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 السيرة الذاتية

 

                                             ان رحيم رحمن جاف       زاالسم الرباعي: سو  -

 1974/  2/  10تاريخ الوالدة:  -

 2016 - تاريخ الحصول عليها  / الشهادة::   دكتوراه -

 التخصص العام:  ادب انكليزي     -

 التخصص الدقيق: مسرح معاصر - 

 2016 -اللقب العلمي: م. د   /  تاريخ الحصول عليه   -

 سنوات 17عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:   -

 susanjaf2020@yahoo.com: البريد االلكتروني -

 (00964) 7716744470   الهاتف:- 

 2000-العراق  - ديالى –:  كلية التربية الجهة المانحة للشهادة البكالوريوس -

 2010- الهند -: جامعة بوناالجهة المانحة لشهادة الماجستير -

    2016 - الصين -: جامعة خواجونك الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه -

 (ينظام بريطان  -عن طريق الكورساتماستر) :عنوان رسالة الماجستير -

) العزلة في ثالث مسرحيات للكاتب االمريكي  :عنوان اطروحة الدكتوراه -

 ادورد البي(رالمعاص

 الوظائف التي شغلها : -

 2003 - 2005  مةمترجم / رئاسة جامعة ديالى / قسم البعثات والعالاقات العا-1

  2005 -2010 سة جامعة ديالى / قسم االعالم/ رئا مترجم-2

 2010-2011   قسم الموارد البشرية /جامعة ديالى م.م  /رئاسة -3

   2012-2011 م.م / رئاسة دامعة ديالى/ معاون مدير مركز التعليم المستمر-4

 2012تدريسي / جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم اللغة االنكليزية -5

 حتى الوقت الحالي.
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 :التي درس فيها الكليات

  التربية.كلية  –جامعة ديالى -1

 االساسية.كلية التربية  –جامعة ديالى -2

 كلية الطب البيطري.-جامعة ديالى -3

 كلية الطب.-جامعة ديالى-4

 كلية علوم القران.-جامعة ديالى-5

  كلية اليرموك االهلية.-جامعة الرافدين-6

 

  :المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها-

 مادة المسرحية. -1

 ر.عمادة الش-2

 قصة قصيرة.-3

 مادة الرواية.-4

 مادة االنكليزية العامة لطالب الدراسة االولية في كلية التربية الرياضية.-5

 مادة االنكليزية العامة لطلبة الماجستير -6

  مادة االنكليزية العامة لطلبة الدكتوراه.-7

 

 -:التي شارك فيها المؤتمرات والندوات العلمية والورش-

 بحث منشور في مؤتمر ) العراق/ جامعة ديالى/ كلية التربية للعلوم االنسانية( -1

 بحث منشور في مؤتمر) الهند/ جامعة بونا(-2

 -حضور مؤتمرات في كل من:-

 كلية الفنون الجميلة. -جامعة ديالى--1

 جامعة ديالى كلية الهندسة.-2

 .بالتعاون مع جامعة صالح الديننقابة االكاديمين -3
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 عقد العديد من الورش الخاصة بعمل شعبة ضمان الجودة.-

 العديد من السمينرات ضمن برنامج القسم السنوي وضمن التخصص. المشاركة في-

 

 :الدورات التي شارك بها والتي اقامها-

  جامعة بغداد.-ديالىجامعة -اختبار التوفل-1

 ديالى.جامعة  IC3دورة اختبار -2

  .كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة ديالى -برنامج باور بوينت-3

  .كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة ديالى -دورة جوجل سكولر-4

 دورة اختبار صالحية التدريس.-5

 دورة اختبار طرائق التدريس.-6

 دورة اختبار حاسوب.-7

 لورش وفي مواضيع متعددة.حضور العديد من ا-

 -:العضوية-

 .بغداد –جمعية المترجمين العراقيين -1

 عضو نقابة االكاديمين.-2

   عضو في منظمة مرسي كول الدولية.-3

 ابداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر(-

 -كتب الشكر:-1

 (5عدد ) رئيس جامعة -كتب شكر  -

 (12عميد الكلية )–كتب شكر -

  (4عمداء سنويا اليقل عن ) -كتب شكر-

 العديد من الكتب الخارجية متنوعة االغراض.-

 -:لجان-2

 .امتحانية لجنة-كتاب شكر-

 لجنة اعداد دليل الكلية.-كتاب شكر-
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 لجنة انجاز التقيم السنوي لتدريسي الكلية.-كتاب شكر-

  التصنيف الوطني للجامعات العراقية.لجنة انجاز عمل -كتاب شكر-

 عضو في اللجنة التحضرية العداد المؤتمر الدولي للكلية. -كتاب شكر-

عضو في اللجنة التحضيرية للمؤتمر السنوي لبحوث تخرج طلبة -كتاب شكر-

 االولية.

 .لجان تطوعية-كتاب شكر-

  -:ونشاطات مبادرات-3

 مبادرةاسعاد طفل يتيم.-كتاب شكر-

 مبادرات طالبية لجمع الكتب والتبرع بها لجامعات اخرى متضررة.-كركتاب ش-

 تقديم عرض مسرحي لطالب المرحلة الثالثة. -كتاب شكر-

 اعداد مهرجان شعري لطلبة الكلية خاص الحتفال بيوم بعي الجيش.-كتاب شكر-

 -جوائز:-

وذلك للمجهود الذي بذل في انجاح  الحصول على نوط من قبل عمادة الكلية -

 المؤتمر الدولي الخاص بالكلية.

      

 -:اللغات التي يجيدها-

 اللغة العربية.-1

 اللغة االنكليزية.-2

 اللغة الكردية.-3

  

 -:مساهمات في خدمة المجتمع  -

 االختصاصات .. الكثير من الترجمات في مختلف 1

. ترجمات لخالصات البحوث لدراسة الماجستير و الدكتوراه بالتعاون مع المكتب 2

 االستشاري للغات و الترجمة / كلية التربية للعلوم اإلنسانية / جامعة ديالى.

 ضرات للطلبة المقبلين على الدراسات العليا ضمن برنامج الكلية والقسم.اتقديم مح -3
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