السٌره الذاتٌه
المعلومات الشخصٌة:
االسم :د سعد نجم الخفاجً
تارٌخ و مكان الوالده ،4097/30/36 :بغداد-العراق.
الجنس :ذكر
الدٌانة :مسلم
الحاله الزوجٌه :متزوج ولدٌه خمسة أطفال.
اللغات :العربٌة واإلنجلٌزٌة
التخصص :اللغة اإلنجلٌزٌة -األدب (الشعر)
العنوان :كلٌة التربٌة ابن رشد/جامعة بغداد.
البرٌد اإللكترونً:
jankees333 @ yahoo.com
رقم الهاتف 30037856300 + 33097 :
"المؤهالت العلمٌة" (الشهادات):
-4بكالورٌوس فً "اللغة اإلنجلٌزٌة"/جامعة بغداد ،كلٌة التربٌة-ابن "رشد"( 4009 ،الثامن على المرحله)
-5الماجستٌر فً "اللغة اإلنجلٌزٌة األدب-جامعة بغداد" ،كلٌة اآلداب: 4005 ،عنوان االطروحه"روبرت
براوننج استاذ المونولوج الدرامً".
-6دكتوراه فً األدب اإلنجلٌزي/جامعة بغداد ،كلٌة اآلداب .5333 ،عنوان األطروحة" :الحٌوان كبطل فً
الشعر االنكلٌزي واالمرٌكً الحدٌث".
الدورات التدرٌبٌة والمؤتمرات:
-4المشاركة فً المؤتمرات فً كلٌة التربٌة .دورة تدرٌبٌة
-5الكمبٌوتر ،جامعة بغداد.5334 ،
-6دورة تدرٌبٌة لتأهٌل التعلٌمٌة لجامعة تدرٌب المعلمٌن.4008 ،

-7تقدٌم ورقة عن إلٌوت فً "اإلدارة من اإلنكلٌزٌة" ،كانون األول/دٌسمبر.5338 ،
-8ورشة عمل فً جامعة والٌة جورجٌا ،عام .5346
-9حلقة عمل بشأن ضمان الجودة .جامعة بغداد ،عام .5347
المناصب األكادٌمٌة:
-4رئٌس لقسم اللغة اإلنجلٌزٌة-كلٌة التعلٌم ()5347-5345
-5أستاذ فً جامعة بغداد-كلٌة التربٌة منذ عام .4006
-6أستاذ مساعد .5339
 -7محاضر فً كلٌة جامعة-مأمون ،وكلٌة جامعة الٌرموك ،األمام جعفر الصادق الكلٌة الجامعٌة واللغات
والترجمة.
 -8أستاذا زائر لجامعة دهوك ( ،)5344-5330كلٌة اآلداب.
-9عضو نقابة المعلمٌن العراقٌة ( ،)4000-4000ورابطة أساتذة الجامعات العراقٌة منذ عام .4006

الخبرات العلمٌه (الكورسات):
-4الدراسات االولٌه-:
الدراما :أودٌب ،هاملت ،عطٌلٌ ،ولٌوس قٌصر،اللٌلة الثانً عشر ،دكتور فاوستس ،تتمسكن لتتمكن،
والعدٌد من المسرحٌات ذات الفصل الواحد المهمه
ثانٌا-رواٌة :األوقات الصعبه الشاره القرمزٌه ،عودة المواطن ،أبناء وعشاق وغاتسبً العظٌم..
ثالثا-الشعر :الشعر النهضة والشعر المٌتافٌزٌقً وشعر الفرسان ،الفترة االوغسطٌنٌه  ،العصر الرومانسً،
عصر الملكه فٌكتورٌا والعصر الحدٌث.
رابعا-متفرقات :مقدمة لألدب ،تارٌخ األدب اإلنكلٌزي ،االستٌعاب والمحادثة  ،المقاله وكتابة الرسالة،
والترجمة و كتابة االنشاء.
-5 :الدراسات العلٌا
1إعطاء كورسات لمرحله الماجستٌر ؛ الرواٌة الحدٌثة و الشعر الرومانسً ،الشعر الحدٌث منذ عام
.5336

-5اإلشراف على أكثر من عشرٌن رساله ماجستٌر وثالث أطروحات الدكتوراه.
-6مناقشة أكثر من عشرٌن من أطروحات الماجستٌر وأطروحات الدكتوراه.
-7قراءة العدٌد من أطروحات الماجستٌر والدكتوراه أطروحات لغرض التقٌٌم العلمً.
 :األبحاث
1موقف جون كٌت المتناقض تجاه المرأة.
-5كارل ساندبٌرغ :شاعر الشعب األمرٌكً.
-6أمرٌكا كأرض ٌباب فً شعر حركة البٌت.
-7تأثٌر المقامه على دون كٌشوت لسرفانتس
 -5عالقة الحاضرٌالماضً والمستقبل فً شعر توماس هاردي.
 -9موضوع الشٌخوخه فً شعر و ب ٌٌتس
 -7الوسائل الطباعٌه واالمالئٌه والهجائٌه فً شعر ي ي كامٌنغز.
-0األمومة فً وردزورث :دراسة تحلٌلٌة-نفسٌه السلوبه الشعري.
 - 0التسامً نزوال :دراسة فً قصائد مختاره للحٌوان لغالوي كٌنٌل

8األمومة فً وردزورث" :دراسة" تحلٌلٌة صعب من بلده شاعرٌة-0 .التعالً دوونورد :دراسة فً قصائدالحٌوان المحدد بواسطة غالوي كٌنٌل.

