
 

 

 السٌرة الذاتٌة

 

 

                                        السلمانً هدٌل هاتف جسام عالوياالسم الرباعً:  

                    

 26/11/1111تارٌخ الوالدة:

 7/5/2006 تارٌخ الحصول علٌها:                                  ماجستٌرالشهادة: 

 الرواٌة : التخصص الدقٌق             لٌزياالنك  االدب  : التخصص العام-

 3/1/2017 تارٌخ الحصول علٌه:                      استاذ مساعد  اللقب العلمً:-

 ٌوم 12أشهر و 1 سنوات11 عدد سنوات الخدمة فً التعلٌم العالً:-

 الٌوجد عدد سنوات الخدمة خارج التعلٌم العالً:-

 .ins.hadee@gmail.com البرٌد اإللكترونً:-

  للبنات / كلٌة التربٌة بغدادجامعة  الجهة المانحة لشهادة البكلورٌوس:-

 للبنات/ كلٌة التربٌة  بغدادجامعة  الجهة المانحة لشهادة الماجستٌر:-

  الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه:-

 The Presentation of the Blacks in Selected American Novels عنوان رسالة الماجستٌر:-

  الدكتوراه: اطروحةعنوان -

 الوظائف التً شغلها:

 إلى -الفترة من مكان العمل الوظٌفة ت

  االداب/ كلٌة المستنصرٌةجامعة ال ةتدرٌسٌ -1
 مركز اللغات االجنبٌة

2006-2011 

للعلوم جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة  ةتدرٌسٌ -2
اللغة االنكلٌزٌة + مركز /قسم االنسانٌة

 توفل اختبار ال

2011-2013 

جامعة دٌالى/ كلٌة التربٌة للعلوم  ةتدرٌسٌ -3
 االنسانٌة/قسم اللغة االنكلٌزٌة 

2014-2011 

    



 

 

    

    

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها-

الجهة )الجامعة)الكلٌة(  ت
 المعهد(

 مالحظات إلى -الفترة من

  2011-2006 الجامعة المستنصرٌة -1

  2013-2011 ٌالىجامعة د -2

 الدورات التً شارك بها والتً أقامها.-

 السنة مكان األنعقاد عنوان الدورة ت

 2004 جامعة بغداد / مركز الحاسبة االلكترونٌة دورة الحاسوب  -1

 2007 الجامعة المستنصرٌة دورة طرائق التدرٌس  -2

 2016 انٌةجامعة دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم االنس دورة رٌسرج كٌت  -3

 2016 االنسانٌة للعلوم التربٌة كلٌة/دٌالى جامعة دورة الكوكل سكولر -4

 

 المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر التعلٌم.-

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

1- George Gissing’s The Nether world : A 
picture of a Sordid Slum life  

مجلة كلٌة االداب 
 الجامعة المستنصرٌة /

2001 

2- Sinclair Lewis’s Babbitt : A Portrait of a 
Midwestern Conformist Businessman 

مجلة االستاذ/ كلٌة 
ابن رشد للعلوم  -التربٌة

 االنسانٌة/جامعة بغداد

2010 

3- William Morris’s News From Nowhere : A 
Presentation of an Egalitarian Ancient 

Future Paradise  

مجلة دٌالى للبحوث 
االنسانٌة / كلٌة التربٌة 
للعلوم االنسانٌة / جامعة 

 دٌالى 

2012 

4- Nathanael West’s Miss Lonelyheart : A 
Manifestation of Modern Man’s Psychic and 

Spiritual Death 

 مجلة اداب المستنصرٌة
جامعة كلٌة االداب / ال

 المستنصرٌة

2013 

5- The Psychological and Moral Impact of 
property in John Galsworthy’s The Man of 

property 

مجلة كلٌة التربٌة 
االساسٌة / الجامعة 

 المستنصرٌة 

2013 

6- Laurence Sterne’s Tristram Shandy : A Study 
of Sterne’s Character as a Misogynist  

جلة االستاذ/ كلٌة م
ابن رشد للعلوم  -التربٌة

 االنسانٌة/جامعة بغداد

2013 

7- The Futility of Revolt in Arnold Bennett’s 
The Old Wives’ Tale 

 كلٌة/ االستاذ مجلة
 للعلوم رشد ابن -التربٌة

 بغداد جامعة/االنسانٌة

2014 

1- Erica Jong’s Fear of Flying: A Feminist Study  مجلة اآلداب / جامعة
 بغداد 

2015 

1- The Concept of the Free Women and Sex in 
Doris Lessing’s The Golden Notebook 

 المستنصرٌة اداب مجلة
 الجامعة/  االداب كلٌة

 المستنصرٌة

2015 

10- Philip Roth’s American Pastoral: A Fantasy 2016 للدراسات أشنونا مجلة 



 

 

of the American Dream of Assimilation أشنونا رابطة/ االنسانٌة 
 العلمٌة للكفاءات

    

    

    

    

    

    

 

 أبداعات او نشاطات حصل فٌها على ) جوائز /شهادات تقدٌرٌة /كتب شكر(-

نوع األبداع او  ت
 النشاط

ما حصل عليه) جائزة 
/شهادة تقديرية /كتاب 

 شكر(

النشاط او عنوان  الجهة المانحة
 األبداع

 السنة

فوز الجامعة  -1
المستنصرية 

بالمرتبة الثانية 

  IC3في مسابقة 

 العالمية

وزير التعليم العالي  كتاب شكر
 والبحث العلمي

 1111 

التفاني في العمل  -1
 وانجاز الواجبات

رئيس الجامعة  كتاب شكر
 المستنصرية

 1111 

التفاني في العمل  -3
 وانجاز الواجبات

عميد كلية التربية  اب شكركت
للعلوم االنسانية / 

 جامعة ديالى 

 1116 

ترقية علمية من   -4
درجة مدرس الى 

 استاذ مساعد

  شهادة تقديرية
 التربية كلية عميد

/  االنسانية للعلوم
 ديالى جامعة

 

 1112 
 
 

 المتميزة الجهود -5
 متطلبات تنفيذ في

 القسم اداء محاور

 التربية كلية عميد شكر وتقدير
/  االنسانية للعلوم

 ديالى جامعة

 1112 

 المشاركة في  -6
استحداث  لجنة

دراسة الماجستير 
في اللغة 

 االنجليزية 

/ اآلداب كلية عميد شكر وتقدير
 االنبار جامعة

 1112 

المساهمة الفاعلة   -2
في لجنة 

دراسة  استحداث
 ماجستير

وزارة التعليم العالي  شكر وتقدير
 \ لمي والبحث الع

دائرة البحث 
 والتطوير 

 1112 

التفاني في العمل  -2
 وانجاز الواجبات

 1112  رئيس جامعة ديالى شكر وتقدير

 

 

 



 

 

 اللغات التً ٌجٌدها-

 اللغة العربٌة -1

 اللغة االنكلٌزٌة -2


