
 

 سيرة ذاتية

 

  البيانات الشخصية

 

 االسم : محمـد فليح حسن حمد الجنابي 

 الجنسية  عراقي

  1975-7-1تاريخ الميالد : 

 07801748179جوال : 

 mohamedfleih@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

 البيانات األكاديمية

  االداب  الكلية:

 القسم: اللغه االنجليزيه

 الدكتوراهاخر شهادة حصل عليها: 

 الرتبة األكاديمية الحالية: استاذ مساعد      

 موضوع التخصص:   الشعر االنكليزي المعاصر

 الموقع الوظيفي: تدريسي 

 المؤهالت االكاديمية

  1999 بكالوريوس في اللغه االنكليزيه-

  2005 ماجستير في الشعر االنكليزي الحديث -

 2017  دكتوراه في الشعر االنكليزي المعاصر-

 الخبرات االكاديمية التعليمية 

 2006-2004جامعه االنبار \التدريس لمواد االدب االنكليزي كالشعر والمسرح والروايه والقصه القصيره في كليه التربيه-

 .2008التدريس لمواد االدب االنكليزي كالشعر والمسرح والروايه في كليه التربيه للبنات جامعة تكريت   -

 جامعه االنبار\مواد االدب االنكليزي كالشعر والمسرح والروايه والنقد االدبي في كليه االدابالتدريس ل-

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

 

 

 

 



 

 عضوية الهيئات واللجان العلمية واألكاديمية

 عضو رابطة المترجمين العراقيين-

 ميه في قسم اللغه االنكليزيه في كلية االدابعضو اللجنه العل-

 سكرتير مجله كلية االداب للغات واالداب.-

 مقرر لجنة الترقيات العلميه في كلية االداب.-

 عضو في لجنة ترجمة الموقع االليكتروني لجامعه االنبار.-

 عضو في لجنة امتحانات الكفاءة في اللغه االنكليزيه في جامعه االنبار.-

 لجنة اختبارات الطلبه المتقدمين لقسم اللغه االنكليزيه. عضو في-

 عضو في لجنة تصحيح االخطاء اللغويه في الكتب الرسميه   -

 

 

 

 

 

 المشاركة في الندوات والمؤتمرات والورش العلمية

 

اعادة هيكلة هوية االنثى  المؤتمر العالمي الثامن للغات واالداب والثقافات في ماليزيا. محمد فليح ورسلي تالف وهاردف كور.-

 جزيره بينانك. 2014اب  14-12في قصيده ادرين ريتش "الغوص في الحطام". 

 

المؤتمر العالمي الخامس للعلوم االجتماعيه واالنسانيات في ماليزيا. محمد فليح ورسلي تالف وهاردف كور. اعادة تجنيس -  

 جامعة يو كي ام. 2014نوفمبر  13-10الخطاب في قصيده ادرين ريتش "لقطات لزوجه االبن". 

 

المؤتمر العالمي الخامس للخطاب والمجتمع )الخطاب والهوية في اسيا(. محمد فليح ورسلي تالف وهاردف كور. قراءة -

 جامعة يو ام. November 2015 15-14كريستيفية لقصيدتي ادرين ريتش "كلمة مكتومه" و "االشجار". 

 

ت االجنبية. محمد فليح ورسلي تالف وهاردف كور. "اعاده توجيه الرغبه االنثويه" في قصيده المؤتمر العالمي الخامس للغا-

 جامعة بوترا في ماليزيا. 2015ديسمبر  3-2ادرين ريتش "قصائد الحب االحدى وعشرون". 

 

 

 



 

 ورش العمل والندوات

على قاعه كلية الطب  2013اب  20يو بي ام. قيادة النجاح في البحث واالبداع والتسويق. -سمنر ثومبسون رويترز -

 البيطري. جامعة بوترا في ماليزيا.

طرائق البحث النوعي. دكتور سارجت س جل )انثروبولجست اجتماعي( ورشه عمل عن طرائق البحث العلمي. جامعة  -

 . 2016ايار  31بوترا 

 

 

مار في كلية اللغات واالتصاالت في استخدامات تحليل المجاز. دكتور مارتن كورتازي. جامعه ووروك. قاعه سري ا -

 تموز 31جامعة  بوترا. 

     

 . جامعة  بوترا في ماليزيا.2014تشرين الثاني  25معرفة التعليم والتعلم. دكتور توني هارلند. جامعه اوتاكو.  -

 

تشرين  25ال. تكنلوجيا التعليم المحسن. هل الطلبه مستعدون لفصل دراسي مقلوب في التعليم العالي. دكتور بن داني -

 في جامعه  بوترا في ماليزيا. 2014الثاني 

 

. قاعة سري امار في كلية اللغات ةاالتصاالت في جامعة  2016ايار  11كتابة المقاالت البحثية. دكتوره مونيزا وحيد.  -

 بوترا في ماليزيا.

 

 ليزيا..  كلية اللغات ةاالتصاالت في جامعة بوترا في ما2014نيسان  11مقدمة لالندنوت.  -

  

 

 اإلشراف والمناقشة والتقييم والتحكيم للرسائل الجامعية والبحوث العلمية

 مقوم علمي في مجلة بيرتانيكا )مجلة العلوم االجتماعيه واالنسانيه( )سكوبس( في جامعه بوترا الماليزيه.  -

 

 العراق. \مقوم علمي في مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانيه  -

 العراق.\في مجلة كلية المعارف مقوم علمي  -

 

 خبير لغوي الطاريح الماجستير والدكتوراه. -

 

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

 

 



 

 

 اإلنتاج العلمي

 مقاالت

امعة األنبار للعلوم (. حاالت وعي اإلنسان في قصيدة وليام وردسورث "تينترن آبي". مجلة ج2008محمد فليح حسن ) - 

 .14، 383-378اإلنسانية، 

 

(. تمثيل الموت في قصائد مختاره من شعرسيلفيا بالث. مجلة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، 2011محمد فليح حسن ) -

18 ،4 ،488-498. 

 

 .80-67، (202(. أيقونات النساءفي قصيدة ان سيكستون "هير كايند" مجلة االستاذ )2012محمد فليح حسن، )-

 

(. االرتياب الثقافي في قصيده أميري باراكا " فجر شخص ما أمريكا". عدد خاص بالمؤتمر 2012محمد فليح حسن )-

 .2012االول لكليات العلوم االنسانيه 

 

. لقطات لزوجة االبن" . اعادة تجنيس الخطاب في قصيدة أدريان ريتش "2014)تاليف )رسلي محمد فليح حسن & -

 .77-67(، 1) 3اليزية لللغات واللغويات، المجلة الم

 ابراز هوية االنثى عبر اللغة في قصيدة أدريان ريتش  2015) )محمد فليح ورسلي تالف وهاردف كور -

 .245، (S2 6) 6"الغوص في الحطام". مجلة  

 

كلمة مكتومه". مجلة أدريان ريتش " لقصيدة(. قراءة رمزية 2016محمد فليح حسن، هارديف كور، مانيمانغاي ماني ) -

 .60-55، 68رسائل العلوم االجتماعية واإلنسانية الدولية، 

 

(. فشل النظام الرمزي في تشكيل هوية األنثى في قصيدة أدريان ريتش 2016) محمد فليح ورسلي تالف وهاردف كور  -

 .9-1(، 1) 5"نمور العمة جنيفر". المجلة الماليزية للغات واللغويات. 

 

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

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

 

تا من البنادق: تأنيث (. االغتصاب أعلى صو2017إيالف غانم صالح، هارديف كور، إيدا بايزورا ومحمد فليح حسن ) -

( جامعة Scopusالرجال عبر االغتصاب في زمن الحرب في مسرحية جوديث طومسون "قصر النهاية". مجلة بيرتانيكا )

 .بوترا في ماليزيا


