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  (CV) السيرة الذاتية
 العزيز علي الشايع دنافع عب سهيرد.  : االســم 

 اوال : معلومات عامة
 الرمادي  –االنبار  –العراق    .الـعـنــوان:1 
  : جامعة االنبار العمل 
  :ادب انكليزي  التخصص 
  :العنوان البريدي ed.swhar.nafia@uoanbar.edu.iq 
  :7810201254 00964  نقال 
 يالبريد االكترون :                      suhair_o6@yahoo.com  
 

 .معلومات شخصية  :2
 : عراقيالجنـسية                                    الرمادي     مكان الــوالدة :   
  A11867058 جواز سفر:                              03/8/1793/تاريــخ الوالدة    
                               اليوجد :عدد األطفال                               همتزوج  الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1772 العراق االنبار البكالوريوس 
 2331 العراق بغداد الماجستير 
 2312 مصر عين شمس الدكتوراه
 

mailto:suhair_o6@yahoo.com
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 :دراسة نقدية لقصائد مختارة ال مير: دي وولتر لدى الطفوله والحب شعر  عنوان رسالة الماجستير 
(Walter De La Mare's Poetry of Childood and Love: A Critical Study in 

Selected Poems) 
 
 مهجة قحف وأليشا  شعر في  والتوراة القرآن النسوية لقصص القراءات : هعنوان أطروحة الدكتورا

 Feminist Readings of Qur'anic and Torah Narratives in the Poetry)اوسترايكر 

of Mohja Kahf and Alicia Ostriker)    

 
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

-جامعة االنبار  مساعد باحث
كلية التربية 

 للبنات

اللغـــــــة ادارة مختبـــــــر  2331 1772
الوحــــــــدة ومســـــــؤ لة 

 العلمية في الكلية
-جامعة االنبار  تدريسية

كلية التربية 
 للبنات

لغويــــة تــــدريس مــــواد  2313 2331
فـــــي جميـــــع  آدبيـــــةو 

  اقسام الكلية
مقرر الدراسات 

 االوليه
 -جامعة االنبار
كلية التربية 

 بناتلل

ادارة الشــــــــــــــــــــــــؤون  2332 2332
االدراريه والعلميـة فـي 
 قسم اللغه االنكليزية

لجنة عضو 
 امتحانية

–جامعة االنبار 
 كلية التربية
 للبنات

 أدارة مهام اللجنة 2332 2331

–جامعة االنبار  تدريسية
 كلية التربية

 للعلوم األنسانية

تـــــدرس مـــــواد آدبيـــــة  تما ازال 2313
ـــــع  ـــــي جمي ـــــة ف ولغوي

 اقسام الكلية
مقرر الدراسات 

 العليا
–جامعة االنبار 
 كلية التربية

 للعلوم األنسانية

ادارة الشــــــــــــــــــــــــؤون  2310 2311
ـــــــة  ـــــــه والعلمي االدراري

 قسم الللدراسات في 
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 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
الدراسات  في . تدريس المواد1

 )البكالوريوس(: االولية
 التخصص الفصل/السنة

 لغة اتكليزية سنوات مختلفة اسم المادة
 = = مقدمة في االدب االنكليزي 

 = = االدب القصصي
 = = شعر القرن السادس عشر

 = = الرواية الفكتورية
 = = الشعر الرومانسي
 = = الشعر الحديث
 = = الرواية الحديثة
 = = المسرح الحديث
 = = االستيعاب
 = = األنشاء

 = = كتابة المقالة
 = = منهج البحث العلمي

 االنكليزية العامه لغير االختصاص
 في الدراسات االولية 

= = 

 
. تدريس المواد في  الدراسات 2

  العليا :
 التخصص             الفصل

   اسم المادة
 في الدراسات العليا     االنكليزية العامه لغير االختصاصتدريس 

 ))ال يوجد دراسات عليا في االختصاص((    
 
 .تقييم البحوث: 0
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 . الرسائل واالطاريح : 2
 

   خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

The Twelfth International 
Symposium on 

Comparative Literature 

Cairo 
University- Egypt 2014 حضور 

القاء  2012 األدآب كلية -جامعة تكريت المؤتمر العلمي السادس لكلية األداب
 بحث

 
 الندوات وورش العمل

فهم السؤال نصف الجواب مشكلة بين -1

 ورشة عمل  -التوصيف والحل 

كلية –جامعة االنبار 

 التربية للعلوم االنسانية
 حضور 19/3/2017

 = 26/3/2017 = المسرح الحديث آرثر ميلر انموذجا-2

الحركة النسويه االسالمية في الشعر  -3

 الحديث

= 
2/5/2017 

القاء 

 محاضرة

    

 سادسا: البحوث النشورة: 

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
Hagar as an Archetype 

Matriarch: A Comparative 

Study of Ostriker's "The 

Opinion of Hagar" and 

Kahf's "Hagar in the 

Valley 

مجلة البحث العلمي في 
جامعة –كلية البنات  -األدآب

 2312 منشور عين شمس

Religion as a code of success: 

A Study of the Contemporary 

American Novel The Da Vinci 

Code by Dan Brown 

المؤتمر العلمي السادس لكلية 
 2312 منشور جامعة تكريت –األداب 

The Critical Theory from 

Modern Perspective 
 للغاتمجلة جامعة االنبار 

 2312 منشور العراق– واالدآب
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The Value of Moon 

Myth in Sylvia Plath's 

Poetry. 

مجلة جامعة االنبار للغات 
 2311 منشور العراق–واالدآب 

Falsehood or Truth in 

Dan Brown's The Da 

Vinci Code 

كلية  -مجلة االستاذ
 جامعة بغداد –التربية/ابن رشد 

 العراق
 2313 منشور

Nature in Wilfred Owen's 

Poetry 
مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 2339 منشور العراق –االنسانية 

England in Walter de la 

Mare's Poetry 
مجلة جامعة االنبار للعلوم 

 2332 منشور   العراق –االنسانية 

 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية تاسعا : عضوية اللجان :

 
  عاشرا : الدورات التي شارك فيها

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
القائد ثالثي االبعاد في 
 المؤسسات المتميزة

مؤسسة الكرم  –العراق اربيل 
 2312 للتنمية

 2311 انكلترا -ليفربول  التنمية والتطوير االكاديمي
تدريب المدربين في اختبارات 

 االيلتس
 2311 انكلترا -ليفربول 

 2339 سوريا -المعهد البريطاني  تدريب المدربين طرق تدريس
 
 المهارات العامة. 0

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
  هجيد  تطبيقات الحاسوب
 االنكليزية اللغــــات األجنبية

 الطبخ -السفر الهــوايـــــــــــات
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 التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب      أ.م.د. احمد حميد عبيد       نافع د.سهير سم:اال

 عميد الكلية اللغة االنكليزيةرئيس قسم  2319/ 27/2
 


