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 البيانات األكاديمية

  االداب  الكلية:

 القسم: اللغه االنجليزيه

 اخر شهادة حصل عليها: الدكتوراه

 الرتبة األكاديمية الحالية: مدرس      

 موضوع التخصص:   المسرح االنكليزي المعاصر

 الموقع الوظيفي: تدريسية 

 

 المؤهالت االكاديمية

  1999 بكالوريوس في اللغه االنكليزيه-

  2007 ماجستير في المسرح االنكليزي الحديث -

 2017  دكتوراه في المسرح االنكليزي المعاصر-

 ت االكاديمية التعليميةالخبرا 

 الى االن 2007جامعه االنبار\التدريس لمواد االدب االنكليزي كالمسرح والروايه والنقد االدبي في كليه االداب-

 تدريس ماده اللغه االنكليزيه لطلبه الدراسات العليا في االختصاصات االخرى.-

 

 

 

 

 



 

 

 عضوية الهيئات واللجان العلمية واألكاديمية

 رابطة المترجمين العراقيينعضو -

 في قسم اللغه االنكليزيه في كلية االداب رشادعضو لجنه اال-

 عضو هيئة التدريس في قسم اللغه االنجليزية-

  

 المشاركة في الندوات والمؤتمرات والورش العلمية

 

ر ومحمد فليح. رحلة درامية للحرب المؤتمر العالمي الثامن للغات واالداب والثقافات في ماليزيا. ايالف غانم وهاردف كو-

 جزيره بينانك. 2014اب  14-12االمريكية على العراق في مسرحية ديفيد هير "االشياء تحدث". 

 

   

 

 

 

 اإلشراف والمناقشة والتقييم والتحكيم للرسائل الجامعية والبحوث العلمية

 مقوم علمي في مجلة جامعة االنبار للغات واالداب. -

 

 خبير لغوي الطاريح الماجستير والدكتوراه. -

 

 االشراف والمناقشه لبحوث طلبه المراحل المنتهيه في قسم اللغه االنكليزيه. -

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 اإلنتاج العلمي

 مقاالت

ايالف غانم صالح، هاردف كور ووان روزليزام وان. اغتصاب المراة اثناء الحروب: وسيلة للهجوم االخالقي والتخنيث  -

ايار  3العدد  5"مخرب" للكاتبه لين نوتاج. المجلة الدولية لعلم اللغه التطبيقي واالدب االنجليزي. مجلد في مسرحية 

2016 . 

  

(. ديفيد هير "ستاف هابنز" رحلة درامية للحرب األمريكية 2016ايالف غانم صالح، هاردف كور، محمد فليح حسن ) -

 .69-57، ب 67ة واإلنسانية. المجلد. على العراق. مجلة رسائل دولية للعلوم االجتماعي

 

(. االغتصاب أعلى صوتا من البنادق: تأنيث 2017إيالف غانم صالح، هارديف كور، إيدا بايزورا ومحمد فليح حسن ) -

مجلة بيرتانيكا مقبول للنشر في الرجال عبر االغتصاب في زمن الحرب في مسرحية جوديث طومسون "قصر النهاية". 

(Scopus جامعة )بوترا في ماليزيا. 

 

 2010السنه  2الروئ المأسكوميدية في مسرحية االخوات الثالثه. مجلة جامعة االنبار للغات واالداب، المجلد-

 .1379العدد

 فشل االندماج في مسرحية اميري باراكا "داتشمان". مجلة االستاذ في كلية التربية/ ابن رشد، جامعة بغداد،-

 .198العدد  

 


