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 (CVالسيرة الذاتية)
 م.م. خالد قيس عبد مصطفى العاني  االســم  

 اوال : معلومات عامة
 .الـعـنــوان:1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة االنبار  : العمل  
  :الشعر االنكليزي المعاصر –االدب االنكليزي  –اللغة االنكليزية  التخصص 
  :العنوان البريديed.khalid.qais@uoanbar.edu.iq 
  :00909990970نقال 
 يالبريد االكترون :  khalidqaysabid@gmail.com  

ed.khalid.qais@uoanbar.edu.iq 

 
 

 .معلومات شخصية  :2
  : عراقيالجنـسيةرمادي                                  -:  االنبار مكان الــوالدة   
 عراقي  جواز سفر:                               1891: تاريــخ الوالدة   
 (1) عدد األطفال :                             متزوج الحالة االجتماعية :   

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2002 العراق االنبار  البكالوريوس
 2012 العراق بغداد الماجستير 
    الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير  
 السعي إلدراك الذات: دراسة في قصائد مختارة للشاعرة سيلفيا بالث. 
 

 هعنوان أطروحة الدكتورا :. 
....................................................................................

.... 
 

 
 صورة شخصية 

 لعضو هيئة التدريس

mailto:khalidqaysabid@gmail.com
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 فني مختبر  10/11/2010 10/4/2002 جامعة االنبار  مساعد مترجم
عضــــــــــــــو المكتــــــــــــــب 
االستشــــــاري للغــــــات و 

 الترجمة.
كليــــة  –جامعــــة االنبــــار  استاذ جامعي

 التربية للعلوم االنسانية 
 تدريسي اآلن 10/1/2011

ــــة  مقرر الدراسات العليا ــــار / كلي ــــة االنب جامع
 التربية للعلوم االنسانية 

 ادارية  8/10/2012 12/2/2011

ــــة  مقرر الدراسات االولية ــــار / كلي ــــة االنب جامع
 التربية للعلوم االنسانية

 ادارية  ن اآل 14/1/2012

مسؤول وحدة 
 المعلوماتية

ــــة ــــار / كلي ــــة االنب  جامع
 التربية للعلوم االنسانية

 ادارية  اآلن  10/9/2012

     
     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
الفصل االول / السنة  المدخل الى االدب االدب االنكليزي

 االولى 
 ادب انكليزي

الفصل الثاني / السنة  المدخل الى االدب المسرحي 
 االولى

 ادب انكليزي

 ادب انكليزيالفصل الثاني / السنة  المسرحية ذات الفصل الواحد



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

3 

 

 ثانية ال
الفصل االول / السنة  المسرح الشكسبيرية التراجيدي )هاملت(

 الثالثة 
 ادب انكليزي

المسرح الشكسبيري الكوميدي ) اللية 
 الثانية عشرة( 

الفصل الثاني / السنة 
 الثالثة 

 ادب انكليزي

الفصل االول / السنة  تاريخ االدب االنكليزي 
 الرابعة 

 ادب انكليزي

الفصل الثاني / السنة  المسرحية االمريكية الحديثة 
 الرابعة 

 ادب امريكي 

   
   
   
   
   

 المواد في  الدراسات العليا : . تدريس2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 1
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 .تقييم البحوث: 4
 
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 2
 نقد الشعر االنكليزي المعاصر.  - 
 النظرية االدبية في القرن العشرين. - 
 االتجاهات المعاصرة في تدريس االدب االنكليزي كأدب لغة ثانية.  - 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المشاركة

TERNATIONAL CONFERENCE  OF 

MULTIFACETED AND 

MULTILINGUAL STUDIES 
Pune, India 2012 Research  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
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 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
Beyond the Pleasure Principle: A 

Creativity for Self Recognition: A 

Study in Selected Poems of Sylvia 

Plath  

 Journal of Al_Anbar 

University for Language 

and Literature 
Published 2112 

Transitivity As a Means of 

Communication: A Stylistic Study of 

Langston Hughes's 

Selected Early Poems 

INTERNATIONAL 

JOURNAL OF 

MULTIFACETED AND 

MULTILINGUAL 

STUDIES 

Published 2115 

The Scope of Repertoire: A Study in 

John Ashbery's Selected Poems  

Al-Ustath  
Published 2115 

    
    
    
    
    
    
    
    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=152&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=152&uiLanguage=en
http://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=152&uiLanguage=en
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 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

المكتب االستشاري للغات و  
 الترجمة 

لجنة االختبار التنافسي للغة 
االنكليزية للطلبة المتقدمين 

 الجدد
اللجنة المركزية لالمتحانات  

 النهائية
 اللجنة االمتحانية

دورات تقوية اللغة االنكليزية  لجنة استقبال الطلبة الجدد 
للموظفين و الكوادر التدريسية ) 

 بصفة مقرر(
لجنة اختبار اللغة االنكليزية  

 الخاص للتقديم للدراسات العليا 
 

اختبار التوفل  ركزلجنة ادارة م 
 الدولي )بصفة مدير مفوض(

 

لجنة تصوير السجالت  
 االمتحانية لالقسام العلمية 

 

لجنة الموقع االلكتروني الرسمي  
 للكلية ) بصفة منسق و مترجم(

 

   
   
   
   
   
   

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

جامعة االنبار / مركز طرائق  دورة التاهيل التربوي 
 2011 التدريس 

   
   
   
   
   
   
   

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

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

 
 المهارات العامة. 1

( كتب شكر و تقدير من رئيس 4)
 الجامعة 

 جامعة االنبار 
 العراق

 متنوعة

( كتاب شكر و تقدير من 12)
 عمداء الكليات 

جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم 
 االنسانية ، كلية التربية للبنات 

 العراق
 متنوعة 

كتاب شكر و تقدير من  (1)
 رئيس القسم 

جامعة االنبار / كلية التربية للعلوم 
 االنسانية

 العراق 
2009 

    
    
    
    

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان النشاط 
 النقد االدبي الحديث و المعاصر ، شعر ما وراء الحداثة  كتابات عامة 

 قراءات عامة 
الشعر االنكليزي الحديث و المعاصر ، طرائق تدريس اللغة االنكليزية بين الطريقة  

 و ما وراء الطريقة 

 انشطة اخرى 
المشاركة في دورات تطوير مهارات اللغة االنكليزية للموظفين و المرشحين للبعثات 

ة الختباري و الزماالت الدراسية خارج القطر. المشاركة في الدورات المؤهل
TOEFL   وIELTS   .الدوليين 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
  Microsoft Office تطبيقات الحاسوب 

 اللغة االنكليزية اللغات االجنبية 
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 التوقيع التوقيع التوقيع                   

 أ .د. جمال هاشم الذويب ا.م.د. احمد حميد عبيد م.م. خالد قيس عبد مصطفى العاني سم:اال
 عميد الكلية اللغة االنكليزيةرئيس قسم  2012/  20/11

 

  الهوايات 


