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 األسم الرباعً: قاسم فلٌح عبٌد عوٌز العابدي

 الحالة االجتماعٌة: متزوج

 3/1/1796محل و تأرٌخ الوالدة:  بغداد  

 الدٌانة: مسلم

 اقًالقومٌة: عر

 األلقاب العلمٌة:

حسب االمر الجامعً الصادر من جامعة بغداد   25/3/2009مدرس مساعد منذ  -1

 .25/3/2009فً  6797المرقم 

حسب االمر الجامعً الصادر من جامعة بغداد المرقم  19/10/2010مدرس منذ  -2

 .7/11/2011فً  9237

 

 :المؤهالت العلمٌة

 . 2001بكلورٌوس لغة انكلٌزٌة / قسم اللغة االنكلٌزٌة/ كلٌة االداب/ جامعة بغداد فً -1

/ قسم اللغة االنكلٌزٌة/ كلٌة  األمرٌكً الحدٌث مسرحالماجستٌر فً االدب االنكلٌزي/  -2

. عنوان رسالة الماجستٌر"اثر 2005فً  / جامعة بغدادالتربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة

 ثالث مدارس حدٌثة على ٌوجٌن اونٌل".

/  حدٌثة/ قسم اللغة االنكلٌزٌة/ كلٌة االدابال األنكلٌزٌة رواٌةالدكتوراه فً االدب االنكلٌزي/  -3

فً دولة الهند  NAAC)جامعة حسب تصنٌف ) 600نفة فئة )أ( ضمن المص جامعة كاكاتٌا

دراسة فً الواقعٌة النفسٌة لرواٌات مختارة لجٌمس جوٌس  . عنوان االطروحة "2016فً 

 و فرجٌنٌا ولف"

 

 التخصص العام: االدب االنكلٌزي

 

 التخصص الدقٌق: الرواٌة االنكلٌزٌة الحدٌثة

 

 qassim.ubead@yahoo.comالبرٌد االلكترونً:   

 

مكان العمل الحالً: مدرس فً قسم اللغة االنكلٌزٌة/ كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة/ 

 جامعة بغداد.
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 كتب الشكر:

كتاب المرقم كتاب شكر و تقدٌر من معالً وزٌر التعلٌم العالً و البحث العلمً  بموجب ال -1

 .24/2/2014( فً 301/د/6/9)

فً  2936كتاب شكر و تقدٌر من عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة المرقم -2

27/6/2016. 

فً  3473ع/ عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة المرقم  . كتاب شكر و تقدٌر من3

24/9/2016 

 

 النشاطات االكادٌمٌة:

 الدراسات االولٌة -أالتدرٌس:   -1

 السنة المرحلة المادة ت

 2009-2009 الثالثة المقالة 1

 2009-2009 الثالثة انكلٌزٌة عامة 2

 مدخل الى االدب 3
 األنكلٌزي

 2007-2009 االولى

 2007-2009 الثانٌة االنشاء و االستٌعاب 4

 مدخل الى االدب 5
 األنكلٌزي

 2010-2007 االولى

 2011-2010 الثانٌة األنكلٌزيالشعر 6

 مدخل الى االدب 9
 األنكلٌزي

 2011-2010 االولى

 2012-2011 الثانٌة األنكلٌزيالشعر 9

 2012-2011 االولى المحادثة 7

 2019-2016 الثانٌة االدب القصصً 10

 2019-2016 الثالثة المقالة 11

 

 الدراسات العلٌا -ب

)تارٌخ اسالمً/ تارٌخ  الماجستٌر فً قسم التارٌختدرٌس مادة اللغة االنكلٌزٌة العامة لطلبة 

 فً كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة. حدٌث(

 

 االشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة. -2

 

 البحوث المنشورة:

1. "Escape From Reality in Tennessee Williams' The Glass Menagerie." 

The Professor (Bulletin of the College of Education: University of 

Baghdad), 2008. 

2. "A Trace of Two Modern European Literary Currents in Arthur Miller's 

Death of a Salesman." Journal of Wasit. University of Wasit, 2011. 



 

 

 


