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 (CV) السيرة الذاتية

 
 المحمدي د. احمد حميد عبيدأ. م.  : االســم 

 اوال : معلومات عامة
 الرمادي  –االنبار  –لعراق العنوان : ا  

 جامعة االنبار : العمل    
 ادب انكليزي  التخصص:    
 ed.ahmed.humaid@uoanbar.edu.iq العنوان البريدي:    
 7828334208 00964  نقال:    
                  ahmedliterature@gmail.com     : يالبريد االكترون  
 : عراقيالجنـسية                            الرمادي     مكان الــوالدة :  
  A10415423 جواز سفر:                              1791تاريــخ الوالدة :    
                                (  5  ) عدد األطفال :                           متزوج  الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1771-1771 العراق االنبار البكالوريوس 
 1002-1001 العراق بغداد الماجستير 
 1011-1007 الهند بونا الدكتوراه
 
 :الشخصية الرئيسية في روايات مختارة ل اف ألم واحباط   عنوان رسالة الماجستير

 سكوت فتزجرالد
  

mailto:ahmedliterature@gmail.com
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(Agony and Frustration of the Protagonist in Selected Novels of F. Scott 
Fitzgerald) 

 
 كتراجيديادراسة نقدية لمسرحيات مختارة ل ايوجين اونيل  : هعنوان أطروحة الدكتورا 

 حديثة
(A Critical Study of Eugene O'Neill's Selected Plays as Modern 

Tragedies) 
 

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

معهد اعداد  رس لغة انكليزيةمد
 المعلمين

 تدريس مواد اللغة واالدب 1771 1772

ثانوية االنبار  مدرس لغة انكليزية
 المطوره

 تدريس لغة انكليزية 1001 1771

رئيس لجنة اللغة 
االنكليزية المتحانات 

الصفوف غير 
 المنتهية

المديرية العامه 
 لتربية االنبار

وضـــال االســـئلة وااللـــراف علـــى  1001 1771
 اللجنه االمتحانية

–جامعة االنبار  مساعد باحث
 كلية التربية

  ادارة مختبر اللغة 1001 1001

–االنبار جامعة  تدريسي
 كلية التربية

 تدريس مواد ادبية ما ازال 2004

رئيس قسم اللغة 
 االنكليزية

–جامعة االنبار 
 كلية التربية

رئاسة القسم واللجنة االمتحانية  2009 2006
 مال التدريس

رئيس قسم اللغة 
 االنكليزية

–جامعة االنبار 
 كلية التربية

االمتحانية رئاسة القسم واللجنة  15/3/2016 28/6/2012
 مال التدريس

رئيس قسم اللغة 
 االنكليزية

–جامعة االنبار 
 كلية التربية

رئاسة القسم واللجنة االمتحانية  ما ازال 6/11/2016
 مال التدريس
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الممثل القانوني 
لمركز اختبارات اللغة 

 االنكليزية

–جامعة االنبار 
 كلية التربية

مركز توفل  االلراف على ما ازال  2009
وتقييم اداء  االنبارجامعة 

 االختبارات
 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 )البكالوريوس(: الدراسات االولية في . تدريس المواد 1
 التخصص الفصل/السنة والسنة الدراسية اسم المادة

 لغة اتكليزية سنوات مختلفة اولى -االنكليزي  مقدمة في االدب
 = = ثانية - االدب القصصي
 = = ثالثة - اللعر الرومانسي
 = = رابعة - اللعر الحديث
 = = رابعة - الرواية الحديثة
 = = رابعة - المسرح الحديث

 = = اولى – االستيعاب
   

  . تدريس المواد في  الدراسات العليا :1
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
 ))ال يوجد دراسات عليا في االختصاص((    
 
 الرسائل واالطاريح :مناقلات .  1

 التاريخ الجامعة والكلية  العنوان ماجستير / دكتوراه ت
 دكتوراه: 1

 لزبيديحيدر جابر ا
 

Literary Representation of 
Environmentalism: A postcolonial 

Ecocritical Study in Selected Global 
South Novels 

 اداب –بغداد 
9/6/1012 

 

 دكتوراه: 1
 احمد وليد سعد 

The anguish of the natural world: An 
ecocritical Approach to the study of 

Gray, Oliver and al-Bustani 

 اداب -الموصل
5/2/1019 
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 ماجستير: 1
 فرح عمار ياسين 

Variants of Grotesque imagein the 
war plays of Edward Bond 

 اداب –الموصل 
6/2/1019 

 

2     
  تقييم البحوث: . 2

 :التقيم العلمي لبحوث الترقية داخل الجامعة وخارجها في االختصاص -
المرتبة  عنوان البحث ت

 العلمية
 الجامعة والكلية

1 Social and political views in selected 

plays of George Bernard Shaw  
 االداب. -االنبار مدرس

 
2 Dislocation of temporality as a 

structural dramatic space in Samuel 

Beckett's Endgme  

 االداب. -االنبار مدرس 
 

3 Myth and meaning in Alefred 

Tennyson's Ulysses 
 االداب. -االنبار مدرس

 
4 Symbolism used in " the vigin and the 

gipsy" 
 االداب. -االنبار مدرس

 
5 Kanafani's Returning to Haifa and Ame 

Holms' I am David: Comparative study. 
 تربية بنات –تكريت  استاذ ساعد

 
6 The influence of great chain of being in 

the non formal structure of Shakespeare 

comedy and trgedy 

 تربية بنات –تكريت  استاذ مساعد
 

7 Brutal dehumanzation in Kazuoishiuro's 

never let me go 
 تربية بنات –تكريت  استاذ مساعد

 
8 Revisiting Miller's Death of ….: A 

psychological Approach 
 تربية بنات –تكريت  استاذ مساعد

 
9 Seneca's influence on Webster's revenge 

tragedy "the Duches" 
 تربية بنات –تكريت  استاذ مساعد

 
11 The fusing of inner life theory  االداب –االنبار  استاذ مساعد 
11 Narrative closure and Genre expectation االداب –االنبار  استاذ مساعد 
12 Utopian tendences in D H Lawrence's 

Women in love 
 االداب –االنبار  استاذ مساعد
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 التقييم اللغوي للرسائل واالطاريح في غير االختصاص: -

 
 الجامعة والكلية والقسم ماجستير / دكتوراة عنوان الرسالة او االطروحه ت
1 The effesct of Kisspeptin on Male 

reproductive system ماجستير 
 ياسر عمار حميد

 كلية الطب  –االنبار 
26/9/2112               

2 Studying the wave propagation in 

wave guide 
 ماجستير

 احمد حميد ضاحي
 كلية العلوم  –االنبار 
26/9/2112 

 
تاثير التشعيع النووي على بعض الخصائص الفيزياوية  3

 للبوليميرات
 ماجستير

 احمد حسين علي
 كلية العلوم  –االنبار 
28/6/2112 

 
االستجابة المناعية لدى مرضى السكر من النوع الثاني: دور  4

 DNAتضرر ال 

 كلية العلوم  –االنبار  ماجستير
1/9/2113 

 
 كلية الحاسوب ماجستير المطورة  ANFIS تحديد المركبات العضوية باستخدام  5

21/11/2113 
6 A dynamic warehouse design using 

simulation modeling appraoch 
 ماجستير

 يسرى عطالله تركي
 كلية الحاسوب

21/12/2115 
 كلية الحاسوب ماجستير  ادارة المفاتيح والتوثسق المستند على الخصائص 7

21/11/2113 
8 Determine the confidence value 

prediction of DNA 
 ماجستير

 صفا عبدالوهاب حميد
 كلية الحاسوب

29/9/2116 
 ماجستير  9

 عبدااللهايمن جليل 
 كلية الحاسوب

9/9/2115 
جواز الكتروني باالعتماد على نقل البيانات للمسافات  11

 القصيرة
  11/8/2115 ماجستير

 ماجستير   11
 مها عد رجب

 كلية الحاسوب
23/9/2114 

12    
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 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

 طبيعة الملاركة

International  rd3
Conference in Higher 

Education 

Michigan State 
University- Dubai 2015 القاء بحث 

International Conference nd2
in Higher Education 

Michigan State 
University- Dubai 1012 حضور 

The European Conference 
on Education by IAFOR 

Brighton – UK 1011 القاء بحث 

-International conference 
on literature and culture 

Pune–India 1011 القاء بحث 

- International conference 
on Ecology and Literature 

. Aurbgabad – India 1011 حضور 

 
 الندوات وورش العملسادسا : 

 
السؤال نصف الجواب مشكلة فهم -1

 بين التوصيف والحل

كلية التربية –جامعة االنبار 

 للعلوم االنسانية
 محاضر 13/3/2017

كلية التربية –جامعة االنبار  المسرح الحديث آرثر ميلر انموذجا-2

 للعلوم االنسانية
 محاضر 3/2017/ 19

منهج اللغة االنكليزية بين النظرية  -3

 والتطبيق

كلية التربية –االنبار جامعة 

 للعلوم االنسانية
 محاضر 4/12/2012

    

    

 : البحوث المنلورة : ابعاس
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

Literary Classes: A Source for 
Building up an Educated Language 

Learner 

المؤتمر الدولي الثالث جامعة 
 1015 منلور دبي –مشكن االميركية 

The Effect of Eclectic Teaching  /1011 منلورالمؤتمر االوربي للتعليم العالي 
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Strategies Using British Poetry in 
Developing Students' Reading 

Proficiencies in English Language 

 لندن –برايتن 

  
Time in Philip Larkin's Poetry 

 المجلة االسيويه لدراسات اللغة
 الهند -االنكليزية 

Asian Journal of 
English Studies. India 

 1011 منلور

The Critical Theory from Modern 
Perspective 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 العراق–االنسانية 

 1011 منلور

Eugene O'Neill's Mourning 
becomes Electra: A Classical 

Tragedy in a Modern Perspective 

 
 1010 منلور الهند

Elizabethan Tragedy: A Thematic 
and Structural Study 

 1010 منلور الهند

Classical Tragedy: A Thematic and 
Structural Study 

 1010 منلور الهند

O'Neill's Desire Under the Elms: A 
Classical Tragedy in a Modern 

Sense 

 الهند
 1007 منلور

Nostalgia for Childhood: A Study 
from a Romantic Perspective 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 3المجلد   العراق –االنسانية 

 3تشرين 33العدد 
 1001 منلور

Henrik Ibsen and George Bernard 
Shaw: New Philosophical Concepts 

of Modern Drama. 

للعلوم مجلة جامعة االنبار 
 1009 منلور العراق–االنسانية 

Novel –Spirit in Wordsworth's 
"Michael" 

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 العراق–االنسانية 

 1006 منلور

    
 : عضوية اللجان : ثامنا

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
 االمتحانيةرئيس اللجنة  لجنة االمتحانات المركزيه 
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 اللجنة العلمية رئيس لجنة التحضير للمؤتمرات    
 رئيس لجنة االستالل لجنة قبول الدراسات العليا 
 رئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية  
 رئيس لجنة االرشاد التربوي   

 ا : الدورات التدريبية التي نفذها : تاسع
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 8002 جامعة االنبار للمبتدئين االنكليزية للجميع

 8038 جامعة االنبار بطالقة للمتقدمين تكلم االنكليزية
دورة تدريب مدرسين اللغة 

 االنكليزية
 المديرية العامة للتربية في االنبار

8000 

دورة تدريب على المناهج 
التواصلية الحديثه في اللغة 

 االنكليزية

 للتربية في االنبارالمديرية العامة 
8008 

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
القائد ثالثي االبعاد في المؤسسات 

 المتميزة
مؤسسة الكرم  –العراق اربيل 

 للتنمية
8032 

اكاديمية سفراء  –العراق اربيل  التخطيط االستراتيجي الشخصي
 8032 التنمية

تدريب المدربين في اختبارات اللغة 
 ILETSاالنكليزية المتقدمه 

 االردن–المركز الثقافي البريطاني 
serial no.GEN-0880 

8002 

 8003 وزارة التربية -العراق  قادة اللغة االنكليزية في العراق
 

 كتب الشكر ، الجوائز  و شهادات التقدير. التكريم:   

 التاريخالعدد و  المانحهالجهة  نوع التكريم ت
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/جهاز  شكر وتقدير 1

 االشراف والتقييم العلمي
 29/3/2115في  861ج ت 
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 26/7/2115في  751م ر ج  رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 2
 

 24/11/2118في  766م ر ج  رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 3
 11/5/2112في  341م ر ج  جامعة االنباررئيس  شكر وتقدير 4
 29/11/2113في  718م ر ج  رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 5
شهادة تقدير للحصول  6

على التدريسي المتميز 
 2119-2118للعام 

 
 عميد كلية التربية للعلوم االنسانية 

 
 4/2119/ 5في 

 
7 

 
شكر العديد من كتب ال

 تقديرالو 

 
 االنبارمدير عام تربية 

  9/1/1995في  614
 8/5/1996في  11477
 13/5/1996في  11985
 1/6/1997في  11377
 14/6/1997في  11528
 4/7/1997في  12743
 11/8/1999في  34218
 3/5/2111في  8944

 24/11/2111في  23617
 23/1/2111في  1981

 11/5/2111في  11816
 17/6/2111في  14122

منظمة الكرم للتنمية  شهادة مشاركه وتقدير 8
 البشرية

17-21/4/2116 

 
 
 التوقيال                                                                        التوقيال       

 

 أ.د. جمال هالم الذويب                                                     دأ.م.د. احمد حميد عبي 
 العميد                                                                                    

  

   
 


