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تاريخ التعين في 

 الكلية

2016 

 األنكليزيةاللغة  االختصاص العام

 ليزيةكنطرق تدريس اللغة األ االختصاص الدقيق

 ليزيةكناللغة إأل االختصاص الحالي

 وااللقاب العلميةالشهادات 

 البلد الجامعة عنوان الرسالة / االطروحة تاريخها الشهادة

 العراق البصرة  تدريس الشعر االنكليزي لطلبة الجامعة  1981 الماجستير

     

 المهارات

  المهارات

 ممتاز اللغة العربية

 ممتاز اللغة االنكليزية

 جيد  -االلمانية لغات اخرى

 التدريبيةالدورات 

 تاريخ الدورة مدة الدورة مكان الدورة اسم الدورة

 1978 شهران ونصف لندن لترجمة الفورية

 1991 شهران اسكتلندا التعلم الذاتي

 االدارية المناصب

 الى الفترة من الفترة الوظيفة )تبدأ من الوظيفة الحالية(

 الى االن 2016 التدريس الجامعي

 5102 2014 اوكرانيامعاون ملحق ثقافي في 

مارات العربية ا التدريس الجامعي في إأل

 بجامعة عجمان المتحدة
5112 2011 

 3002 8811 جامعة الفاتح في ليبياالتدريس الجامعي في 

         8811                                        8811مدير قسم العالقات الثقافية في جامعةالبصرة                      
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 المشاركات في المؤتمرات والندوات وغيرها(النشاطات الثقافية ) 

 مكانه وزمانه اسم النشاط
 0891 -النجف الشرف )أتحاد األدباء والكتاب العراقيين(    األدب والحياة

 0881 -األردن  -جامعة اليرموك    المؤتمر الدولي السا بع للغويات          

0882 -جامعة بغداد                 المؤتمر الثاني حول القراءة السريعة  

أمارةعجمان)األمارات(               مؤتمر تدريس اللغة األنكليزية                   

5101 

  

 الدراسية واتللسن ةالجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديري

 سبب المنح الجهة المانحة تاريخها الشهادة

 مناقشة رسالة ماجستير اآلداب بجامعة البصرةعميد كلية  3/4/3081 شكر وتقدير

 المشاركة بندوة قسم الترجمة عميد كلية اآلداب بجامعة البصرة 81/4/3081 شكر وتقدير

فرع  -رئيس أتحاد الحقوقيين  88/80/3081 شكر وتقدير

 البصرة

أقامة دورة اللغة األنكليزية 

 والمصطلحات القانونية

جمعية المترجمين العراقيين رئيس  20/2/3088 شكر وتقدير

 / فرع البصرة

أقامة دورة الترجمة القانونية لمدة 

 أسابيع 1

نجاح دورة الترجمة القانونية  عميد كلية شط العرب 3/4/3088 شكر وتقدير

 وخدمة المجتمع

 ترجمة كتاب )عالم الترجمة( عميد كلية شط العرب 31/3/3088 شكر وتقدير

الجهود المبذولة أثناء عملي أمسنا  عميد كلية شط العرب 8/88/3030 شكر وتقدير

 لسر مجلس الكلية

أستضافة جلسة مجلس الجامعة  رئيس جامعة البصرة 88/88/3030 شكر وتقدير

 بالكلية والتعاون مع الجامعة

ترجمة كتابين وأهدائهما لمكتبة  عميد كلية شط العرب 20/83/3030 شكر وتقدير

 الكلية

 مناقشة رسالة ماجستير عميد كلية اآلداب بجامعة البصرة 38/8/3038 شكر وتقدير

 النشر األكاديمي والثقافي عميد كلية شط العرب 28/5/3038 شكر وتقدير

مساهماتي في مايخص ذوي  عميد كلية شط العرب 81/1/3038 شكر وتقدير

األحتياجات الخاصة بدولة 

األمارات وحصولي على كتاب 

سمو الشيخ حاكم شكر وتقدير من 

 الشارقة

 الخبرات التدريسية

 

 المرحلة الدراسية اسم الماد التي درستها

 األولى األستيعاب     

 األولى الكتابة          

 األولى المحادثة      



 الثانية القراءة والكتابة   

 الثالثة الشعر الرومانسي  

 الرابعة الترجمة األدبية  

 اللجان

 المرحلة الدراسية اللجنةاسم 

 الماجستير لجنة الدراسات العليا بقسم الترجمة بكلية االداب جامعة البصرة

 البكالوريوس  اللجنة العلمية بقسم الترجمة بكلية اآلداب جامعة البصرة

 البكالوريوس اللجنة العلمية بقسم اللغة األنكليزية بكلية شط العرب الجامعة

البصرة العليالألشراف على مهرجان شيكسبير الدولي فياللجنة الثقافية   مهرجان ثقافي 

 البكالوريوس اللجنة التدقيقية العليا بكلية شط العرب الجامعة

رةاللجنة األمتحانية بقسم اللغة األنكليزية بكلية اآلداب بجامعة البص  البكالوريوس            

 


