياسيىة الفارسي 5

 0202-0226 تاريخ ادب الفارسي 9

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

   ال يوجد  2

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 0202-0222 كلية اللغات – جامعة بغداد تدريسـي 2
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

ر ) بحث / بوست

 حضور كلية اللغات 0226 المؤتمر العلمي السادس  1 حضور(

 حضور كلية اللغات 0229 المؤتمر العلمي الثامن 2

 مشارك بحث كلية اللغات 0227 المؤتمر التاسع 3

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 92دورة تطوير اللغة الفارسية /طهران/رقم  

 دورة اللغة العربية / كلية االداب   0229سنة

 دورة اليونيسيف/ مركز التعليم المستمر/جامعة بغداد 

  

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 0226 واالثار االداب/التاريخ كمال واجتماعية شخصية سعدي الشيرازي 2

 0226 مجلة اللغات االمثال والحكم العربية لشعر حافظ 0

 0226 مجلة اللغات/مقبول النشر ادم )ع( في الشعر الفارسي 1

 0227 مجلة اللغات / منشور مفهوم الشراب في الشعر الفارسي والعربي 1

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 جمين العراقيين    عضو جمعية المتر 

     

 :عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير 

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 0229 رئاسة الوزراء كتاب شكر  2
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 0202 وزيرة التربية كتاب شكر 0

 0229 عميد كلية اللغات كتاب شكر 1

 

 :المترجمة الكتب المؤلفة أو: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد  2

0   

 

 :ثاني عشر :اللغــات  

              العربية 

              الفارسية 

 االنكليزية 

 

 ةيعلمال ةالسير

  
         عقيل عبدالحسين محمد علي المالكي:    ـم ـــــــــاالســ

  82/9/0991 : تاريخ الميـالد 

       اللغة الفارسية:       صــالتـخـص

 تدريسي:        ــــــةالوظيف

    دكتوراه  الدرجة العلمية :

             جامعة بغداد/كلية اللغات/قسم اللغة الفارسية:    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

    19717080970:      الهاتف النقال

 aqeel.a@colang.uobaghdad.edu.iq  البريد إاللكتروني :

mailto:aqeel.a@colang.uobaghdad.edu.iq
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 أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 03/6/4991 اللغات بغداد

 7/9/4997 اللغات بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 40/7/5342 اللغات بغداد

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 الى اآلن 5336/ 7/5 بغداد كلية اللغات 1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 5336 نصوص/قواعد للمرحلة الثانية اللغة الفارسية 4

 -قواعد/م.ثانية-نصوص/م.ثانية –قراءة/م.اولى  اللغة الفارسية 5

 االفالم/م.اولى

5337 

 5332 م.ثانية -م.اولىقواعد/ اللغة الفارسية 0

 5339 قواعد /م. اولى للدراسة الصباحية والمسائية اللغة الفارسية 1

 5343 م.رابعة صباحي –علم اللغة /م. ثالثة  اللغة الفارسية 2

 5343 نصوص/م. ثانية مسائي اللغة الفارسية 6

 5343 قراءة / م. اولى مسائي اللغة الفارسية 7

 5344 / م. ثانية قراءة اللغة الفارسية 2

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 الى اآلن 6/5/5336 جامعة بغداد/كلية اللغات/قسم اللغة الفارسية عضو هيأة تدريسية 4
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 5346 – 5345 محادثة / م. ثانية –ثانية قراءة / م.  اللغة الفارسية 9

 5353 – 5347 قراءة / م. ثانية –اولى علم الصوت / م.  اللغة الفارسية 43

 5354 اولىعلم الصوت / م.  اللغة الفارسية 44

 5353 – 5349 ماجستيرعلم الصوت / م.  اللغة الفارسية 45

 5353 – 5349 علم االشارة / م. الدكتوراه اللغة الفارسية 40

 5353 – 5349 التداولية / م. الدكتوراه اللغة الفارسية 41

 

 

 

 

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

اللغة دراسة تداولية للعناصر المؤثرة في الداللة في  4

 الفارسية

 59/9/5349 اللفة الفارسية

في نص مسرحية )ديوان  گرايسدراسة مبدأ التعاون ل 5
 بلخ( لبهرام بيضايى

 59/43/5349 اللفة الفارسية

التزيين الصوتي في نماذج من الشعر الفارسي  0

 المعاصر)دراسة صوتية(

 51/44/5349 اللفة الفارسية

م التركيب في مجموعة دراسة المورفيم المقيد و مفهو 1

 گیقصص )ادب الطفل( لصمد  بهرن

 47/45/5349 اللفة الفارسية

 47/45/5349 اللفة الفارسية الدامغاني )دراسة اسلوبية(چهری اشعار منو 2

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 تر حضور() بحث / بوس

 مشارك /بحث قسم اللغة الفارسية 5332 مراسيم تخليد الشاعر العطار 4

 مشارك/بحث قسم اللغة الفارسية 5339 اساليب تطوير تدريس القواعد 5

 مشارك /بحث كلية اللغات 5343 المؤتمر العلمي السادس 0

 خبير لتقويم البحوث كلية اللغات 5347  التاسعالمؤتمر العلمي  1
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الندوة العلمية الموسومة بـــ ) علم الداللة  2

 التاريخي لأللفاظ 

 مشارك/بحث قسم اللغة الفارسية 2051

الندوة العلمية الموسومة بـــ ) دراسة و  6

تحليل العناصر الفنية و علم الجمال للغة 

 واألدب الفارسي ( 

 

 مشارك/بحث قسم اللغة الفارسية 2051

و  بـــ ) التأثيرالندوة العلمية الموسومة  7

التأثر بين اللغات و اللهجات العربية و 

 الفارسية (

 مشارك/بحث قسم اللغة الفارسية 2059

الندوة العلمية الموسومة بـــ ) دور  2

الترجمة في تقريب الرؤى و األفكار بين 

 العربية و الفارسية (

 مشارك/بحث قسم اللغة الفارسية 2059

بـــ ) التداولية  الندوة العلمية الموسومة 9

 بين اللغة و المجتمع (

 مشارك/بحث قسم اللغة الفارسية 2058

ندوة علمية إلحياء ذكرى الشاعرة  43

  پروين اعتصامی( )

المركز الثقافي لسفارة الجمهورية  2051

 االسالمية االيرانية

 مشارك/بحث

فريد ندوة علمية إلحياء ذكرى الشاعر ) 44

 الدين عطار النيشابوري(

المركز الثقافي لسفارة الجمهورية  2051

 االسالمية االيرانية

 مشارك/بحث

ندوة علمية بعنوان )التناه في اللغة  45

 ( الفارسية

المركز الثقافي لسفارة الجمهورية  2051

 االسالمية االيرانية

 مشارك/بحث

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 5332اللغة و االدب الفارسي /طهران / دورة تطوير 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 5337 41مجلة كلية اللغات/العدد المضامين العرفانية لـ )بابا طاهر الهمداني( 0

 5339 49مجلة كلية اللغات/العدد ار االقتباس القراني في دوحة االزه 8

 5339 61مجلة العلوم التربوية والنفسية/العدد مطالع قصائد ظهير الدين الفاريابي  0

 5343 67مجلة العلوم التربوية والنفسية/العدد الحوار في غزليات االنوري 0

لية مجلة المؤتمر العلمي السادس لك االنفعاالت الروحية بين الشاعر والمتلقي 7

 اللغات/عدد خاص 

5343 

 5342 اطروحة دكتوراه الدائرة الداللية في معرفة افعال اللغة الفارسية 6

دراسة حركية ألفعال نص موالنا " ما  ِز  باالييم   9

 رويم " و  باال  مى

 

العدد  –مجلة كلية اللغات/جامعة بغداد 

19   

5342 
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غة الوظيفة الشكلية و الداللية للصوت في الل 2

 الفارسية )تحليل قصيدة لموالنا أنموذجا(

كلية اآلداب /جامعة  –مجلة اآلداب 

 521العدد  -( 2ملحق ) –بغداد

5342 

كلية التربية ابن رشد  –مجلة األستاذ  السيميائية : بحث نظري علمي 9

 (1) العدد –( 19المجلد ) –/جامعة بغداد

5349 

جلة  دراسات األدب المقارن )فصلية م اإلبراز األسلوبي في غزل من موالنا 01

 -كرمان– جيرفت -آزاد جامعة– محكمة(

 ايران

5349 

 

   الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضو لجنة وضع المناهج الدراسية 

 عضو هيأة تحرير مجلة كلية اللغات 

 ةعضو الفريق االستشاري لقسم الدراسات اللغوية و الترجمية / بيت الحكم 

 عضو لجان مناقشة رسائل و أطاريح 

 السمينارات انعضو لج 

 عضو لجان علمية 

 عضو لجنة مقررات 

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 5337 السيد رئيس جامعة بغداد شكر و تقدير 4

 5332 ميد كلية اللغاتالسيد ع شكر وتقدير 5

 5343 السيد عميد كلية اللغات شهادة تقديرية  0

 5344 السيد عميد كلية اللغات شكر وتقدير 1

 5345 السيد عميد كلية اللغات شكر وتقدير 2

 5345 السيد عميد كلية اللغات شكر وتقدير 6

 5342 السيد عميد كلية اللغات شكر وتقدير 7

 5346 ميد كلية اللغاتالسيد ع شكر وتقدير 2

السيد مساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون  شكر و تقدير 9

 العلمية

5347 

 5342 السيد عميد كلية اللغات شكر وتقدير 43

 5349 السيد عميد كلية اللغات شكر وتقدير 44

 5349 السيد رئيس جامعة بغداد شكر و تقدير 45

 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة.: حادى عشر 
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 سنة النشر أسم الكتاب ت

  ال يوجد  4

 

 ثاني عشر :اللغــات . 

             العربية 

             الفارسية 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

 

 

 

         جاسم ردام محمود:    ـم ـــــــــاالســ

  2/7/2671 : تاريخ الميـالد 

 تدريسي:        ــــــةالوظيف 

 ستاذ مساعدأ     الدرجة العلمية :

           كلية اللغات/ قسم اللغة الفارسية جامعة بغداد /:     عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 
 

 الصورة 
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 07711948518:      الهاتف النقال

  jassimraddam@colang.uobaghdad.edu.iq البريد إاللكتروني :

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 التاريخ  الكليـــة اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوسال

 

 5889 اللغات بغداد

 2005 اللغات بغداد الدبلوم العالي

 الدكتوراه

 

/   معهد بلدان آسيا وأفريقيا

 جورجيا

 

 

 2008 كلية العلوم االنسانية

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 الى اآلن -2055 جامعة بغداد كلية اللغات / قسم اللغة الفارسية 1

 

 عاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.راب 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2052-2055 األدب املقارن / املرحلة الثالثة قسم اللغة الفارسية 5

 2052-2055 احملادثة / املرحلة االوىل قسم اللغة الفارسية 2

 2052 -2055 وىلاإلمالء واخلط الفارسي / املرحلة اال قسم اللغة الفارسية 1

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

وزارة التعليم العالي والبحث  مدرس 5

العلمي/ دائرة البعثات والعالقات 

 ثقافيةال

2050-2055 

جامعة بغداد/كلية اللغات/قسم اللغة  مدرس 2

 الفارسية

 الى اآلن -2055
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 2051-2052 اإلمالء واخلط الفارسي / املرحلة االوىل قسم اللغة الفارسية 4

 2051-2052 االستيعاب / املرحلة الثالثة قسم اللغة الفارسية 1

 2054-2051 اإلمالء واخلط الفارسي / املرحلة االوىل قسم اللغة الفارسية 1

 2054-2051 لة الثالثةاالستيعاب / املرح قسم اللغة الفارسية 1

 2051-2054 الرتمجة السياسية / املرحلة الثالثة قسم اللغة الفارسية 9

 2051-2054 مدخل اىل الرتمحة / املرحلة الثانية قسم اللغة الفارسية 8

 2051-2051 الرتمجة السياسية / املرحلة الثالثة قسم اللغة الفارسية 50

 2051-2051 لرتمحة / املرحلة الثانيةمدخل اىل ا قسم اللغة الفارسية 55

 2051-2051 مدخل اىل الرتمحة / املرحلة الثانية قسم اللغة الفارسية 52

 2059-2051 مدخل اىل الرتمحة / املرحلة الثانية قسم اللغة الفارسية 51

 2019-2018 اإلمالء واخلط الفارسي / املرحلة االوىل قسم اللغة الفارسية 54

 2019-2018 احملادثة / املرحلة الثالثة الفارسية قسم اللغة 51

 2020-2019 اإلمالء واخلط الفارسي / املرحلة االوىل قسم اللغة الفارسية 51

 2020-2019 احملادثة / املرحلة الثالثة قسم اللغة الفارسية 51

 2021-2020 اإلمالء واخلط الفارسي / املرحلة االوىل قسم اللغة الفارسية 59

 2021-2020 احملادثة / املرحلة الثالثة سم اللغة الفارسيةق 58

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

5    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  
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 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

معهد بلدان اسيا وافريقيا  2001 مؤمتر اللغة الفارسية 1

 جورجيا -/تبليسي

 حضور

جامعة اكاكي تسرييتلي /  2009 مؤمتر اللغة الفارسية 2

 جورجيا -كوتايسي 

 حبث

جامعة جواخاشويلي/ تبليسي  2008 مؤمتر اللغة الفارسية 3

 جورجيا -

 حبث

 

 

 . االخرى لعلمية سابعا : األنشطة ا 

 خارج الكلية داخل الكلية

املشاركة يف الندوات والورش العلمية اليت تعقد يف  -2

 كلية اللغات و قسم اللغة الفارسية.

احللقات النقاشية والسمنرات لرسائل املاجستري -0

 واطاريح الدكتوراه يف قسم اللغة الفارسية.

ات املشاركة يف الندوات العلمية والورش و احللق

 النقاشية اليت تعقد يف املؤسسات العلمية املختلفة.

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

ي هرچألفاظ وأيات القرآن الكريم املتعلقة بالطبيعة يف اشعار منو 2

 دامغاني

Orientalist 2001 / جورجيا 

 2001 / جورجيا Linguistic ي دامغانيهرچيف اشعار منووصف الطيور  0

بني الشعرين العربي والفارسي حتى وصف الطبيعة و تشبيهاتها  1

 القرن اخلامس اهلجري

Perspective-xxi  /

 جورجيا

2001 

/  Perspective-xxi ي دامغانيهرچيف اشعار منووصف الطبيعة و تشبيهاتها  1

 جورجيا

2009 
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مهر يف الشاهنامه و آيات گاملضامني املشرتكة بني أحاديث بزر 5

 القرآن الكريم

جملة دراسات الرتمجة / بيت 

 بغداد -احلكمة

2052 

 

 

املضامني املشرتكة بني حديقة احلقيقة لسنايي والتأليفات  9

 السابقة

 2052 بغداد -جملة اآلداب 

جملة دراسات الرتمجة / بيت  يف ديوان صائب تربيزي أثر اآليات القرآنية املتعلقة بالقيامة 7

 بغداد -احلكمة

2051 

 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

    مجعية املرتمجني العراقيني 

 

     

 

 عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 (0عددكتاب شكر و تقدير ) 5

 (2عددكتاب شكر و تقدير )

 (0عددكتاب شكر و تقدير )

 

 

 

 

 

 وزير التعليم العالي و البحث العلمي

 

 

0222-0222 

0221- 0221 

مدير عام دائرة البعثات و العالقات  ( 1كتاب شكر وتقدير )عدد  2 0202ـ 0226

 الثقافية

0222-0222 

 0202ـ 0226 األمني العام جمللس الوزراء (2كتاب شكر و تقدير )عدد 1 

 0202ـ 0226 وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي وكالة (2كتاب شكر و تقدير )عدد 4

 0202ـ 0226 رئيس جامعة بغداد (2كتاب شكر و تقدير )عدد 1
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 ( 0كتاب شكر و تقدير )عدد  1

 (2كتاب شكر و تقدير )عدد

 

 

 

 

 

 كلية اللغاتعميد 

 

 عميد كلية اللغات

 0229ـ    0227

 2020ـ 2058   

املستشارية الثقافية جلمهورية ايران  (2شهادة تقديرية )عدد 1

 االسالمية 

0229 

 0227 2املديرية العامة لرتبية بغداد / الكرخ (2كتاب شكر وتقدير )عدد 9

 0229 داملركز االسالمي الثقايف / بغدا (2شهادة تقديرية )عدد 8

 0227 مجعية املرتمجني العراقيني / بغداد (2شهادة تقديرية )عدد 50

 

 

 

 

 الكتب املؤلفة أو املرتمجة.: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2051بغداد /  الف مقولة رائعة ومقولة / كتاب مرتجم 5

 2059بغداد /  قائد الظل / كتاب مرتجم -قاسم سليماني  2

 2058طهران /  يرانية / كتاب مرتجماالمثال اال 1

 2020طهران /  مناجاة قلم / كتاب مرتجم 4

 2020طهران /  تعليم الفلسفة يف الصف / كتاب مرتجم 1
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          ثاني عشر :اللغــات . 

  العربيةاللغة 

 اللغة الفارسية 

 اللغة اإلنجليزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمية ةالسير
 

 

 

 

 

 

 

       نور عباس مجيد أ :االســــــــــــم

  20/22/2679 الميـالد:تاريخ 

 اللغة الفارسية       :التـخـصــص

 أستاذ جامعي :الوظيفة

 دكتوراه  الدرجة العلمية:

 
 

 

 الصورة 
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 قسم اللغة الفارسية            –كلية اللغات  –عنوان العمل: جامعة بغداد 

        /العمل:  هاتف

  27722012679 :الهاتف النقال

  wadi_alsalam76@colang.uobaghdad.edu.iq :إللكتروني )يفضل السمارت ميل(االبريد 

  

 العلمية.المؤهالت  أوالً: 

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2002 اللغات بغداد

 2001 اللغات بغداد املاجستري

 الدكتوراه

 

 2051 اللغات بغداد

 …… ..…… …… أخرى

 ثانياً: التدرج الوظيفي. 

 

 ثالثاً: التدريس الجامعي. 

 لىا -من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

  االن الى  02/20/0229 جامعة بغداد كلية اللغات 1

 

 الى –الفترة من  الجهة ةالوظيف ت

   02/20/0229الى22/20/0225 كلية اللغات –جامعة بغداد  م. مترجم  5

 

0220 

 الى االن  02/20/0229 كلية اللغات –جامعة بغداد  أستاذ جامعي 2
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 قمت بتدريسها. يرابعاً: المقررات الدراسية الت 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2001 -2001 احملادثة اللغة الفارسية 5

 2009 -2001 ترمجة-قواعد اللغة الفارسية  اللغة الفارسية 2

 2008 – 2009 رمجةت –حمادثة  اللغة الفارسية 1

 2050 – 2008 ترمجة –انصات  اللغة الفارسية 4

 2055 -2050 انصات –ترمجة  اللغة الفارسية 1

 2054 - 2052 انشاء –حمادثة  اللغة الفارسية 1

 اىل االن 2054 حمادثة اللغة الفارسية 1

 

 

 

 :)األطاريح، الرسائل( التي أشرف عليهاخامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةلااألطروحة أو  اسم ت

 دراسة تقابليه-النسق الصوتي بين العربية والفارسية 5

 )دكتوراه(

 التربية كلية-الكوفةجامعة 

 قسم اللغة العربية-للبنات
2059 

 التشبيه في شعر قاآني: دراسة اسلوبية 2

 )ماجستير(

 

قسم -كلية اللغات-جامعة بغداد

 اللغة الفارسية 

2058 

 في الوجداني الخطاب فهم في االنسجام عناصر وظيفة 1

 جعفري مريم للكاتبة تنسني ال رواية

 )ماجستير(

 

قسم -كلية اللغات-جامعة بغداد

 اللغة الفارسية

2058 

 العراقيين اللغة لمتعلمي الفارسية اللغة تعليم مهارات 4

 ((تحليلية دراسة)) التداولي اللغة علم وفق على

 )ماجستير(

 

قسم -اللغاتكلية -جامعة بغداد

 اللغة الفارسية

2058 

 الوظيفية هاليداي نظرية وفق على االنسجام دراسة 1

 ودمنة كليلة لكتاب الفارسية بور مرعشي لترجمة

 )ماجستير(

 

قسم -كلية اللغات-جامعة بغداد

 اللغة الفارسية

2058 
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 الطالب بها، نيالناطق ريلغ ةيالفارس سيتدر بيأسال) 1

 (ةيتقابل ةيلغو اسةدر: )أنموذجاً  العراقي

 )دكتوراه(

قسم -كلية اللغات-جامعة بغداد

 اللغة الفارسية

2058 

 السيميائية في الفلم اإليراني )هذه المرأة تطالب بحقها( 1

 )ماجستير(
قسم -كلية اللغات-جامعة بغداد

 اللغة الفارسية

2020 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها سنــةال العنوان ت

) بحث / بوستر 

 حضور(
 حضور –دعوة  طهران – إيران 0229 البالغي مؤتمر العالمة الشيخ محمد جواد 1

 حضور –دعوة  طهران – إيران 0226 الحوار بين الجامعات العراقية االيرانية 2

 عضو لجنة تحضيرية بغداد –العراق  0222 اللغات المؤتمر العلمي السادس لكلية 3

 عضو لجنة تحضيرية بغداد –العراق  0222 المؤتمر العلمي السابع لكلية اللغات 4

 عضو لجنة –مترجم  بغداد –العراق  0221 للترجمة مؤتمر بغداد الدولي الثالث 5

 مشارك-حضور  –دعوة  هرمزگان – إيران 0221 مؤتمر جامعة هرمزگان 6

 مشارك –عضو لجنة تحضيرية  بغداد –العراق  0225 كلية اللغاتالمؤتمر العلمي الثامن ل 7

 
 حضور بغداد-العراق  0225 حرية التعبير عن الرأي واالجتماع والتظاهر السلمي 9

 مشارك بغداد –العراق  0225 ورشة االسلوب بين اللغة واالدب 6

دورة تطوير مهارات التدريس باللغة  22

 رسيةاللغة الفا ألساتذةالفارسية 
 مشارك بغداد –العراق  0225

دورة دراسة بحثية ودورة تطوير مهارات  22

 التدريس باللغة الفارسية
 مشارك دمشه – إيران 0229

 مشارك بغداد –العراق  0229 ندوة علمية إلحياء ذكرى الشاعر مولوى 20

ندوة علمية إلحياء ذكرى الشاعر حافظ  21

 الشيرازي
 ركمشا بغداد –العراق  0229

ندوة علمية إلحياء ذكرى الشاعر نيما  21

 يوشيج
 مشارك بغداد –العراق  0227

 مشارك بغداد –العراق  0227 دورة تعلم اللغة اإليطالية 25

الندوة العلمية السنوية لقسم اللغة الفارسية  29

 )علم الداللة التاريخي لأللفاظ( بوالموسومة 
 مشارك بغداد –العراق  0227

رائق تدريس ومهارات التدريس دورة ط 27

باللغة الفارسية لغير الناطقين باللغة 

 الفارسية

 مشارك طهران – إيران 0227

دورة طرائق تدريس ومهارات التدريس  29

باللغة الفارسية لغير الناطقين باللغة 

 الفارسية

 مشارك بغداد –العراق  0229

الندوة العلمية السنوية لقسم اللغة الفارسية  26

)التأثير والتأثر بين اللغات  بلموسومة وا

 واللهجات العربية والفارسية(

 مشارك بغداد –العراق  0229

الورشة األولى لتدريب معلمي اللغة  02

 الفارسية لغير الناطقين بها
 مشارك بغداد –العراق  0229

 مشارك بغداد –العراق  0229 دورة سالمة اللغة العربية 02
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لقسم اللغة الفارسية )اللغة الندوة السنوية  00

الفارسية وأساليب تعليمها لغير الناطقين 

 بها(

 مشارك بغداد –العراق  0226

الندوة السنوية لقسم اللغة الفارسية  01

)االستقراض اللغوي واهميته في اللغة 

 الفارسية(

 مشارك بغداد –العراق  0226

الورشة الثامنة عشر االلكترونية )الطفرات  01

 ثية ما لها وما عليها(الورا
 مشارك بغداد –العراق  0202

الورشة التاسعة عشر االلكترونية )آلية  05

 حدوث التعب ووسائل االستشفاء المائي(
 مشارك بغداد –العراق  0202

الورشة العشرون االلكترونية )التفسيرات  09

الفسيولوجية والعصبية لنظرية التقوية بعد 

 التنشيط(

 مشارك بغداد –العراق  0202

 

 . االخرى سابعا: األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو لجنة امتحانية في القسم لسنوات عديدة

 

 

 

عضو لجنة االتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي ومؤسسة 

 سمت االيرانية

 

 

سمي بين كلية اللغات وسفارة الجمهورية االسالمية االيرانية في المنسق الر لجنة ادارية وعلمية ٠١١رئيس وعضو اكثر من 

 بغداد

 المنسق الرسمي بين كلية اللغات وجامعتي طهران ومشهد في ايران /

 عضو في عدد من اللجان الوزارية /

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 0226 29 جملة كلية اللغات /عدد االدبية الطبية االلفاظ الفارسية املعربة يف مقامات السيوطي 2

 اللغات االيرانية يف مصادر االدب اجلغرايف االسالمية من القرن 0

 الثالث اهلجري وحتى القرن السابع اهلجري وتقسيمها اجلغرايف

 0222 كمةجملة دراسات الرتمجة يف بيت احل

 0221 جملة دراسات الرتمجة يف بيت احلكمة / قبول نشر التجليات العرفانية يف شعر فخر الدين اهلمداني العراقي 1

 0221 جملة دراسات الرتمجة يف بيت احلكمة / قبول نشر اهلزج واملتقارب من حبور الشعر الفارسي 1

 0221 يف بيت احلكمة / قبول نشرجملة دراسات الرتمجة  دراسة عامة يف فلسفة الزمن 5

 0221 جملة دراسات الرتمجة يف بيت احلكمة / قبول نشر الرؤى املختلفة للفالسفة يف حقيقة الزمن وحدوث وقدم العامل 9

 0221 جملة دراسات الرتمجة يف بيت احلكمة / قبول نشر نظرة ايران ملفهوم الزمن قدميا 7
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 0225 جملة دراسات الرتمجة يف بيت احلكمة  اللغات االخرجذور اللغة الفارسية وتأثريها يف 9

 0225 جملة دراسات الرتمجة يف بيت احلكمة مناذج من اخلصائص اللغوية للشعر الفارسي يف عصر النشأة والنمو 6

 0229 جملة كلية اللغات / قبول نشر هلجة اهوار جنوب العراق وتأثرها بااللفاظ الفارسية 22

 0229 جملة دراسات الرتمجة يف بيت احلكمة / قبول نشر ة يف بيان املعاني الفارسيةدور الرتمج 22

 0229 جملة دراسات الرتمجة يف بيت احلكمة / قبول نشر الدراسات املقارنة للغات واللهجات االيرانية حتى القرن السادس اهلجري 20

 0227 ة كلية اللغات جريد (والفارسية العربية بين الدينار لفظة) بعنوان مقالة 21

 0227 جملة دراسات الرتمجة يف بيت احلكمة / قبول نشر احليوانات األسطورية يف األدب الفارسي املعاصر 21

 بيت في اللغوية والترجمة لدراساتا مجلة اخلصائص الفكرية والثقافية إليران يف القرنني السادس والسابع اهلجريني 25

  نشر قبول/  الحكمة
0227 

 بيت في اللغوية والترجمة لدراساتا مجلة الكريم والقران الفارسيه اللغه في التقابل مفاهيم معرفة ابعاد بعض 29

   الحكمة
0226 

 0226 جملة كلية االداب جعفري لفرهاد «البيانو مقهى» رواية في اللغات لعبة 27

 0226 رشد ابن التربية كلية-االستاذ مجلة يةالفارس اللغة تعلم في بالعربية للناطقين الصرفية االغالط دراسة 29

 0226 ايران-جملة دراسات االدب املقارن بيهقي تاريخ في( خانه خيش) لقصة التاريخي اللغة قواعد دراسة 26

 0202 جامعة بابل -اإلنسانيةجملة مركز بابل للدراسات  وسهراب رستم قصة في الفاعلية الصفة 02

 .مية احمللية والدولية اهليئات العلعضوية  :تاسعا 

       عضو مجعية املرتمجني العراقيني والعرب 

 

 عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 2020 - 2051 وزير التعليم العالي والبحث العلمي  1 -كتاب شكر  5

 2020 – 2052 ير العمل والشؤون االجتماعية وز 1 -كتاب شكر  2

 2020 -2001 رئيس جامعة بغداد  كتاب شكر  1 1

  2020-2001 كلية اللغات  كتاب شكر  10 4

 2020 - 2050 كلية اللغات  شهادة تقديرية  1 1
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 2050 الرصافة  –معهد االدارة  كتاب شكر  1

 2008 ايران  ت العراقية وااليرانية شهادة تقديرية يف مؤمتر احلوار بني اجلامعا 1

 2050 كوريا اجلنوبية -مؤسسة كويكا كتاب شكر وتقدير   9

 2051 رئيس جامعة الكرخ للعلوم كتاب شكر  8

 2051 املفوضية العليا لالنتخابات كتاب شكر 50

 

 الكتب املؤلفة أو املرتمجة.: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2017 في داللة االلفاظ الفارسية والعربية ولغات أخرى االبعاد الزمنية 2

0   

 

 ثاني عشر :اللغــات . 

              العربية 

      الفارسية 

 

 

 الذاتية السيرة
 

 

 

 

           خطاب عبدالجبار محمود علي الراوي :  ـم ـــــــــاالســ

   2690: تاريخ الميـالد 

         وادابهااللغة الفارسية :     صــالتـخـص

   تدريسي:     ه ــــــالوظيف

 دكتوراه  الدرجة العلمية :

 
 

 

 الصورة 
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              كلية اللغات / جامعة بغداد :   عنوان العمل

       /العمل   :   هاتف

      27625569215:    الهاتف النقال

 /البريد إاللكتروني :

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 10/1/2002 اللغات بغداد

 51/50/2001 اللغات بغداد املاجستري

 الدكتوراه

 

 50/5/2051 اللغات بغداد 

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 .ثالثاً : التدريس الجامعي  

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 21/2/2001 بغداد كلية اللغات 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

  كلية اللغات-جامعة بغداد تدريسي 5
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 2009/2008 نصوص/مرحلة ثانية الفارسي 5

 2009/2008 حمادثة/مرحلة اوىل الفارسي 2

 2009/2008 ادب مقارن/مرحلة ثالثة ارسيالف 1

 2008/2050 النصوص/مرحلة ثانية  الفارسي 4

 2008/2050 ادب مقارن/مرحلة ثالثة  الفارسي 1

 2050/2055 نصوص/مرحلة ثانية الفارسي 1

 2050/2055 ادب مقارن/مرحلة ثالثة الفارسي 1

 2051-2052 حمادثة  / مرحلة ثالثة  الفارسي  9

 نصوص/مرحلة ثالثة  سيالفار 8

 

2051-2054 

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

   ال يوجد 5

2    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

وسرت ) حبث / ب

 حضور(

 حضور كلية اللغات 2008 املؤمتر العلمي الرابع 1

 حضور كلية اللغات 2050 املؤمتر العلمي اخلامس 2

3     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  
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 خارج الكلية داخل الكلية

  

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 2008 جملة كلية اللغات اثر القصة القرآنية يف شعر صائب تربيزي 2

 2008 جملة دراسات الرتمجة /بيت احلكمة  مالمح احلماسة والفروسية والبطولة عند الشريف الرضي والفردوسي  0

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

   املرتمجني العراقيني   عضو مجعية 

     

 عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

5    

2    

 

 الكتب املؤلفة أو املرتمجة.: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

5   

 



 

 

 

 السيرة العلمية ألساتذة قسم اللغة الفارسية 

0202-0202 
 

 201من  92

 

 ثاني عشر :اللغــات . 

 العربية             

 الفارسية             

 االنكليزية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السيرة العلمية
 

 

 

 

 

 
 

 الصورة 
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 االســــــــــــم   : رنا علي مجيد صالح 

 ٨٢/٢٨/٢٧٩١ تاريخ الميـالد  :

 التـخـصــص    : اللغة الفارسية /لغة 

 الوظيفــــــه     : تدريسي 

 الدرجة العلمية :  مدرس دكتور 

 وان العمل   : جامعة بغداد كلية اللغات عن

 هاتف العمل    :

   ١٣٣١١٠٠٠٧٠٠الهاتف النقال  :    

 rnd30@colang.uobaghdad.edu.iqالبريد إاللكتروني )يفضل السمارت ميل( :  

 أوالً : المؤهالت العلمية . ●

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 ٢٧٧٩ اللغات بغداد

 ٨٠٠٨ اللغات  بغداد الماجستير

 الدكتوراه

 

 ٨٠٢١ اللغات  بغداد 

    أخرى

●  

 ثانياً : التدرج الوظيفي . ●

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 - ٩/٣/٨٠٠٢جامعة بغداد /كلية اللغات /قسم اللغة  تدريسي  1
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 لحد االن  الفارسية 

2    

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . ●

 الى -الفترة  من  الجامعة المعهد / الكلية(الجهة  ) ت

 لحد االن  -٨٠٠٢ جامعة بغداد  كلية اللغات  1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ●

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 ٨٠٢٧ النحو / المرحلة الثالثة  الفارسي  1

 ٨٠٢٧ علم اللغة /المرحلة الرابعة  الفارسي  2

 ٨٠٢٢ القواعد /المرحلة الثانية  الفارسي  3

  ٨٠٢٢ الترجمة العلمية / المرحلة الثالثة  الفارسي  4

   الفارسي  5

 

 خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها: ●

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت
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الشعر الفارسي في العصر الساماني )دراسة  1

 وبية( أسل

 ٨٠٨٠ الفارسي 

 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شار  فيها. ●

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر الدولي االول للشاعر ) محمد  1

حسين شهريار ( في تبريز / ايران 

2051. 

 

 بحث وحضور  تبريز / ايران  ٨٠٢١

تمر الدولي الرابع للشاعر المؤ 2

)بيدل دهلوي( في طهران / 

 .2051ايران 

 

 بحث و حضور  طهران / ايران  ٨٠٢٢

المؤتمر الدولي االول للشاعر  3

) محتشم كاشانى ( في كاشان 

 2051/ ايران 

 بحث وحضور  كاشان /ايران  ٨٠٢٩

المؤتمر الدولي الثاني في جامعة شهيد تشمران  4

علم اللغة / االهواز ايران /  للبحوث اللغوية و

2059. 

 

 بحث و حضور  األحواز / ايران  ٨٠٢٢
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المؤتمر الدولي الرابع للفكر  5

والثقافة الديني في قم / ايران 

 /2059. 

 

 بحث  قم / ايران  ٨٠٢٢

 للبحوث الخامس الدولي المؤتمر 6

 طهران في االدبية الدراسات و

 5342 ايران/ 

 بحث   طهران / ايران  ٨٠٢٢

 للدراسات الثاني الدولي المؤتمر 7

 والثقافية واالدبية اللغوية

 جورجيا جامعة في والتاريخية

5342. 

 

 بحث  جورجيا  ٨٠٢٢

المؤتمر الدولي الثالث للغات واللهجات وعلم اللغة في  8

 . 2058جامعة امير المؤمنين / االهواز / ايران 

 

 بحث  االحواز / ايران  ٨٠٢٧

 

 ألنشطة العلمية االخرى . سابعا : ا ●

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

 

 

 

 بيئة والمجتمع أو تطوير التعليم ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة ال ●

 السنة محل النشر أسم البحث ت
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 2009 مجلة الدراسات الترجمة االساطير في منطق الطير وخمسة نظامي 1

ء العرب في الشعر تأثير صور خيال الشعرا 2

 الفارسي

 2010 مجلة كلية االداب

3  

 لغة االبهام في اشعار بيدل دهلوي

 

 

منشور /مجلةالدراسات  

في 21اللغويةوالترجميةالعدد

 2051حزيران

٨٠٢٢ 

منشور في مجلة الر  للفلسفة و  موضوع وبناء وداللة الجملة والنص في علم اللغة 4

العدد  اللسانيات و العلوم االجتماعية .

 21/4/2058في  211

٨٠٢٧ 

منشور  في مجلة مركز بابل للدراسات  دراسة النحو في النظرية التوليدية ) االسم و الفعل أنموذجاً (  5

الحضارية و التاريخية / جامعة بابل العدد 

 1/1/2058في 111

٨٠٢٧ 

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . ●

 الجوائز  و شهادات التقدير. عاشراً: كتب الشكر ، ●

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 ٨٠٢١ كلية اللغات  كتاب شكر  1

 ٨٠٢٢ كلية اللغات  كتاب شكر  2

 ٨٠٢٩ كلية اللغات  شكر  كتاب 3

 ٨٠٢٢ كلية اللغات  كتاب شكر  4

 ٨٠٢٧ كلية اللغات  كتاب شكر  5
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 ٨٠٢٧ وزارة التعليم العالي   كتاب شكر 6

 

 حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. ●

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ثاني عشر :اللغــات . ●

 العربية             

 الفارسية             

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمية ةالسير
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 ميمحمد نصيف جاسم محمد النعي:   ـم ـــــــــاالســ

        22/2/1973 : تاريخ الميـالد 

 اللغة الفارسية وآدابها :     صــالتـخـص

 تدريسي  :     ه ــــــالوظيف

 مدرس دكتور   الدرجة العلمية :

 / قسم اللغة الفارسيةكلية اللغات / جامعة بغداد  :    عنوان العمل

  07903171879 – 07729033973:        الهاتف النقال

 mohammed@colang.uobaghdad.edu.iq  : )يفضل السمارت ميل( كترونيإالل البريد

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

  5881ـ 5881 اللغات بغداد

 2000ـ  5881 اللغات بغداد املاجستري جدًا جيد/       

 هالدكتورا جدًا جيد/        

 

  2054ـ 2050 كلية اآلداب والعلوم االنسانية طهران

)مرتبة / امتياز 

 الشرف

    أخرى

  
 
 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

mailto:mohammed@colang.uobaghdad.edu.iq
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

اىل حلد  2/22/0221من  جامعة بغداد قسم اللغة الفارسية/ كلية اللغات 1

 اآلن

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2051-2051 الشعر اللغة الفارسيةقسم  5

 2051-2051 النحو قسم اللغة الفارسية 2

 2051-2051 االمالء قسم اللغة الفارسية 1

 2051-2051 الشعر قسم اللغة الفارسية 4

 2051-2051 ترمجة قانونية قسم اللغة الفارسية 1

 2059-2051 النحو قسم اللغة الفارسية 1

 2059-2051 ادثةاحمل قسم اللغة الفارسية 1

 2058-2059 ترمجة علمية قسم اللغة الفارسية 9

 2058-2059 ترمجة قانونية قسم اللغة الفارسية 8

 2020-2058 االنشاء قسم اللغة الفارسية 50

 2020-2058 مقاله و مراسالت قسم اللغة الفارسية 55

 2025-2020 االنشاء قسم اللغة الفارسية 52

 2025-2020 علم اللغة سيةقسم اللغة الفار 51

/ 12/6اىل  9/1/0229من  كلية اللغات / جامعة بغداد مترجم 5

0221 
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 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

5    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

 حضور ايران 2009 االيرانيةولتطوير العالقات بني اجلامعات العراقية يف ايران صري مؤمتر ب 1

 حضور ايران 2052 لتخليد ذكرى الشاعر االيراني صباحي بيدكلييف )ايران / كاشان( مؤمتر  2

 حضور ايران 2051 لتخليد ذكرى الشاعر حممد اقبال الهوري يف )ايران/ مشهد( مؤمتر 3

 حضور ايران 2054 لتخليد ذكرى الشاعر شهرياريران / تربيز( يف )امؤمتر  4

 حبث بغداد/ اللغات 2051 ادب وحضارة(املشاركة يف املؤمتر التاسع لكلية اللغات جامعة بغداد )اللغة  5

شباط  0-2من  املشاركة يف املؤمتر الدولي الثاني للغات واللهجات وعلم اللغة 6

0229 

 حبث ايران/االحواز 2059 

 

 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخل الكلية

مسنار حول موضوع اطروحيت : الرمزية يف شعر بدر شاكر 

 2051دراسة مقارنة /   -السياب ومهدي اخوان ثالث 

املشاركة يف الدورة التدريبية لتطوير املالكات يف املركز 

 2051الثقايف االيراني / 

القسم املوسومة بـ: ) الرتمجة وأثرها يف املشاركة يف ندوة 

وكان عنوان ورقيت البحثية:  2051/ 51/1التنمية( يف 

الرتمجة وانعكاس أثرها يف التطور العلمي وانتقال املعلومات 

 بني األمم مع الرتكيز على الثقافة واألدب الفارسي والعربي.

املشاركة يف ندوة حول الشاعر االيراني حافظ الشريازي 

املركز الثقايف االيراني وكان موضوع املشاركة : االبداع يف 

 2051والتجديد يف شعر حافظ الشريازي / 

املشاركة يف ندوة القسم املوسومة بـ: )علم الداللة التارخيي 

وكان عنوان ورقيت البحثية: علم  9/1/2051لأللفاظ ( يف 

 اإلشارة وفلسفة اللغة.

يف املركز  یراني مولواملشاركة يف ندوة حول الشاعر االي

الثقايف االيراني وكان موضوع املشاركة : ترسيم شخصية 

 .2051مولوي يف املثنوي املعنوي / 
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املشاركة يف ندوة القسم املوسومة بـ )دور الرتمجة يف تقريب 

 2059/ 55/ 21الرؤى واالفكار بني العربية والفارسية(يف  

رة يف نصوص وكان عنوان ورقيت البحثية: العوامل املؤث

 الرتمجة من العربية اىل الفارسية.

املشاركة يف ندوة حول الشاعر االيراني فريد الدين 

: العطار يف املركز الثقايف االيراني وكان موضوع املشاركة

 .2051منزلة التصوف يف شعر وافكار العطار(/ )

املشاركة يف ندوة القسم املوسومة بـ )التأثري والتأثر بني اللغات 

وكان عنوان  1/4/2059للهجات العربية والفارسية( يف وا

ورقيت البحثية: العالقات االيرانية العربية وتأثريها يف االدبني 

 الفارسي والعربي.

 

املشاركة يف ندوة حول الكاتب االيراني املعاصر حممد 

علي مجال زاده يف املركز الثقايف االيراني وكان موضوع 

اده رائد القصة القصرية املشاركة: حممد علي مجال ز

 .2051يف إيران /

املشاركة يف ندوة القسم املوسومة بـ )نظرة عامة اىل شعر املرأة 

وكان عنوان  28/52/2020يف االدب الفارسي املعاصر( يف 

ورقيت البحثية: انعكاس صوت شعر الشاعرات يف الشعر 

 الشاعرة فروغ فرخزاد امنوذجًا. –االيراني املعاصر 

ة يف ندوة حول الشاعر االيراني املعاصر نيما املشارك

يوشيج يف املركز الثقايف االيراني وكان موضوع املشاركة : 

اإلستخدام الرمزي لرمز "ققنوس" يف شعر نيما يوشيج / 

2051. 

املشاركة يف ندوة حول الشاعر االيراني املعاصر هوشنك ابتهاج 

وكان  1/52/2051عقدت يف قسم اللغة الفارسية يف تاريخ 

 .عنوان ورقيت البحثية: الرمزية يف شعر هوشنك إبتهاج

املشاركة يف ندوة حول الشاعرة االيرانية املعاصرة بروين 

إعتصامي يف املركز الثقايف االيراني وكان موضوع املشاركة 

: دراسة مضمون الفقر يف شعر بروين إعتصامي/ 

2051. 

ريان عقدت يف املشاركة يف ندوة حول الشاعر بابا طاهر ع 

املركز الثقايف االيراني  كان موضوع املشاركة: )نظرة 

عابرة اىل االبيات الشعرية واالحاديث القصار عند 

 .2051باباطاهر عريان اهلمداني( /

املشاركة يف ندوة حول املشاكل اليت تواجه املرتجم يف  

الرتمجة من العربية اىل الفارسية وبالعكس يف املركز 

األساليب : )يراني وكان موضوع املشاركةالثقايف اال

( / الصحيحة يف الرتمجة من العربية اىل الفارسية

2059 
املشاركة يف ندوة حول الشاعر االيراني فريد الدين  

 :العطار يف املركز الثقايف االيراني وكان موضوع املشاركة

تأثر الشاعر مسعود سعد سلمان بالقرآن الكريم )

 .2059/ (واحلديث
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تطويرية للغة الفارسية يف جامعة شاركة يف دورة امل 

الفردوسي يف مشهد وبالتعاون مع منظمة نشر اللغة 

 2008/ الفارسية يف وزارة العلوم االيرانية

يف دورة تدريبية ملدة شهر يف ايران بالتعاون مع  املشاركة 

لتطوير املهارات  مؤسسة سعدي/ وزارة العلوم االيرانية

 2051ريسية / اللغوية والتد

 

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

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 2051 ارسيپايران/ مجلة نامه  دراسة مقارنة -الرمزية يف شعر بدر شاكر السياب و مهدى اخوان ثالث  2

بغداد / جملة الدراسات اللغوية  دراسة مقارنة -اخوان ثالث الجتماعية يف شعر السياب وزية االرم 0

 والرتمجية

2052 

اب و السير كشا درللشاعر ب« ةمن مقرب ةرسال»املفاهيم الرمزية يف قصيدة  1

 دراسة مقارنة -دي اخوان ثالث للشاعر مه« كتيبه»شعر 

 2054 العراق / جملة آداب ذي قار

 2051 بغداد / جملة اآلداب بتهاج )سايه(استخدام التلميح يف شعر هوشنك ا 1

راسة د -القصرية عند أمحد حممود وزكريا تامر يف القصصملكان والزمان ا 5

 مقارنة

 

 2051 بغداد/ جملة اآلداب

 2051 العراق/ جملة آداب ذي قار العناصر القصصية يف رواية ليالي طهران 9

بغداد / وقائع مؤمتر كلية  اإلسالميةتطور احلضارة  سبل یالفارسية إحد -الدراسات املقارنة العربية 7

 اللغات

2051 

صورة احلياة واملوت والـتفكري بـاملوت والقتـل والـدمار يف القصـص القصـرية        9

 دراسة مقارنة –ألمحد حممود و زكريا تامر 

 

 2051 بغداد / جملة اآلداب

صائد املرأة بوصفها صورة جمهولة للحبيب )دراسة حتليلية يف سبع ق 6

 للشاعر امحد شاملو(

بغداد / جملة الدراسات اللغوية 

 والرتمجية

2059 
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بغداد / جملة االستاذ/ كلية  نظرة اىل الواقعية وانعكاسها يف شعر الشعراء املعاصرين يف ايران والعراق 22

 الرتبية ابن ارشد

2058 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 .ب املؤلفة أو املرتمجةالكت: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

طهران /  الرمز واالسطورة يف الشعرين املعاصرين االيراني والعربي ـ  دراسة مقارنة 5

2054 

  2051بغداد/  طبة( للكاتبة األيرانية كييت رجب زادةترمجة جمموعة قصصية بعنوان : )رائحة شجرة الصنوبر الرَّ 2

بغداد /  رية بعنوان: )أغنياتي احلزينة( للشاعرة االيرانية أكرم تيموربور "مارال"ترمجة جمموعة شع 1

2051 
 

 ثاني عشر :اللغــات . 
 اللغة الفارسية 

 اللغة االنكليزية 
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 العلمية ةالسير
 

 

 

 

 عباس داوي يوسف الساعدي:   ـم ـــــــــاالســ

  2671/  0/ 25 : تاريخ الميـالد 

 اللغة الفارسية وآدابها:     صــالتـخـص

 مدرس:     ه ــــــالوظيف

 مدرس دكتور الدرجة العلمية :

 كلية اللغات / جامعة بغداد:    عنوان العمل

 العمل   :  هاتف

 008141124190194:     الهاتف النقال

 Abbas2@colang.uobaghdad.edu.iq البريد إاللكتروني :

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة رجة العلميةالد

 5881ـ5881  اللغات بغداد بكلوريوس

 5888ـ  5881 اللغات بغداد دبلوم عالي

 2054ـ 2050 كلية االداب و العلوم االنسانية طهران دكتوراه

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

/  4/  9من تاريخ تعييني في  كلية اللغات / جامعة بغداد مترجم 5

/  8/  10الى تاريخ  2001

2054. 
من تاريخ حصولي على لقب  كلية اللغات / جامعة بغداد مدرس دكتور 2

/  50/  5مدرس دكتور في 

 .والى االن 2054

 
 

 

 الصورة 
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

ـ 9/4/2001 جامعة بغداد / كلية اللغات اللغات مترجم / 1

5/50/2054 
والى  5/50/2054 جامعة بغداد / كلية اللغات مدرس /اللغات 2

 االن

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 الترجمة العلمية اللغة الفارسية 5
ـ 0225المرحلة الثالثة 

0229  

 األستيعاب ====== 2
ـ 0225المرحلة الثالثة 

0229 

 المقالة والمراسالت ====== 1
ـ  0229المرحلة الرابعة 

0227 

 مدخل الى لترجمة ====== 4
ـ  0229المرحلة الثانية 

0227 

 الترجمة القانونية ======= 1
ـ  0227المرحلة الرابعة 

0229 

 الترجمة العلمية  1
ـ 0227المرحلة الثالثة 

0229 

 المحادثة  1
ـ  0229المرحلة الثانية 

0226 

 الترجمة االدبية  9
ـ  0229المرحلة الرابعة 

0226 

ـ  2058املرحلة الرابعة  المحادثة ========= 8

2020 

50 ====== 
 االستيعاب

املرحلة الثانية 

 ====== 55 2020ـ2058
 االستيعاب

ـ  2020املرحلة الثانية 

2025 
ـ  2020املرحلة االوىل  محادثة ال ====== 

2025 
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 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

5    

2    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 ) حبث / بوسرت

 حضور(

 حبثية ايران 2009 مؤمتر بصري الثقايف  1
 تطوير املهارات اللغوية ايران 2008 الدورة التطويرية للغة الفارسية 2

مؤمتر لتخليد ذكرى الشاعر االيراني  3

 صباحي بيدكلي

 حبثية ايران 2052

مؤمتر لتخليد ذكرى الشاعر حممد  4

 اقبال الهوري

 حبثية ايران 2051

 حبثية ايران 2054 تخليد ذكرى الشاعر شهريارمؤمتر ل 5

 حبثية العراق 2051 مؤمتر اللغات الثامن 6

 حبثية ايران 2059 مؤمتر االهواز الدولي الثاني 7

 حبثية ايران 2059 مؤمتر شرياز الدولي االول 8

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

روحتي )الواقعية في آثار سيمين سمينار حول موضوع اط

 2051دانشور و فؤاد التكرلي ـ دراسة مقارنة( 

المشاركة في الدورة التدريبية لتطوير المالكات في 

 2051الملحقية الثقافية االيرانيةـ 
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وكان موضوع  2051ندوة حول دور الترجمة في التنمية ـ 

 راني البحث : الترجمات االجنبية في تطور الفن القصصي االي

المشاركة في ندوة حول الشاعر االيراني حافظ الشيرازي 

في الملحقية الثقافية االيرانية وكان موضوع المشاركة : 

 2051الهوية الثقافية في غزليات حافظ الشيرازي ـ 

المشاركة كمحاضر في ندوة القسم العلمية الموسومة )دراسة 

دب الفارسي( وتحليل العناصر الفنية و علم الجمال للغة واال

بالبحث 2/4/2051بتاريخ  2088استنادا لالمر ذي العدد 

الموسوم )دراسة تحليلية الشهر االثار البالغية و البديعية في 

 االدب الفارسي(.

المشاركة  في ورشة العمل لقسم الدراسات الترجمية 

واللغوية في بيت الحكمة المعنونة )تحرير الترجمة اآللية( 

و  21/4/2059بتاريخ  1/111العدد استنادا لالمر ذي 

المرحلة الرابعة بتحرير  بمشاركة مجموعة من طلبة

 الترجمة اآللية.

المشاركة كمحاضر في ندوة القسم العلمية الموسومة )التاثير و 

التاثر بين اللغات واللهجات العربية والفارسية( استنادا لالمر 

م )نظرة بالبحث الموسو 51/4/2059بتاريخ  2119ذي العدد 

مختصرة على تاثير االدب الفارسي في االدب والثقافة 

 العربية(.

 

المشاركة كمحاضر في ندوة القسم العلمية الموسومة )دور 

الترجمة في تقريب الرؤى واالفكار بين العربية والفارسية( 

بالبحث  29/55/2059استنادا لالمر ذي العدد / بال بتاريخ 

 ية في هوية اللغة الفارسية(.الموسوم )أثر األلفاظ العرب

 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 2051 العراق ظهور و نشأة الرواية يف العراق و ايران ـ دراسة مقارنة 2

ـ رواية الواقعية يف آثار سيمني دانشور و فؤاد التكرلي  0

 سووشون و املسرات واالوجاع امنوذجا ـ دراسة مقارنة 

 2051 العراق

 2054 ايران االدب القصصي يف ايران و العراق ـ دراسة مقارنة 1

 یالعناصر القصصية في رواية ليالي طهران ) عناصر داستان 1

 تهران (. یدر رمان شب ها

 2051 العراق

الحب والكراهية في أشعار معيني الكرمنشاهي ) بررسی  5
 .(عشق و نفرت در اشعار معينی کرمانشاهی

 2051 العراق

الدراسات المقارنة العربية ـ الفارسية إحدى سبل تطور  9
فارسی  -الحضارة االسالمية ) بررسی های تطبيقی عربی 

 .(ی پيشرفت تمدن اسالمیيکی از راهکارها

 2051 العراق

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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دراسة مقارنة لترسيم الشخصية في رواية غواص وماهي  7
لكيانوش و الشاهدة والزنجي للصقر ) بررسی تطبيقی 

شخصيت پردازی در رمان غواص و ماهی کيانوش والشاهدة 

 .(الصقروالزنجی 

 2059 ايران

ور والركابي دراسة تحليلية لوجهة النظر في روايات بارسي ب 9
رواية الكلب والشتاء الطويل و ليل علي بابا الحزين انمموذجا 

 یپور و الرکاب یدر أثار پارس ديد ی هيزاو یليتحل ی) بررس
 (.نيبابا الحز یباتكيه بر رمان سگ و زمستان بلند و ليل عل

 2058 العراق

نظرة الى دور االدب الفارسي في تطور الثقافة االنسانية من  6
م الى وقتنا الحاضر ) نگاهی به نقش ادبيات 87ن الالقر

فارسی از سده هفدهم ميالدی تا عصر حاضر در پيشرفت 
 .(فرهنگ بشری

 2059 ايران

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 وزارة التعليم العالي  جمعية المترجمين العراقيين
/  22/  25تاريخ االنتماء : 

 آلن.و الى ا 0229

  

   

     

 عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

  2009 جامعة االمام الصادق ـ طهران ـ ايران شهادة مشاركة يف مؤمتر بصري الثقايف 5

يف الدورة التطويرية للغة  شهادة مشاركة 2

 الفارسية

 2008 الفردوسي ـ مشهد ايران جامعة

و عضو جلنة يف ذكرى  شهادة مشاركة 1

 ختليد الشاعر االيراني صباحي بيدكلي

اجلامعة االسالمية احلرة ـ كاشان ـ 

 ايران

 2052 

يف مؤمتر لتخليد ذكرى  شهادة مشاركة 4

 الشاعر حممد اقبال الهوري

 2051 جامعة الفردوسي ـ مشهد ايران
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 مؤمتر لتخليد ذكرى يف شهادة مشاركة 1

 الشاعر شهريار

ممثلية وزارة التعليم العالي االيرانية ـ 

 تربيز ـ ايران

2054 

 2054  وزارة التعليم العالي    كتاب شكر 9

 2054  مكتبة جامعة بغداد    كتاب شكر  7

   2051 كلية االداب ـ مركز التعليم املستمر  كتاب شكر  9

 2059 مكتب العميد كتاب شكر  6

 2058 مكتب العميد كتاب شكر 

 2058 وزارة التعليم العالي كتاب شكر 

 2020 وزارة التعليم العالي كتاب شكر 

 

 الكتب املؤلفة أو املرتمجة.: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2054 الواقعية يف االدب القصصي العراقي و االيراني ـ مقارن 5

 2051 ترمجة كتاب دقائق الشعر  2

 2051 ترمجة جمموعة قصصية بعنوان : ذلك اجلانب من الشارع 1

 ترمجة كتاب : من البحر اىل البحر )قصة حياة موالنا جالل الدين الرومي( 4

8 

2051 

1   

1   

 ثاني عشر :اللغــات . 

             اللغة الفارسية 

          اللغة العربية 
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 السيرة العلمية
 

 

 
 عبدالهادي  رفل موفق:   االســــــــــــم 

  2691/ 21/0:  تاريخ الميـالد 

 : اللغة الفارسية و آدابها    التـخـصــص

 : تدريسية   الوظيفــــــة  

 الدرجة العلمية : مدرس

 : جامعة بغداد / كلية اللغات / قسم اللغة الفارسية                عنوان العمل

 العمل   : /       هاتف 

    27722619529:     الهاتف النقال

  rafal.al-hadi@colang.uobaghdad.edu.iqالبريد إاللكتروني )يفضل السمارت ميل( :/

 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 0225 اللغات بغداد

 0222 اللغات بغداد املاجستري

 الدكتوراه

 

 0225 اللغات بغداد
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى –الفترة  من  جامعةال الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 الى اآلن -0222 بغداد كلية اللغات 5

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التي قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 0220 -0222 القراءة/املرحلة األوىل قسم اللغة الفارسية 5

 
 0221 -0220 القواعد/ املرحلة الثانية قسم اللغة الفارسية 2

 0221ـ  0221 

 

 

 

 

 

 0229 -0225 احملادثة / املرحلة الثالثة قسم اللغة الفارسية 1

 
 0229 -0225 املقالة و املراسالت / املرحلة الرابعة قسم اللغة الفارسية 4

 

 

 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

5  

 موظفة

 

 جامعة بغداد / كلية اللغات

 

0225- 0222 

 الى اآلن -0222 جامعة بغداد / كلية اللغات تدريسية 2
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 0226ـ 0229 مدخل اىل الرتمجة / مرحلة ثانية قسم اللغة الفارسية 1

 0202ـ 0226
 0202ـ0202 ترمجة أدبية / مرحلة رابعة  فارسيةقسم اللغة ال 1

 0202ـ0202 ترمجة سياسية / مرحلة ثالثة قسم اللغة الفارسية 1

 

 خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها: 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

5    

 

 سادسًا : األنشطة العلمية االخرى .  

 ج الكليةخار داخل الكلية

احللقات النقاشية اليت  الورش واملشاركة يف الندوات و

 تعقد يف كلية اللغات و قسم اللغة الفارسية

احللقات النقاشية اليت  الورش واملشاركة يف الندوات و

 املؤسسات العلمية املختلفةتعقد يف 

 

 طوير التعليم .سابعًا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع أو ت 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

جملة دراسات الرتمجة / بيت  اهداف ادب السخرية 2

 احلكمة

2055 

 
جملة دراسات الرتمجة / بيت  خصائص و انواع أدب السخرية 0

 احلكمة

2055 

 
جملة دراسات الرتمجة / بيت  شروط املرتجم وتأثريها يف ترمجة القرآن الكريم  1

 احلكمة

2054 
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دراسة نقدية لبعض الرتمجات الفارسية املعاصرة للقرآن الكريم يف  1

 املصطلحات و البناء

جملة دراسات الرتمجة / بيت 

 احلكمة

2054 

نقد ودراسة الترجمات العربية لنماذج مختارة من اشعار  5

 سهراب سبهري

المؤتمر الدولي الرابع 

ية واألدب ويةدراسات اللغلل

جورجيا  / يةوالتاريخ يةوالثقاف

 تبليسي –

2020 

9 

 

 

نقد ودراسة ترجمة محمد عالء الدين منصور لرواية لـــ 

 (91)شتاء  إسماعيل فصيح

 2020 مجلة اآلداب / كلية اآلداب

 

 ثامنا: عضوية اهليئات العلمية احمللية والدولية . 

 عضو مجعية املرتمجني العراقيني    ؤؤ

 دات التقدير.تاسعًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شها 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 (2كتاب شكر و تقدير )عدد 5

 (0كتاب شكر و تقدير )عدد

 

 

 

 وزير التعليم العالي و البحث العلمي

 وزير التعليم العالي و البحث العلمي

 

 

0221- 0221 

 0202ـ 0226

 0202ـ 0226 العام جمللس الوزراءاألمني  (2كتاب شكر و تقدير )عدد 2

 0202ـ 0226 وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي وكالة (2كتاب شكر و تقدير )عدد 1

 0202ـ 0226 رئيس جامعة بغداد (2كتاب شكر و تقدير )عدد 4

 ( 0كتاب شكر و تقدير )عدد  1

 (2كتاب شكر و تقدير )عدد

 

 

 

 

 عميد كلية اللغات

 

 عميد كلية اللغات

 0229ـ    0227

 2020ـ 2058   
 عاشرًا :الكتب املؤلفة أو املرتمجة. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

5   
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 حادي عشر :اللغــات . 

 اللغة العربية 

 اللغة الفارسية 

 اللغة االنجليزية 

 

 العلمية ةالسير
 

 

 

 

 

 

 

  عمر امين عبد العباس الخزاعي :  ـم ـــــــــاالســ

  09/5/2677 : تاريخ الميـالد 

 اللغة الفارسية وادابها :     صــالتـخـص

 تدريسي :     ه ــــــالوظيف

 مدرس   الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد  –كلية اللغات :    عنوان العمل

    ال يوجد العمل   :     هاتف

     27719205229:    الهاتف النقال

  omar.a@colang.uobaghdad.edu.iq : )يفضل السمارت ميل( كترونيالبريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2002 اللغات بغداد

 
 

 

 الصورة 
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 2052 االداب والعلوم االجتماعية  اهلند –العثمانية  املاجستري

 هالدكتورا

 

 2059 االداب والعلوم االنسانية ايران –طهران 

    أخرى

  

 

 

 اً : التدرج الوظيفي .ثاني 

 

  

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   ةالجامع )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 اىل االن  -0221 بغداد  قسم اللغة الفارسية  1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2054-2051 املرحلة االوىل  –قواعد اللغة الفارسية  قسم اللغة الفارسية  5

 اىل االن  – 2058 املرحلة االوىل  –الفارسية القراءة  قسم اللغة الفارسية  2

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 الى االن  -0221 قسم اللغة الفارسية  –كلية اللغات  تدريسي 5

 الى االن  – 0202 قسم اللغة الفارسية  –كلية اللغات  مقرر قسم اللغة الفارسية  2
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 اىل االن   – 2058 املرحلة الثالثة  –الرتمجة العلمية  قسم اللغة الفارسية  1

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

   التوجد  5

 

 التي شارك فيها.العلمية  والندواتسادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 مشارك بورقة عمل اهلند -حيدر اباد  2055 الندوة الدولية حول االدب اهلندي العراقي 1

مؤمتر بغداد الدولي الثالث  2

 للرتمجة

 حضور بغداد 2051

 مشارك ببحث ايران  –تربيز  2054 يراني شهرياراملؤمتر الدولي للشاعر اال 3

 مشارك مع تكريم  ايران  –طهران  2059 املؤمتر الدولي لتكريم الطلبة االجانب  4

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو جلان استالل االطاريح ورسائل املاجستري 
 

 ة والفرعية يف القسم عضو اللجنة االمتحانية املركزي
 

 عضو ارتباط مع شعبة ضمان اجلودة وتقويم االداء 
 

 مقوم حبوث حملية يف ختصص اللغة الفارسية 
 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 2020 املؤمتر الدولي الثالث لنشر اللغة واالدب الفارسي  نه طبيعة شعر الشاعر عطار حسب عرفا 2
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  مل ينشر بعد  نقد ترمجة االخبار يف املواقع اإللكرتونية من الفارسية للعربية   0

 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 

 

 و شهادات التقدير. عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  

 السنة اجلهة املاحنة ائزة أو شهادة التقديركتاب الشكر أو اجل ت

 2050 سفري اجلمهورية االسالمية االيرانية  شكر وتقدير 5

 2050 املركز العراقي للتنمية االعالمية  شهادة تقديرية 2

 2051 وزير التعليم العالي علي االديب  شكر وتقدير  1

 2051 ات الثقافيةاملدير العام لدائر البعثات والعالق شهادة تقدير  4

 2051 السيدة عميدة كلية اللغات  شكر وتقدير 1

 2059 وزير التعليم العالي قصي السهيل  كتاب شكر  1

 2020 وزير التعليم العالي نبيل كاظم  كتاب شكر  1

 2058 رئيس جامعة بغدادالسيد  كتاب شكر  9

 2020 السيد رئيس جامعة بغداد كتاب شكر  8

 2058 السيدة عميدة كلية اللغات  رشكر وتقدي 50

 2020 السيد عميد كلية اللغات شكر  وتقدير 55

 

 .الكتب املؤلفة أو املرتمجة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت
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 2052 كتاب مؤلف  –االمثال الشعبية الفارسية وترجمتها الى العربية  5

 مل ينشر بعد كتاب مترجم  –قانون لغة العشق  2

 مل ينشر بعد  كتاب مترجم  –دب الفارسي المعاصر اال 1

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 الفارسية و االنكليزية  

 

 

 

  

 

 العلمية ةالسير
 

 

 

 نازك قاسم محمد    :   ـم ـــــــــاالســ

  اللغة الفارسية وآدابها :     صــالتـخـص

  ةتدريسي :     ه ــــــالوظيف

 مدرس  الدرجة العلمية :

 جامعة بغداد / اللغات  :    ان العملعنو

 -        العمل   : هاتف

 -:        الهاتف النقال

 nazek qasem@gmail.com   : )يفضل السمارت ميل( البريد إاللكتروني

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 
 

 الصورة 
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 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 5898 اللغات بغداد بكلوريوس 

 2000 اللغات غدادب ماجستري

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي  

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

  اىل اآلن  2001 جامعة بغداد  كلية اللغات  1

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2006-2014 لغة وادب فارسي قسم اللغة الكردية   5

مدخل اىل   -قراءة -انشاء–ادبية ترمجة -قواعد قسم اللغة الفارسية  2

 استيعاب --الرتمجة القانونية  –الرتمجة 

 اىل اآلن -2054

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهااً: خامس 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

   ال يوجد 5

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 الى اآلن  2001 كلية اللغات  تدريسية  2

1    
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 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

ل بالغت وزيبايى شناسى در آثار بيد 1
 دهلوى

 

للنصوص البحثية واالدبية/  المؤتمر الدولي الخامس 2059
 ايران -طهران

 حبث

نقد وبررسى اشعار فروغ فرخزاد از  2
 منظر ادبى وفكرى

 حول القضايا الراهنة للغات المؤتمر الدولي الثالث 2058
االهواز/  -املؤمنني جامعة امير/واللهجات وعلم اللغة

 ايران

 حبث

تماعيه فی شعر هوشنگ الرموز االج 1
 ابتهاج

 ورقة حبثية االيرانيةندوة الملحقية الثقافية  2051

 ورقة حبثية ندوة الملحقية الثقافية االيرانية 2051 السخريه فی اثار جمالزاده 4

الخصائص اللغوية والنحوية لقالب"  1
 دوبيتي" بابا طاهر

 ورقة حبثية ندوة الملحقية الثقافية االيرانية 2051

 ورقة حبثية ندوة الملحقية الثقافية االيرانية 2051 االسطوره فی شعر نيمايوشيج 1

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

المشاركة في الدورة التدريبية لتطوير المالكات في الملحقية الثقافية    2051-2001عضو جلنة امتحانية 
 5102االيرانية 

المشاركة في الدورة التدريبية لتطوير المالكات في طهران/ ايران  ة اصدار هويات الطلبة عضو جلن
5102 

المشاركة في الدورة التدريبية لتطوير المالكات في الملحقية الثقافية  عضو جلنة استالل 
5102 

  عضو جلنة ارشاد تربوي

  

 . أو تطوير التعليماجملتمع ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة و 

 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

مجلة العلوم النفسية والتربوية/ كلية  خمزن االسرار  نظامى كنجوى در نصيحت وبند 2
 االداب

2009 

 2052 مجلة دراسات الترجمة  صنايع لفظى ومعنوى در شعر سعدى  0

 2051 ات الترجمة مجلة دراس حممد اقبالومعنوى در شعر  خمتصات لفظى 1

مجلة كلية التربية للبنات/ جامعة  ندى در شعر صائب سنكهاى قيمتى و ارزمش 1
 تكريت

2059 
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 آرايه هاى بالغى در شعر احمد شاملو 5
 

جامعة  -مجلة الرك/ كلية االداب
 واسط

2058 

 2020 مجلة االداب/ جامعة بغداد ويزكى هاى عرفانى مسيحيت در شعر فارسى 9

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 العراقيني عضو مجعية املرتمجني 

     

  

 عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 - 5102 -5105-5100-5101-5112 عمادة كلية اللغات كتاب شكر  5
5102 

 5151 -5102 وزير التعليم العالي  شكركتاب  2
  ئءء  رؤ                                                                                                                       كتا 1

 ؤؤ

 

 

 5151 - 5102 رئيس جامعة بغداد
 ثاني عشر :اللغــات . 

 اللغة العربية 

 اللغة الفارسية 

 للغة االنكليزية ا 

 العلمية ةالسير
 

 

 

 

 

 

 

 حسين علي عباس:   ـم ـــــــــاالســ

  2697\1\2: تاريخ الميـالد 

 أدب:     صــالتـخـص

 تدريسي:     ه ــــــالوظيف

 مدرس  الدرجة العلمية :

 القسم الفارسي \كلية اللغات  \جامعة بغداد :    عنوان العمل

 العمل   :        هاتف

 

 

 

 الصورة 
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 27622165291:        اتف النقالاله

 hussenalfely@colang.uobaghdad.edu.iq  : )يفضل السمارت ميل( كترونيالبريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 5881 اللغات بغداد

 2000 اللغات بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

   

  

  

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 0229\0\9 بغداد كلية اللغات 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 0221\0229 الفارسي \كلية اللغات  مدرس مساعد 5

 0200\0221 الفارسي \كلية اللغات  مدرس 2
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 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2001 حمادثة و استيعاب فارسي 5

 2001 حمادثة و استيعاب فارسي 2

 2009 حمادثة و استيعاب فارسي 1

 2008 حمادثة و استيعاب فارسي 4

 2050 قراءة و استيعاب فارسي 1

 2055 استيعابصوت و  فارسي 1

 2052 صوت و استيعاب فارسي 1

 

 

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

5    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

رت ) حبث / بوس

 حضور(

 حضور جامعة بغداد 2050 مؤمتر كلية اللغات  1

2     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  
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 خارج الكلية داخل الكلية

 يف املخترب DBSورشة عمل حول نضام 
 

 يف املخترب DBSورشة عمل حول نضام 
 

 
 

 
 

 

 . أو تطوير التعليمتمع ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجمل 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

جملة العلوم الرتبويةالنفسية  خمزن االسرار من اثار نظام كنجوي 2

 والنفسية

2050 

 2050 جملة دراسات الرتمجة بيت احلكمة شرح حال واثار موالنا جالل الدين الرومي ومعاصريه 0

جملة الرك للفلسفة و اللسانيات  الشعر الفارسي دراسة عقائد الدهريه و تأثري افكارهم يف 1

 للللللللببللللووللوالعلومواالجتماعيى

2058 

بازتاب اشعار عمادى شهريارى دربرخي ازاشعار شاعران  1

 فا

 2058 جملة كلية االداب  

 2058 جملة اجلامعة العراقية احملكمة  دور الطفل والناشئ يف قصة ابته ملك اجلان 5

جمله دستاورد هاي نوين درمطالعات علوم  خصيت حيوانى در شعر حافظ شريازىواكاوي ش 9

 انساني

2025 

جملة قسم الدراسات اللغوية والرتمجية يف بيت  بررسى عناصر محاسى در شعر حممد اقاسى 7

 احلكمة

2025 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 

 شهادات التقدير.و  عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 2050 عمادة كلية اللغات كتاب شكر 5

 2052 عمادة كلية اللغات كتاب شكر 2

 2020 جملس الوزراء كتاب شكر  1
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 2020 وزارة التعليم العالي كتاب شكر 4

 2020 عمادة كلية اللغات كتاب شكر 1

 

 .الكتب املؤلفة أو املرتمجة: ى عشرحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2020 المختبري  DBSدليل و اساسيات عمل وتشغيل نظام  5

2 

3 

 ترجمة()تحليل النظام الصوتي في اللغة الفارسية 

 

 

 اموزش خواندن روش هاى مطالعه (ترجمة(

2021 

2025 

 

 ثاني عشر :اللغــات . 

 اللغة العربية 

 رسيةاللغة الفا 

  اللغة االنكليزية 

 

 

 العلمية ةالسير
 

 

 

 

 

 

 

 ماجد جاسب ملك الربيعاوي:   ـم ـــــــــاالســ

  2/0/2699: تاريخ الميـالد 

 لغة فارسيه:     صــالتـخـص

 تدريسي:     ه ــــــالوظيف

 مدرس  الدرجة العلمية :

 

 

 
 الصورة 
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 جامعة بغداد /كلية اللغات:    عنوان العمل

 //    العمل   :    هاتف

       27722215212:  الهاتف النقال

   : )يفضل السمارت ميل( كترونيالبريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 5881 اللغات بغداد

 2005 اللغات بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

   

    أخرى

 

 

 

 

 الوظيفي . ثانياً : التدرج 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 0202-0221 جامعة بغداد كلية اللغات 1

2    

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 0226-0221 كلية اللغات  مدرس مساعد  5

 ولغاية االن  0226 كلية اللغات مدرس  2
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 مقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.رابعاً : ال 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2051 القراءة الفارسيه  اللغة الفارسية  5

 2059-2051 النحو الفارسي اللغة الفارسية 2

 2058 النثر الفارسي  اللغة الفارسية  1

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال أو  األطروحة  اسم ت

5    

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 اجلمهورية االسالميه 2059 املومتر الدولي يف جامعة االهواز  1

 

 

 

 اال 

 

 القاء حبث 

 القاء حبث مدينة مشهد تربة جام  2051 ىمومتر الشاعر جام 2

3     

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 القاء دراسة جمتمعيه حول دميومة التعليم 

 

 

 

 االلكرتوني  

 

 
 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة حمل النشر بحثأسم ال ت

2    
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 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 و شهادات التقدير. عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 2059 وزارة التعليم العالي  شكر السيد الوزير احملرتم  5

 2059 مكتب السيد رئيس الوزراء املخرتم  س الوزراء احملرتم شكر السيد رئي 2

 2051 احد اللويه احلشد املقدس  شكر من هيئة احلشد الشعيب  1

 2058 حامعة بغداد  شكر السيد رئيس اجلامعه احملرتم 4

 2058 كلية اللغات  شكر السيد عميد كلية اللغات  1

 .الكتب املؤلفة أو املرتمجة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

5 ::::::/  

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 الفارسيه 

 السيرة العلمية
 

 

 

 

 

 

 

 االســــــــــــم   : ايمان مطشر عاجل 

 5818/50/1تاريخ الميـالد  :

 التـخـصــص    : اللغة الفارسية 

 

 

 

 الصورة 
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 الوظيفــــــه     : تدريسية 

 الدرجة العلمية :  مدرس مساعد 

 مل   : جامعة بغداد عنوان الع

 هاتف العمل   :       

 الهاتف النقال  :      

  mtasher@colan.uobaghdad.edu.iqeman البريد إاللكتروني )يفضل السمارت ميل( :  

 أوالً : المؤهالت العلمية . ●

 التاريخ ـة الكليــ الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

  اللغات جامعة بغداد 

  اللغات جامعة بغداد  الماجستير

 الدكتوراه

 

   

    أخرى

 

 

 ثانياً : التدرج الوظيفي . ●

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

   تدريسي  1

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . ●

 الى -الفترة  من  الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

mailto:mtasher@colan.uobaghdad.edu.iq
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 والى اآلن  ٨٠٠٧ جامعة بغداد  كلية اللغات  1

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. ●

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2020/2021 قواعد  اللغة الفارسية  1

 2020/2012 ترجمة قانونية  اللغة الفارسية  2

 

 خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها: ●

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

   اليوجد 1

 

 

 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شار  فيها. ●

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بحث ايران / االهواز ٨٠٢٢ مؤتمر االهواز الدولي الثاني  1
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 بحث ايران /االهواز ٨٠٢٧ لدولي الثالث مؤتمر االهواز ا 2

المؤتمر الدولي األول للشاعر  3

 )محتشم كاشاني( 

 بحث وحضور  ايران /كاشان ٨٠٢٩

 

 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  ●

 خارج الكلية داخل الكلية

  لجنة غيابات 

  لجنة استالل

  لجنة تصويبات

 

 .لبيئة والمجتمع أو تطوير التعليمخصص لخدمة اثامنا: المشروعات البحثية فى مجال الت ●

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 ٨٠٢٣ مجلة بيت الحكمة التشابه واالختالف بين القيد والصفة  1

 ٨٠٢٢ مجلة االستاذ التركيب في األسماء واالفعال  2

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . ●

 

 وائز  و شهادات التقدير.عاشراً: كتب الشكر ، الج ●

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة
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 ٨٠٢٩ كلية اللغات  كتاب شكر  1

 ٨٠٢٢ كلية اللغات  كتاب شكر 2

 ٨٠٢٧ كلية اللغات  كتاب شكر 3

 ٨٠٢٧ وزارة التعليم العالي  كتاب شكر 4

 

 حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. ●

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ثاني عشر :اللغــات . ●

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 العلمية ةالسير
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 علي سفاح عيسى جاسم :   ـم ـــــــــاالســ

   2670/  7/  2 : تاريخ الميـالد 

 اللغة الفارسية :     صــالتـخـص

 تدريسي:     ه ــــــالوظيف

 مدرس مساعد  الدرجة العلمية :

       قسم اللغة الفارسية  –كلية اللغات  –جامعة بغداد :    لعنوان العم

 27720551712:        الهاتف النقال

 ali@colang.uobaghdad.edu.iq  : كترونيالبريد إالل

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 5889/  1/  10 اللغات بغداد

 اللغات بغداد املاجستري

 

 

 

 

58  /52  /

2052  

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 حلد االن  0221من  جامعة بغداد  كلية اللغات  1

 

 بتدريسها.رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت  

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 0221 الرتمجة العلمية قسم اللغة الفارسية  2

mailto:ali@colang.uobaghdad.edu.iq
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 0202 - 0229 املقالة واملراسالت  قسم اللغة الفارسية 0

 0229 احملادثة  قسم اللغة الفارسية  1

 0229 الشعر قسم اللغة الفارسية  1

 0202 القراءة قسم اللغة الفارسية  5

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات ساً: المؤتمرات ساد 

مكان  السنــة  العنوان  ت

 أنعقادها

نوع 

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

 المؤتمر العلمي الثالث لجمعية المترجمين العراقيين  2

 

 العر

 حضوري  بغداد 0225

 حضوري غدادب 0225 المؤتمر االفتتاحي لمنظمة اصدقاء اللغة واألدب الفارسي  0

 حضوري بغداد 0229 بيت الحكمة –ندوة الترجمة وتحديات العولمة  1

 حضوري بغداد 0227 كلية اللغات / قسم اللغة الفارسية –ندوة علم الداللة التاريخي لأللفاظ  1

كلية اللغات / قسم  –نسيج ممتد بين الماضي والحاضر اللغة الفارسية ندوة  5

 اللغة الفارسية 

 حضوري غدادب 0227

 حضوري بغداد 0227 كلية اللغات / قسم اللغة الفارسية  –ندوة حسين علي محفوظ شمس ال تغيب  9

 -االهواز  0229 المؤتمر الدولي الثاني حول القضايا الراهنة للغات واللهجات وعلم اللغة  7

 ايران

 مشارك ببحث

كلية اللغات /  –الفارسية ندوة التأثير والتأثر بين اللغات واللهجات العربية و 9

 قسم اللغة الفارسية

 ورقة بحثية بغداد 0229

 حضوري بغداد 0229 جمعية المترجمين العراقيين –ندوة ترجمة قصائد مختارة لمظفر النواب  6

 حضوري بغداد 0226 كلية اللغات / قسم اللغة االنكليزية –ندوة التفاعل مابين الحضارات  22

 حضوري بغداد 0226 بيت الحكمة  –اص من علم اللغة الى العمارة ندوة مصطلح التن 22

كلية اللغات ، قسم  –تعليمها لغير الناطقين بها  وأساليبندوة اللغة الفارسية  20

 اللغة الفارسية 

مشاركة  بغداد 0226

 بورقة بحثية
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 . التعليم أو تطويرثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة محل النشر أسم البحث ت

مجلة الدراسات اللغوية  الكلمات ذات االصل  الفارسي المستخدمة في القرآن الكريم 2

 بيت الحكمة –والترجمية 

0227 

وقائع المؤتمر الدولي الثاني  الجناس اللفظي بين الكلمات العربية والفارسية  0

حول القضايا الراهنة للغات 

 وعلم اللغة واللهجات

0229 

 0226 مجلة كلية اللغات الكلمات االوربية الدخيلة في اللغة الفارسية الحديثة  1

 –مجلة االنجازات الجديدة  انواع االزهار في القواميس والمعاجم الفارسية 1

 طهران / ايران 

0202 

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

 حلد االن 0222منذ عام  بغداد  العراقينيعضو مجعية املرتمجني 2
 

 و شهادات التقدير. عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 0222 سفارة الجمهورية االسالمية االيرانية  شهادة تقديرية  2

 0227 عمادة كلية اللغات  كتاب شكر وتقدير 0

 0227 عمادة كلية اللغات  كتاب شكر وتقدير 1

 0227 عمادة كلية اللغات  كتاب شكر  وتقدير 1

وزارة التعليم العالي والبحث  كتاب شكر وتقدير  5

 العلمي

0229 

 0226 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 9

 0202 االمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب شكر وتقدير 7

وزارة التعليم العالي والبحث  ركتاب شكر وتقدي 9

 العلمي

0202 
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وزارة التعليم العالي والبحث  كتاب شكر وتقدير  6

 العلمي

0202 

 

 .الكتب املؤلفة أو املرتمجة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 مل ينشر بعد ترجمة كتاب فن الترجمة  2

 0202 ترجمة كتاب ) انا محمد حسيني بهشتي ( 0

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلمية ةالسير
 

 

 

 

 فاطمة جواد عبد:   ـم ـــــــــاالســ

 
 

 

 الصورة 
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  26/2/2690: تاريخ الميـالد 

 لغة فارسية:     صــالتـخـص

 تدريسية:      الوظيفة

 مدرس مساعد  الدرجة العلمية :

 اللغات/قسم اللغة الفارسيةجامعة بغداد/كلية :    عنوان العمل

      27721915062  /العمل   :  هاتف

 :        الهاتف النقال

 : أاللكتروني )يفضل السمارت ميل(البريد 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 2004/2001 كلية اللغات دجامعة بغدا بكالوريوس

 51/52/2054 تكلية اللغا دجامعة بغدا ماجستري

    

 أخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2يانياً : التدرج الوظيفث

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة                ت

 2001 جامعة بغداد مترجم0م 2

 2051 جامعة بغداد مترجم 1

جامعة بغداد/   كلية اللغات/قسم  ةتدريسي 4

 اللغة الفارسية

2058-2020 
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 2020-2058 بغداد كلية اللغات 1

2    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2020-2058 /مرحلة ثالثةترمجة سياسية قسم اللغة الفارسية 5

 2020-2058 حمادثة/مرحلة ثالثة قسم اللغة الفارسية 2

 

 :) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها خامسا 

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

5    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات  سادسا 

 نوع املشاركة  اانعقادهمكان  السنــة  العنوان  ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

1         

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية
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  جلنةجرداملكتبة

 

  أو تطوير التعليماملشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  ثامنا 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 2020 كلية اللغات ةنشر جمل للجملة الفارسية حتليل البنية السطحية 2

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية تاسعا عضوية  

   

     

 عاشرا كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 2058 عميد كلية اللغات رشكر وتقدي 5

 

 ب املؤلفة أو املرتمجة.الكت: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

5   

 ثاني عشر :اللغــات . 

 الفارسية 
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 السيرة العلمية
 
 
 
 
 
 
 

 ايفان كريم شناوه الفيلي:   االســــــــــــم 

  28/19/1982:  تاريخ الميـالد 

 : اللغة الفارسية و ادابها     التـخـصــص

 : تدريسي   الوظيفــــــه  

 مدرس مساعد  العلمية :الدرجة 

 : جامعة بغداد / كلية اللغات    عنوان العمل

 هاتف العمل   :       

 :        الهاتف النقال

 evan.k@colang.uobaghdad.edu.iqالبريد إاللكتروني )يفضل السمارت ميل( :  
 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الكليـــة  الجامعة الدرجة العلمية

 وريوسبكال
 

 2002 اللغات  بغداد

 2083 االداب والعلوم االنسانية ايران -االمام الخميني الدولية  الماجستير

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -ة  من الفتر الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

 2121 -2116 كلية اللغات  –جامعة بغداد  تدريسي  1

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

8    

 
 

 

 الصورة 
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 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2081 الترجمة القانونية  اللغة الفارسية  8

 2081 قراءة اللغة الفارسية  2

 عليها: خامساً: ) االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف 

 السنــة القســـم اسم األطروحة  أو  الرسالة ت

8    

 

 سادساً: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

 نوع المشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

 مشارك ندوة الكترونية 2020 منظمة البحوث االستراتيجية الكندي 1 ) بحث / بوستر حضور(

 مشارك ندوة الكترونية 2020 سية جامعة القاد 2

 مشارك ندوة الكترونية 2020 مؤسسة الدليل للدراسات 3

 مشارك بغداد 2089 مركز ابن سينا  –جامعة بغداد  4

الورشة التدريبية لمراقبة االنتخابات  5

 العراقية

 مشارك عمان 2081

 مشارك بغداد 2082 (NRCالمجلس النرويجي للالجئين ) 6

 مشارك بغداد 2082 (NRCالنرويجي للالجئين )المجلس  7

 متحدث تونس 2082 المنتدى االجتماعي العالمي 1

دور المجتمع المدني في تثقيف  9

 الناخبين 

 مشارك بغداد 2082

 مشارك بغداد 2082 وزارة حقوق االنسان 80

 مشارك بغداد 2084 مركز التطوير و التعليم المستمر 88

لمراقبة   TOT تدريب مدربين 82

 االنتخابات

 مشارك اربيل 2009

 مشارك طهران 2001 مركز تطوير اللغة الفارسية  ايران 83

المشاركة في المؤتمر العلمي ) مؤتمر  84

 بصير(

 مشارك طهران 2001

لمراقبي االنتخابات   دورة أعداد مدربين 82

TOT 

 مشارك عمان 2007

 مشارك دبغدا 2002 أكاديمية االتصال بالناخبين 82

 متحدث بغداد 2002 تدريب مراقبين حول مراقبة االنتخابات  87

 متحدث اربيل 2002 تدريب مراقبين حول مراقبة االنتخابات  81
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 سابعا : األنشطة العلمية االخرى .  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

 

 

 طوير التعليم .ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو ت 

 السنة محل النشر أسم البحث ت

 داخل العراق کارکرد حروف اضافه در زبان فارسی گفتاری معاصر 1
 كلية االداب. -جامعة واسط  -

2121 

 –خارج العراق  بازتاب و تاثير ترجمه بر داستانهای کودکان در ايران 2
ؤتمر الدولي الرابع للغة الم

 واالدب وتاريخ الحضارة

2121 

بررسی سبک شناختی دو منظومۀ داستانی)خسرو وشيرين(  1
 ای و)فرهاد وشيرين( وحشی بافقينظامي گنجه

 –جامعة بغداد  –داخل العراق 
 كلية االداب

2121 

بررسي تطبيقي سجع پردازي در مقامات حريري و حميدي با تكيه  4
 ي ِجشوا واتمافبر نظريه

 –جامعة بغداد  –داخل العراق 
 دابكلية اال

2119 

 خارج العراق/ در مقام معلوم و مجهول« شدن» 1
ؤتمر الدولي الرابع للعلوم الم

 2117االنسانية 

2117 

 

 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 

 

 عاشراً: كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة الجهة المانحة كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة التقدير ت

 2020 وزارة التعليم والبحث العلمي  السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 8

 2020 جامعة بغداد  السيد رئيس جامعة بغداد 2

 2020 جامعة بغداد السيد عميد كلية اللغات 3

 2020 وزارة التعليم والبحث العلمي  السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 4

 2089 جامعة بغداد عميد كلية اللغاتالسيد  2

 2082 جامعة بغداد السيد عميد كلية اللغات 2

 2082 جامعة بغداد السيد عميد كلية اللغات 7

 2084 جمعية المترجمين العراقيين شهادة تقديرية 1

 2084 جامعة بغداد السيد مساعد رئيس جامعة بغداد 9

 2084 العتبة العلوية المقدسة في النجف االشرف لوية المقدسةدرع المؤتمر العلمي االول للعتبة الع 80

 2083 وزارة التعليم والبحث العلمي  السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 2083 دائرة البعثات والعالقات الثقافية شهادة تقديرية 
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 2083 جامعة االمام الخميني الدولية/ ايران مركز تعليم اللغة الفارسية 

 2082 وزارة العلوم واالبحاث التكنلوجيا االيرانية وزير العلوم واالبحاث التكنلوجيا االيرانية 

 2088 جامعة بغداد  السيد رئيس جامعة بغداد 

 2080 جامعة االمام الخميني الدولية/ ايران رئاسة جامعة االمام الخميني الدولية 

 2080 جامعة بغداد –كلية اللغات  شهادة تقديرية 

 2009 جامعة بغداد السيد عميد كلية اللغات 

 2009 جامعة بغداد السيد عميد كلية اللغات 

الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطيه  شهادة تقديرية 

 االنتخابات

2009 

 2009 جامعة بغداد السيد عميد كلية اللغات 

 2009 جامعة بغداد السيد عميد كلية اللغات 

 2009 جامعة بغداد اللغات السيد عميد كلية 

 

 حادى عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة. 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

ترجمة كتاب )ديوان أسير( للشاعرة االيرانية فروغ فرخزاد من الفارسية الى العربية / دار  8
 .2118تموز.ديموزي للطباعة والنشر والتوزيع .دمشق الطبعة االولى 

 

2081 

 

 لغــات .ثاني عشر :ال 

 اللغة الكوردية  

 اللغة العربية  

 اللغة الفارسية  
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 العلمية ةالسير
 

 

 

 

 مكي خالد عبد الرزاق سلمان :  ـم ـــــــــاالســ

  26/5/2677: تاريخ الميـالد 

 ادب فارسى:     صــالتـخـص

 تدريسي:     ه ــــــالوظيف

 مدرس مساعد الدرجة العلمية :

 كلية اللغات/ قسم الفارسى:    عنوان العمل

        /العمل   :  هاتف

 01125445811:        الهاتف النقال

 /: )يفضل السمارت ميل( كترونيالبريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 24/1/2051 اللغات بغداد مدرس مساعد

    

    

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة ظيفةالو ت

 10/1/2001 وزارة التعليم العالي  م.مترجم 2

 
 

 الصورة 
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 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

9    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة املـــــادة القســـم ت

 2059\2051 قواعد الفارسي 5

 2059\2051 قراءه الفارسي 2

 2058/2020 حمادثة )ثالث( الفارسى 1

 10/1/2051 وزارة التعليم العالي م.ر.مترجمين 1

4    

1    

1    
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 2058/2020 علم اللغة )رابع( الفارسى 4

1    

1    

1    

9    

8   

 

 

 

 :االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليها )خامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

5    

2    

1    

4    

1    

1    

1    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

حبث / بوسرت  )

 حضور(

 تقديم سيمنار املركز الثقايف اإليراني 2051 زمان در شعر حافظ شريازى 1

 حضور مكتبة قسم اللغة الفارسية 2051 األسلوب بني اللغة واالدب  2

 حضور مكتبة فؤاد ألبياتي 2051 الرتمجة وأثرها يف التنمية 3

 تقديم سيمنار ياملركز الثقايف االيران 2051 زندكي  شعرعريان 4
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5     

6     

7     

 

 . األخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 ورشة علمية/ مركز حبوث ومتحف التاريخ الطبيعي األسلوب بني اللغة واألدب

 تقديم سيمنار: زمان در شعر حافظ شريازى 

  

  

 

 . أو تطوير التعليمدمة البيئة واجملتمع ثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خل 

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 2059 االستاد كلية الرتبيه رموز عرفان در شعر حممد اقبال الهوري 2

 2059 بيت احلكمه بررسي در مضامني اجتماعي ابراهيم حافظ و ايرج مريزا 0

 2058 مصر حوليات عني مشس نقش اكادميي در بيشرفت نثر فارسي معاصر 1

 2059  خارج  العراق مع د رنا جميد 2مشاركة مومتر عدد  1

 

 .اهليئات العلمية احمللية والدولية عضوية  :تاسعا 

   

     

 و شهادات التقدير. عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت
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 22/50/2051 قايف االيرنياملعهد الث شهادة تقديرية 5

 20/50/2054 وزارة التعليم العالي شكر وتقدير 2

 1/4/2054 وزارة التعليم العالي شكر وتقدير 1

 2020 وزارة التعليم العالي 1شكر وتقدير عدد  4

 2059 عمادة كلية اللغات شكر وتقدير وجوائز للمقاله 1

 

 .الكتب املؤلفة أو املرتمجة: حادى عشر 

 سنة النشر الكتاب أسم ت

 2020 أعيادكتاب جشن هاى و   5

2   

1   

4   

1   

1   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 الفارسية           

 االنكليزية

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 السيرة العلمية ألساتذة قسم اللغة الفارسية 

0202-0202 
 

 201من  229

 

 

 

 

 

 

 ةالعلميةالسير
 

 

 

 

 

 

 

 د الحسن عبد راضي الجودهحسام عبـم : ـــــــــاالســ

  2/7/2691 تاريخ الميـالد :

 رجمةتص: ــالتـخـص

 تدريسيه : ــــــالوظيف

 الدرجة العلمية : مدرس مساعد

             جامعة بغداد/كلية اللغات/قسم اللغة الفارسيةعنوان العمل : 

 العمل   :       هاتف

      27726715021: الهاتف النقال

 husam@colang.uobaghdad.edu.iq   : )يفضل السمارت ميل( كترونيالبريد إالل

 .المؤهالت العلمية  أوالً : 

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 50/1/5888 اللغات بغداد

 51/55/2052 اللغات بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

   

 

 
 

 الصورة 
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    أخرى

 ثانياً : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة الجهة )المعهد / الكلية( ت

ولحد  51/55/2052 بغداد كلية اللغات 1

 اآلن

2    

3    

4    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 السنـــــة ــــادةاملـ القســـم ت

 2059 -2051 م ثانية –م رابعة / حمادثة  –ترمجة ادبية  اللغة الفارسية 5

 2020 -2058 م ثانية –م رابعة / انشاء  –ترمجة قانونية  اللغة الفارسية 2

1    

4    

1    

1    

1    

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 52/55/2052  – 1/5/2004 کلية اللغات دبلوم عالي 5

 ولحد اآلن 51/55/2052 للغاتكلية ا تدريسي 2
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 :)االطاريح ، الرسائل ( التي أشرف عليهاخامساً:  

 السنــة مـــالقس رسالةال و األطروحة  أ اسم ت

5    

2    

1    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات سادساً: المؤتمرات  

 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 مشارك/حبث كلية اللغات 51/4/2008 املؤمتر العلمي اخلامس 1

 مشارك /حبث كلية اللغات 58/4/2050 املؤمتر العلمي السادس 2

 مشارك / ورقة عمل قسم اللغة الفارسية 21/1/2051 ندوة قسم اللغة الفارسية 3

 مشارك /حبث كلية اللغات 51/4/2051 المؤتمر السنوي الثامن 4

 مشارك /حبث كلية اللغات 1/4/2051 ندوة وحدة اللغة العربية 5

 مشارك/حبث كلية الرتبية ابن رشد 58/1/2051 (االممبالعلم والتعليم تنهض ) اَلمؤتمر االول 6

7     

9     

8     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 2001دورة تطوير اللغة الفارسية /طهران / 

 
 0221دورة طرائق تدريس /جامعة بغداد / 

 54/5/2059   /ملحقيةدورة طرائق تدريس اللغة الفارسية 
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 .أو تطوير التعليمثامنا: املشروعات البحثية فى جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  

 السنة حمل النشر أسم البحث ت

 0221 مجلة کلية اللغات لحن موسيقی در ترجمۀ نمونه های از شعر فارسی 2

 0227 مجلة کلية اللغات / مؤتمر بينامتنيت شاعران فارسی در گلستان شعر عربى 0

 0229 مجلة االداب بازتاب ضرب المثلهای در ارزش های تمدن فارسی 1

1    

5    

9    

7    

9    

6    

22    

22    

20    

 

 .علمية احمللية والدولية اهليئات العضوية  :تاسعا 

 

 عاشرًا: كتب الشكر ، اجلوائز و شهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 2051 كلية اللغات  كتاب شكر وتقدير 5

 2059 امانة رئاسة الوزراء كتاب شكر وتقدير 2

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 2058 كلية اللغات  كتاب شكر وتقدير 1

 2020 وزارة التعليم العالي اب شكر وتقديركت 4

 2020 وزارة التعليم العالي كتاب شكر وتقدير 1

 2020 رئاسة الوزراء كتاب شكر وتقدير 1

 2020 جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير 1

9    

8    

50    

 

 .الكتب املؤلفة أو املرتمجة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

5   

2   

 

 ات .ــعشر :اللغ ثاني 

 العربية  

 الفارسية

 االنكليزية
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