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 (CVالسيرة الذاتية)
 :االســم              

 اوال : معلومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

 :كلية التربية للعلوم اإلنسانية, قسم اللغة  العراق, االنبار, جامعة االنبار,  العمل
  االنكليزية

  :رواية أمريكية معاصرة –اإلنكليزية  االدبالتخصص 
  :العنوان البريدي  

  الرسمي للجامعة ياإللكترونالبريد :ed.alaa.mohammad@uoanbar.edu.iq 
 شخصية :.معلومات 2

 عراقي: الجنـسية                                 االنبار -الكرمة  الــوالدة:مكان    
 ٣٨٩١ الوالدة:تاريــخ    

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
الحصول تاريخ  الــدولة الجامــعة الــدرجة

 عليها
 ٦٠٠٢ العراق جامعة بغداد البكالوريوس 

 ٦٠٠٨ الهند .Pune Uni الماجستير 
 - بريطانيا .Bangor Uni الدكتوراه

                                                       
  الدكتوراه:عنوان أطروحة 

Folklore as a Means to Sustain African-American Identity: 

A Study of Toni Morrison and Alice Walker's Selected 

Novels 
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

قسم اللغة  عضو هيئة تدريس
 االنكليزية

٦٠٠٨ -  

قسم اللغة  مقرر دراسات اولية
 االنكليزية

٦٠٣١ ٦٠٣٣  

  ٦٠٣١ ٦٠٣٠ مركز التوفل الدولي مدير تنفيذي
  ٦٠٣٢ ٦٠٣٢ مركز ايلتس مراقب اختبارات
مـركـز دعــم الطالب  عضو فريق الدعم

 االجانب
٦٠٣٩ ٦٠٣٢  

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
Introduction to English 

Poetry and Prose 
 قسم اللغة االنكليزية 2009-2010

Introduction to English 
Drama 

 قسم اللغة االنكليزية 2009-2010

English Short Stories 2010-2011 قسم اللغة االنكليزية 
English Essay Writing 2010-2011 قسم اللغة االنكليزية 

History of English 
Literature 

 قسم اللغة االنكليزية 2011-2012

Introduction to the Law 2009-2011 قسم القانون 
The International Law 2009-2011 قسم القانون 

The Consitiutional Law 2010-2011 قسم القانون 
English Texts 2011-2013 قسم الرياضيات 
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English Conversation  2010-2011 قسم اللغة االنكليزية 
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
  

 ال يوجد
 
 
 .تقييم البحوث: 4

    
 ال يوجد

 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5

Identity in Literature 

Contemporary African American Novel  

Transnationalism in Literature  

Folklore and Traditions in Fiction  

 
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 حضور ٦٠٣٣ بغداد مؤتمر بغداد للغة االنكليزية
 حضور ٦٠٣٦ الواليات المتحدة -فيالدلفيا مؤتمر تيسول الدولي

 مشاركة ٦٠٣٦ جامعة تكريت مؤتمر اآلداب
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African Intellectual 
Mobilities Colloquium  

 حضور ٦٠٣٢ انكلترا -جامعة يورك 

Universal Morrison  مشاركة ٦٠٣٢ لندن -جامعة كرينتش 
 البحوث المنشورة : سادسا :

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
The Struggle Between 
Man and Nature in the 
Poetry of Edwin 

 مجلة جامعة االنبار
 ٦٠٣٦ منشور

Religion as a Code of 
Success: Thematic Study on 

The Da Vinci Code 

 الفراهيدي
 ٦٠٣٦ منشور

Menace and Fear in Harold’s 
Birthday Party 

 ٦٠٣١ منشور مجلة جامعة االنبار 

Transnational Impact 
Through Stories and Trauma 
in Toni Morrison’s Beloved 

Oxford Scholars  
 ٦٠٣٢ مقبول للنشر

    
 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
World Literature and 
Postcolonial Studies 

Uni. Of Warwick- UK 2014 

Training of Trainers Baghdad  2010 
Pragmatics Workshop Anbar 2012 
American Educational 

System Advisors I 

Baghdad 2010 

American Educational 
System Advisors II 

Baghdad 2013 
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 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 . الجوائز والتقدير1

 
 
 . المهارات العامة3

 
 

 التوقيع                           التوقيع            التوقيع    
 عميد الكلية                       ةاالنكليزياللغة رئيس قسم             عالء محمد خلف
 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 ٦٠٣٦ العراق كلية القانون شكر وتقدير
 ٦٠٣١ العراق كلية التربية للعلوم االنسانية شكر وتقدير

 شكر وتقدير
Bangor University/ 

International Education 
Centre 

UK 
٦٠٣٢ 
٦٠٣٢ 
٦٠٣٢ 

  شكر وتقدير
Bangor Islamic Centre 

UK 
٦٠٣٢ 
٦٠٣٢ 

 Pensacola City Council USA 2010 شكر وتقدير

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 الحاسوبتطبيقات 
OSX and Windows Operation Systems 
Microsoft Office 

 
 English اللغــــات األجنبية

 الرسم والخط العربيالتصوير و  الهــوايـــــــــــات


