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 (المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها) النشاطات الثقافية 

 مكانه وزمانه اسم النشاط
المؤتمر العلمي الثاني لقسم الترجمة / كلية  

 جامعة البصرةاآلداب / 

 2022 -كلية اآلداب بجامعة البصرة 

المؤتمر العلمي األول لقسم الترجمة / كلية  
 اآلداب / جامعة البصرة

 2021 -كلية اآلداب بجامعة البصرة 

المؤتمر العلمي التربوي األول لمنطقة أبو  
 ظبي التعليمية

 دولة األمارات / أبو ظبي

للغويات المؤتمر العلمي العالمي األول  
 والترجمة

 1996جامعة اليرموك / األردن  
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 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة
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المساهمة في ترجمة  
المقاالت والبحوث لمدينة 
 الشارقة للخدمات األنسانية

السيد وزير التعليم العالي   2021 تثمين جهود 

 والبحث العلمي

 ترجمة كتابين 

السيد عميد كلية شط   2022  شكر وتقدير 

 العرب

المشاركة في المؤتمر  
العلمي لقسم الترجمة بكلية 

 اآلداب

السيد عميد كلية شط   2022  شكر وتقدير 

 العرب

ألقاء محاضرات بدورة  
اللغة األنكليزية بكلية شط 

 العرب

 مناقشة رسالة ماجستير السيد عميد كلية اآلداب   2021  شكر وتقدير 



 بجامعة البصرة

السيد عميد كلية شط    2021 شكر وتقدير 

 العرب

 النشر األكاديمي والثقافي 

السيد رئيس جامعة   2020  شكر وتقدير 
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 بجامعة البصرة
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 لقسم الترجمة بالكلية
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 رفد مكتبة الكلية بالكتب 

السيد عميد كلية شط    2020 شكر وتقدير 

 العرب

أنتهاء مهام عملي أمينا  
 لسر مجلس الكلية

السيد عميد كلية شط   2019  شكر وتقدير 

 العرب

ترجمة كتاب )أنواع  
 التفكير(

السيد رئيس جمعية   2019   شكر وتقدير 

المترجمين العراقيين / فرع 

 البصرة

تنظيم دورة الترجمة  
 القانونية

 السيد رئيس أتحاد   2018 شكر وتقدير 

الحقوقيين العراقيين/ فرع 

 البصرة

تنظيم دورة اللغة األنكليزية  
 والمصطلحات القانونية

السيد عميد كلية اآلداب    2018 شكر وتقدير 

 بجامعة البصرة

 مناقشة رسالة ماجستير  

        

 
 الخبرات التدريسية
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 الرابعة الترجمة األدبية 
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