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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 محاضر تدريسي  لحد االن 2002 جامعة االنبار تدريسي
 رئاسة قسم  2006 2001 كلية التربية   رئيس قسم 

مســـــــــوؤل وحــــــــــدة 
 التعليم المستمر 

 رئاسة الوحدة 2102 2010 كلية التربية 

 مراقب امتحاني 2008 2009 وحدة التوفل  مشرف امتحاني  
     
     
     
      
     

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
   7200 -3200 ادب اول

  2005-2006 محادثة اول 
  2006 - 200  4 قصة قصيرة ثاني

  2010-2002 مسرحية ثاني          
        2007-2005 شعر ثاني           

     2009- 2002  ثالث مسرحية         
  2011-2002 ثالث رواية

  2011-2002 رواية رابع
   
   
   



 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس - كلية التربية للعلوم اإلنسانية –جامعة االنبار 
 

3 

 

   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
  

     
 
 
 .تقييم البحوث: 1

    
المقدمة للنشر في مجلة كلية التربية للعلوم  في االدب االنكليزي تقييم عدد من البحوث - 

 االنسانية
 التدقيق اللغوي للعديد من الرسائل الجامعية  -
 
 . االهتمامات البحثية : 2

    
 البحوث المتعلقة باالدب االنكليزي وخصوصا الرواية االنكليزية المعاصرة 
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 المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :خامسا : 

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 حضور 2010 جامعة االنبار مؤتمر 
مقرر  2010 كلية المعرف الجامعة مؤتمر كلية المعارف

 جلسة 
 متحدث 2011 كلية المعرف الجامعة مؤتمر كلية المعارف

 حضور UPM 2016ماليزيا   MICOLLACمؤتمر 
 حضور 2012 الجامعة الوطنية الماليزية     مؤتمر الهندسة والعلوم االنسانية 

The Third National 
Conference for 

Postgraduate Research 

  UMP ماليزيا 
 جامعة بهانك

  
 حضور 2016

    
    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Repetition as a 
technique In Nazzar 
Qabani's Peotry 

Journal of Anbar 
University for  2001 

Conradian Touches in 
al-tayeb Salih's novel 
Season of Immigration 

to the North 

Journal of Anbar 
University for  2002 
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Adlerian Reading of 
Shakespeare's Richard  

 
Journal of Anbar 

University for 
  

 2006 

The Resurrected Soul: A 
Study of Sylvia Plath’s 

“Lady Lazarus,” 
“A Better Resurrection” 

and “Fever 103” 

Journal of Anbar 
University for 

Language & Literature  2010 

 
The Revolutionary Spirit 

 In LeRoi Jones ' 
Dutchman 

 
 

 
Journal of Al_Anbar 

University for 
Language and 

Literature Issue: 7-  
 

 
2012 

 
 

Transgressing Power 
and Identity Re-

Formation in Martin 
Amis's Money 

International Letters 
of Social and 

Humanistic Sciences 
Vol. 70, pp 44-52 

  
2016 

Truth Problematization 
and Identity Formation: 
A Foucauldian Reading 

of 
Martin Amis's Money 

2L: The Southeast 
Asian Journal of 

English Language 
Studies – Vol 22(2): 

123 – 13 

 2016 
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 المنشورة  :ثامنا : الكتب 
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   

      
   
   

 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 اللجنة االمتحانية الكليةلجنة انضباط  
 اللجنة الثقافية  لجنة استقبال الطلبة 
 اللجنة العلمية الثقافية ليوم الجامعةاللجنة  
 اللجنة االجتماعية   اللجنة التحقيقية  
لجنة اختبار الطلبة   

 الجدد
 لجنة االستالل  
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 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

قسم اللغة –كلية التربية  االنكليزيةدورة تعليم اللغة 
 2002 االنكليزية

قسم اللغة –كلية التربية دورة تعليم اللغة االنكليزية
 2007 االنكليزية

قسم اللغة –كلية التربية دورة تعليم اللغة االنكليزية
 2010 االنكليزية

قسم اللغة –كلية التربية دورة تعليم اللغة االنكليزية
 2011 االنكليزية

قسم اللغة –كلية التربية  دورة تعليم اللغة االنكليزية
 2012 االنكليزية

وحدة التعليم -كلية التربية دورة تعليم اللغة االنكليزية
    2012 المستمر

   
   
   
   
   
   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 1779 اليرموك-االردن  الفرنسية دورة في اللغة
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 2001 طرائق التدريس -كلية التربية  دورة التاهيل التربوي
 2002 كلية الحاسوب دورة الحاسوب

Internet & C3   2007  معهد ابن الهيثم 
 2011 ماليزيا  الماليو لغة دورة في 

 2012 ماليزيا  Atlasدورة في استخدام برامج 
  Ten-Week 

Teacher Training 
Course. 

  
 

University of Oregon. 
American English 

institute. USA 2007 

Essentials of 
Educational Concepts 

and Methods of 
Modern Teaching 

 
 

Brain Dominance 
Essential Training.  

 
Philipsy Institute 

Malaysia 
 
 
 
 

Philipsy Institute 
Malaysia 

2016 
 
 
 
 
 

2017 

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
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 المهارات العامة. 2

 
 
 
 

 التوقيع التوقيع  التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب احمد حميد عبيدد.  مروان كاظم محمد  

 عميد الكلية اللغة االنكليزية  رئيس قسم   2016/   10/11
 

    
    
    

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 مهارات استخدام الحاسوب واالنترنيت  تطبيقات الحاسوب
 اللغة االنكليزية  اللغــــات األجنبية

 المطالعة  الهــوايـــــــــــات


