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 (CV) السيرة الذاتية
  عبد شاحوذ خلف عليد.  االســم              

 اوال : معلومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

  : تدريسيالعمل  
  :الترجمة السمع بصريةلغة انكليزية التخصص/ 
 :االنسانية/قسم اللغة االنكليزيةكلية التربية للعلوم -جامعة االنبارالعنوان البريدي 
 :07813258155 نقال    
 يالبريد االكترون  : abeeid@yahoo.com    

                ed.abd.shahoth@uoanbar.edu.iq        
 .معلومات شخصية  :2

 عراقيالجنـسية                                 االنبار         مكان الــوالدة :   
  A9630338جواز سفر:                                  1791تاريــخ الوالدة :    
                                (  4) عدد األطفال :                                     متزوج الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
تاريخ الحصول  الــدولة الجامــعة الــدرجة

 عليها
 1771 العراق االنبار البكالوريوس 

 2111 االردن اليرموك الماجستير 
 2112 ماليزيا UPM الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير                                                        . 
 نظام الكورسات واالمتحان الشامل

 
 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

A SEMANTICO-PRAGMATIC ANALYSIS OF AMATEUR SUBTITLING 
OF SWEARWORDS IN AMERICAN CRIME DRAMA MOVIES INTO 
ARABIC 

 
 صورة شخصية 

 لعضو هيئة التدريس



 هيئة تدريسالسيرة الذاتية لعضو  - كلية التربية للعلوم اإلنسانية –جامعة االنبار 
 

2 

 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

كليل لللر يةلللعب لللر ةي ي    مساعد باحث

 يالنسان ر

 يديرة مخلبعيت 0222 3991

كليل لللر يةلللعب لللر ةي ي    تدريسي

 يالنسان ر

تللللللللدريلللللللل   لللللللل    0221 0222

 يةبكي ري س 

 كليل لللر يةلللعب لللر ةي ي   رئ   قسم

 يالنسان ر

رئلللاقلللللللللر قسللللللم يةي لللر  0222 0221

 يالنكي زير

كليل لللر يةلللعب لللر ةي ي    تدريسي

 يالنسان ر

تللللللللدريلللللللل   لللللللل    0233 0222

 يةبكي ري س

كليل لللر يةلللعب لللر ةي ي    رئ   قسم

 يالنسان ر

رئلللاقلللللللللر قسللللللم يةي لللر  0231 0233

 يالنكي زير

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في المواد. تدريس 1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 ة ر ينكي زير يةصف يالول يةنح  يالنكي زي

 ة ر ينكي زير يةصف يالول يةمحادثر 

 ة ر ينكي زير يةصف يةثاني  عق يةبحث ية يمي

 ة ر ينكي زير يةصف يةثاةث كلابر مقاةر

 ة ر ينكي زير يةعيبعيةصف  يةلعجمر يةلحعيعير

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

 ك م اء يالول يةي ر يالنكي زير ة  ع يالخلصاص

 ف زياء يالول يةي ر يالنكي زير ة  ع يالخلصاص

 باي ة جي يالول يةي ر يالنكي زير ة  ع يالخلصاص

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 1
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 .تقييم البحوث: 4
1. Translating Legal Collocations in Contract Agreements by Iraqi EFL Students-

Translators. 
2. Expansion of Noun Group by Post Modifiers 
3. Errors in Translation of the Discourse Markers from English into Persian in 

movie subtitles 
 . االهتمامات البحثية : 5

 مشاكل الترجمة.

 الترجمة المرئية.
 علم الداللة.

 علم البراجماتية.
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

National Research & Innovation 

Conference for Graduate Students 

in Social Sciences, 2014 (GS-NRIC 

2014). 

Corus Paradise 

ResortPort Dickson, 

Malaysia 

5th to 7th 

December 

2014 

تقديم 

ورقر 

 بحث ر

The International Conference on 

Language, Education, and 

Innovation (ICLEI) 2015  . 

Kuala Lumpur 31th to 

17th 

March 

2015 

تقديم 

ورقر 

 بحث ر

35th International Conference on 

Translation 2015 from,  

Kuala Lumpur, 

Malaysia 

05th to 

27th 

August 

2015 

تقديم 

ورقر 

 بحث ر

9th Malaysia International 

Conference on Languages, 

Literature, and Cultures. 

Rainbow Paradise 

Beach Resort, Tanjung 

Bungah, Penang 

31-31 

August 

2016 

تقديم 

ورقر 

 بحث ر

7TH INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON LANGUAGE, 

EDUCATION, HUMANITIES 

AND INNOVATION 2017 

Novotel Bangkok on 

Siam Square19022Siam 

Square Soi 6 Rama I 

Road 10330 

Pathumwan, Thailand 

5th – 6th 

August 

2017 

تقديم 

ورقر 

 بحث ر

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Translation Equivalence and the 

Translatability of Arabic Proverbs 

into English.  

Al Fath Journa, Dyala 

University Published 0220 



 هيئة تدريسالسيرة الذاتية لعضو  - كلية التربية للعلوم اإلنسانية –جامعة االنبار 
 

4 

 

Approaching Acceptability of 

Arabicization Products: A Socio-

semantico Pragmatic Study. 

The Humanity and 

Economic Sciences 

Journal 

Published 0222 

Semantic Implications of Futurity 

Expressions in Miller's Death of a 

Salesman.   

Journal of Humanities 

Published 2007  

Incorporating Foreign Idiomatic 

Expressions in Arabic Discourse.  

Journal of Humanities 
Published 2007 

A Pragmatic Analysis of 

Hyperbolic Expressions in 

Shakespeare's Hamlet. 

Anbar University 

Journal for Humanities Published 2008 

The Significance of Stage 

Directions and Linguistic 

Repertoire in Miller's Death of a 

Salesman.   

Anbar University 

Journal for Humanitie. 
Published 0222 

A Sociolinguistic Study of 

Hyperbole in Iraqi Arabic.  

Journal of Anbar 

University for 

Languages & 

Literature 

Published 2009 

A Pragmatic Analysis of Impolite 

Interruptions of Selected Debates 

in the Opposite Direction of Al-

Jazeera Channel.  

American Journal of 

Educational Research 
Published 2015 

A Semantico-Pragmatic Study of 

Synecdoche in the Holy Quran 

with Reference to its Realizations 

in English.  

Journal of Al-Anbar 

University for 

languages and literatur 
Published 2013 

Problems in Amateur Subtitling of 

English Movies into Arabic.  

Malaysian Journal 

of         Languages and 

Linguistics (MJLL). 

Published 0232 

Attenuating Obscenity of 

Swearwords in the Amateur 

Subtitling of English Movies 

into        Arabic. 

Arab World Journal of 

English 
Published 2016 

The Effect of Deleting Swearwords 

on Meaning Conveyance in  the 

Amateur Subtitling         of English 

Movies into Arabic. 

(Forthcoming). 

 

  

Pragmatic Functions of 

Swearwords in the Amateur 

Subtitling of American Crime 

Drama Movies into Arabic. 

(Forthcoming). 

 

  

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

   
   
   

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   
   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2117 المعهد البريطاني في دمشق دورة تدريب المدربين

دورة تدريب الكوادر التدريسية 
 في الجامعة

 2111 جامعة لفربول في بريطانيا

   
   

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة الجائزة أو التقديرنوع 
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 المهارات العامة. 1

 
 
 
 

 التوقيع التوقيع التوقيع            
 أ .د. جمال هاشم الذويب احمد حميد عبيدد.  د. عبد شاحوذ خلف سم:اال

 عميد الكلية اللغة االنكليزيةرئيس قسم  2112/ 11/11
 

    
    
    
    

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 Word تطبيقات الحاسوب
 English اللغــــات األجنبية

 ة, الرياضةالقراء الهــوايـــــــــــات


