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   ھديـول مـامر رسـع. د:     ـم ـــــــــاالســ

     1974 /2 /  1   : تاریخ المیـالد 

     روایةـال –یزي ـكلـنإلاألدب ا:          صــالتـخـص

 تدریسي:       ةــــــالوظیف

 مدرس      :الدرجة العلمیة 

           قسم اللغة اإلنكلیزیة/ ابن رشد – كلیة التربیة/ جامعة بغداد:       عنوان العمل

 amerazzubaidi@yahoo.com : كترونيأاللالبرید 

 

 .المؤھالت العلمیة : أوالً  

 
  التاریخ  ة ـــالكلی  الجامعة  الدرجة العلمیة

  الدكتوراه
  

 23 /2 /2015  كلیة اآلداب  جامعة بغداد

  10/12/2007  ابن رشد –كلیة التربیة   جامعة بغداد  الماجستیر

  بكالوریوس
  

  16/8/2003  ابن رشد –كلیة التربیة   جامعة بغداد

  1994  ذي قار –معھد اعداد المعلمین     دبلوم
  

 

 . أخرىمؤھالت :  ثانیا 

  14/8/2011في  )587(عدل مب (TOEFL ITP) شھادة التوفل  - 

  21/8/2011في  IC3شھادة كفاءة الحاسوب  - 

  



  
  
  
  
  
  
 

 . الرسائل واالطاریح: ثانیاً  

  

  

 

 .التدرج الوظیفي : ثانیاً  

  

  

  

  

  

  نوع الدراسة  والسنة الجھة  العنوان  ت

1  Metafiction as an Anatomy of Fiction: A 
Formal Critical Study of the Shorter 

Fictions of John Barth 

/ كلیة التربیة ابن رشد 
  جامعة بغداد

2007  

  رسالة ماجستیر

2  The Novel and the “Murder of the Real”: 
Simulacral-Spectral Worlds in Selected 

Late Postmodernist Novels 

  جامعة بغداد/ كلیة اآلداب
2015  

  اطروحة دكتوراه

  الى - الفترة من   الجھة  الوظیفة  ت

 / ابن رشد –كلیة التربیة / جامعة بغداد  مدرس مساعد  1
  قسم اللغة االنكلیزیة

  1/2008/ 21من
  1/2/2011إلى 

/  ابن رشد –كلیة التربیة / جامعة بغداد  مدرس  2
  قسم اللغة اإلنكلیزیة

  إلى اآلن 1/2/2011من 



  
  
  
  
  
  
 

  

 .المقررات الدراسیة :ثالثا 

  ةـــــالسن  ادةـــــالم  مـــالقس  ت

  2008 -2007 ي االختصاصواالنكلیزیة لغیر ذ  قسم اللغة الكردیة  1

  2008 -2007 ةالمرحلة الثالث/ المحادثة  قسم اللغة االنكلیزیة  2

  2009 -2008 القصة القصیرة  قسم اللغة االنكلیزیة  3

  2010 -2009 القصة القصیرة  قسم اللغة االنكلیزیة  4

    2011 -2010 القصة القصیرة  قسم اللغة االنكلیزیة  5

 المرحلة/ المسرحیة الحدیثة  قسم اللغة االنكلیزیة  6

  الرابعة

2015-2014  

  2015-2016  المرحلة الثالثة/ روایة ال  قسم اللغة االنكلیزیة  7

 ادب القرون الوسطى  قسم اللغة االنكلیزیة  8
  الماجستیر )دراسات علیا (

2016-2015  

  2017-2016  المرحلة الثالثة/ الروایة   قسم اللغة االنكلیزیة  9

  

  

  .العلمیةوالندوات المؤتمرات : رابعاً  

   نوع المشاركة  االنعقادمكان   ة ــالسن  عنوان ال  ت

/ مكتب العالقات العامة 2009  مؤتمر التدریسیین لشھر أیار  1
  السفارة األمیركیة

  حضور

مؤتمر المكتبة العلمیة   2
  االفتراضیة العراقیة

  حضور  جامعة بغداد  2011

 ایار  )السرد والحیاة(ندوة حول   3
2015  

 –قسم اللغة االنكلیزیة 
جامعة / اآلداب كلیة

  بغداد

  ضورح



  
  
  
  
  
  
 

 ندوة لالحتفاء بصدور روایة  4
 للكاتب  )على امل ان نعیش(

 فوزي الھنداوي بطبعتھا. د
  االنكلیزیة

 المركز الثقافي البغدادي  2015/11/20
  دقاعة مصطفى جوا

  مشاركة

 میخائیل( ندوة بعنوان   5
  )باختین والنزعة الكرنفالیة

جمعیة المترجمین   0162آذار 
  العراقیین

  محاضر

الترجمة (عنوان ندوة ب  6
  )تحدیات العولمةو

  حضور  كلیة اللغات –دار الحكمة   24/11/2016

 

 . االخرى  والثقافیة األنشطة العلمیة:  خامسا 

  خارج الكلیة  داخل الكلیة

 المشاركة في ورشة عمل بعنوان
 )التجربة االكادیمیة في دراسة الدكتوراه(

  201في قسم اللغة االنكلیزیة 

) 128(التأھیل التربوي  ةاالشتراك في دور
في جامعة )  102(ودورة اللغة العربیة 

  9/11/2009الى  11/10/2009بغداد من 

 / عضو لجنة السمنار في قسم اللغة االنكلیزیة
  2016-2015ادب انكلیزي  -دراسات علیا

  الثقافي عبد الواحد محمد. ملتقى دعضو 

 

 

 .المشروعات البحثیة فى مجال التخصص : سادسا 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 The Allegorical and the Meta-Allegorical in 

T. S. Eliot's "Journey of the Magi" 

كلیة  / مجلة األستاذ
 )ابن رشد(التربیة 

2009  
 85العدد 

2 A Reading of Geoffrey Chaucer's "The 

Nun's Priest's Tale" 

/ مجلة العلوم اإلنسانیة
صفي الدین (ة كلیة التربی

 جامعة بابل)/ الحلي

2011  
 7العدد 

3 The Poetics of Transition in T. S. Eliot's 

"Ash-Wednesday" 

جامعة / مجلة كلیة اللغات
 بغداد

2012  
 25العدد 



  
  
  
  
  
  
 

4  The Spatial Poetics and the "Murder of the 

Real" in Paul Auster's City of Glass 

/ اتمجلة كلیة التربیة للبن
 جامعة بغداد

2014 
  25المجلد 
  3العدد 

 

5  The Platonic Cave Revisited: John Barth’s  

Prison-house of Narrativity 

 مجلة البحث االكادیمي
  EAR االوربي

2015 
 3المجلد 
  6العدد 

6  The Carnivalesque Misrule in William 

Shakespeare’s King Lear 

 مجلة  افكار بحثیة
  ART یةامیرك

2015 
 1المجلد 

  11العدد 

7  Hardy and Mishima in the Context of  

Liminality: A Comparative Reading 

 مجلة البحث االكادیمي
  EAR االوربي

2015 
 3المجلد 
  7العدد 

8  Parallel Narratives and the Question of 

Novelness in John Bunyan’s The Pilgrim’s 

Progress 

 كلیة/ األستاذ  مجلة
  )ابن رشد(التربیة 

2016  
  1المجلد 

  216العدد 

9  The Literary Animal and the Grotesque 
Survival 

 in Ted Hughes’s “Thrushes” 
 

جامعة / مجلة كلیة اللغات
  بغداد

2017  
 1المجلد 

  35العدد 

  

 .الھیئات العلمیة المحلیة والدولیة عضویة  :سابعا 

  1/11/2003 بغداد  منذ / جمین العراقیینعضو جمعیة المتر   

  

 .و شھادات التقدیر الجوائز كتب الشكر ، : ثامنا 

  السنة  الجھة المانحةالجائزة أو شھادة  كتاب الشكر أو  ت

  2011  ابن رشد/ عمادة كلیة التربیة  كتاب شكر وتقدیر  1

وزارة التعلیم العالي والبحث   كتاب شكر وتقدیر  2
ھاز اإلشراف والتقویم ج/ العلمي
  قسم اإلشراف التربوي/ العلمي

2012  



  
  
  
  
  
  
 

 كتاب شكر وتقدیر  3
 280/ 5م و: العدد

وزارة التعلیم العالي والبحث 
  مكتب الوزیر /العلمي

2014/2/16  

 كتاب شكر وتقدیر  4
 : 3197 دالعد

  2015/7/27  شدابن ر/ عمادة كلیة التربیة

 كتاب شكر وتقدیر  5
  4663/ ش ع: العدد

 قسم الشوؤن/ اسة جامعة بغدادرئ
  العلمیة

2015/10/21  

 جمعیة صیانة المصادر الوراثیة  شھادة تقدیریة  6
  والبیئیة العراقیة

2015/11/11  

 قسم اللغة/ كلیة التربیة ابن رشد  شھادة تقدیریة  7
  االنكلیزیة

2016/1/13  

  

  

 .التألیف والترجمة:تاسعا 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2004مجلة ابجد  ھیلس میلر- فیسور جيوحوار مع البر: قیات القراءةأخال: ترجمة 1

 2006یفة األدیب حص اوكتافیو باث ومستقبل الشعر: ترجمة 2

 2007مجلة االقالم  مراجعة: بابلو  نیرودا: ترجمة 3

  

  

  .ات ــاللغ:حادي عشر 

 اللغة العربیة 

             اللغة اإلنكلیزیة             


