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                                                      أمجد لطيف جبار علي االسم الرباعي: -

 8791 تاريخ الوالدة: -

 5002 تاريخ الحصول عليها:                                                  الشهادة: الماجستير        -

 الشعر التخصص الدقيق:                                       االدب االنجليزيالتخصص العام:  -

 5088 تاريخ الحصول عليه:                                              مدرس مساعداللقب العلمي:   -

           1عدد سنوات الخدمة في التعليم العالي:   -

 اليوجد خارج التعليم العالي:عدد سنوات الخدمة  -

 amjed.phd@gmail.com البريد االلكتروني: -

 5000 تاريخ منح الشهادة: التربية ابن رشد           -جامعة بغداد الجهة المانحة للشهادة البكلوريوس: -

 5002 تاريخ منح الشهادة:    التربية ابن رشد          -جامعة بغداد  الجهة المانحة لشهادة الماجستير: -

 تاريخ منح الشهادة:                                                     الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه: -

 The Concept of Heroism in Beowulf and Sir. Gawain and the عنوان رسالة الماجستير: -

Green Knight                                                                                                                   

  

 الدكتوراه: عنوان اطروحة -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 5002-5002 كلية التربية-جامعة كويه تدريسي 1

 5002-5002 كلية اللغات-جامعة كويه تدريسي 2

 5002-5002 كلية اللغات-جامعة السليمانية استاذ زائر 3

 5000-5002 كلية االداب-جامعة السليمانية تدريسي 4

 5000 كلية التربية-جامعة السليمانية استاذ زائر 2

 5000-5000 كلية العلوم االجتماعية-جامعة كرميان تدريسي 6

 لحد االن-5000 كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالى مقرر قسم 2

 

  

 

 الصورة



 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى -الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  5002-5002 كلية التربية-جامعة كويه 0

  5002-5002 كلية اللغات-جامعة كويه 5

 استاذ زائر 5002-5002 اللغاتكلية -جامعة السليمانية 3

  5000-5002 كلية االداب-جامعة السليمانية 4

 استاذ زائر 5000 كلية التربية-جامعة السليمانية 2

  5000-5000 كلية العلوم االجتماعية-جامعة كرميان 6

  لحد االن-5000 كلية التربية للعلوم االنسانية-جامعة ديالى 2

 

 قام بتدريسهاالدراسية التي المواضيع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

الشعر الحديث+  اللغة االنكليزية التربية كويه 0
 القصة القصيرة

5002-5502 

مدخل الى االدب+  اللغة االنكليزية اللغات كويه 5
الرواية+ المسرحية 
+الشعر الحديث 

 والمعاصر

5002-5002 

الرواية+ الشعر  االنكليزيةاللغة  اللغات السليمانية 3
 الحديث والمعاصر

5002-5002 

المسرح االلزابيثي  اللغة االنكليزية االداب السليمانية 4
+مسرح عصر 
العودة+ المسرح 

 الحديث

5002-5000 

مدخل الى االدب+  اللغة االنكليزية التربية السليمانية 2
مسرح عصر 

 النهضة

5000 

العلوم  كرميان 6
 االجتماعية

مسرح عصر  اللغة االنكليزية
النهضة+ المسرح 

 الحديث

5000-5000 

التربية للعلوم  ديالى 2
 االنسانية

القصة القصيرة+  اللغة االنكليزية
 06شعر القرن ال

+ الشعر 02وال 
 الحديث

5005-5003 

التربية للعلوم  ديالى 8
 االنسانية

مدخل الى االدب  اللغة االنكليزية
االنكليزي+الشعر 

 الحديث

5004-5002 

 

 الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها واضيعالم -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

الشعر الحديث  اللغة االنكليزية اللغات كويه 0
 والمعاصر

5008 

 5002 الرواية الفكتورية اللغة االنكليزية االداب السليمانية 5

العلوم  كرميان 3
 االجتماعية

 5000 المسرح الحديث اللغة االنكليزية

كافة مناهج االدب  اللغة االنكليزية االداب جيهان 4
 االنكليزي

5000 

 



 

 

 ائل واالطاريحاالشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلية الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .فيها شارك التيوالورش  العلمية والندوات المؤتمرات -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

ندوة علمية في تطوير  0
 مناهج االدب االنكليزي

 5008 حضور كلية اللغات-جامعة كويه

ندوة حول متطلبات ضمان  5
الجودة في جامعات 

 كردستان

 5002 حضور كلية االداب -جامعة السليمانية

 5000 بحث كلية االداب-جامعة تكريت مؤتمر علمي 3

ندوة علمية حول التاثيرات  2
 السلبية للسحر

 5005 حضور العلوم االسالمية-جامعة ديالى

 5005 بحث كلية التربية-جامعة ديالى مؤتمر علمي 4

ندوة علمية حول متطلبات  2
ضمان الجودة في التعليم 

 العالي

 5005 حضور كلية التربية-ديالىجامعة 

ندوة علمية حول المكتبة  6
 االفتراضية

 5003 حضور كلية التربية-جامعة ديالى

ندوة علمية حول اخالقيات  2
 البحث العلمي

 5003 حضور كلية التربية-جامعة ديالى

ورشة عمل حول استخدام  8
 التكنولوجيا في التعليم

 5003 حضور كلية التربية-جامعة ديالى

المؤتمر الدولي االول  2
 لجامعة التنمية البشرية

-جامعة التنمية البشرية
 السليمانية

 5004 باحث

 

 

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 5002 جامعة بغداد كفاءة في الحاسوب 0

 5002 جامعة كويه التوفل 5

كفاءة اللغة  3
 االنكليزية

 5008 جامعة كويه

دورة في طرائق  4
 التدريس

 5002 جامعة كويه

جامعة  التوفل 5
 السليمانية

5000 

 5000 جامعة ديالى التوفل 6

 



 

 

 . التعليم تطوير أو المجتمع لخدمة التخصص مجال فى البحثية لمشروعاتا -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsلمية و مجالت )الع المجالت -

 السنة العدد الذي نشر فيه عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت

 Science poetry العراق ديالى 0
in Queen Mab 

47 5002 

 Time and العراق ديالى 5
Memory in 

The Sound and 
the Fury 

50 5002 

 Posthuman العراق اداب الفراهيدي 3
Landscape in 
Ballard’s The 
Crystal World 

عدد خاص بوقائع 
المؤتمر العلمي 

 لكلية االداب

5000 

 Time and العراق ديالى 4
Ekphrasis in 

Doty’s Poetry 

عدد خاص بوقائع 
المؤتمر العلمي 

لكلية التربية للعلوم 
 االنسانية

5005 

 Depression in العراق االستاذ 5
Lawrence’s 
Last Poems 

204 5003 

 Ekphrasis and العراق االداب 6
History in the 

Poetry of 
Graham 

088 5004 

 

 

 . والدولية المحلية العلمية والجمعيات  الهيئات عضوية -

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب محلية /دولية اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظات

جمعية المترجمين  0
 العراقيين

  عضوا 5002 محلية

  انتهاء العضوية 5000 محلية ITPاختبار التوفل  5

المكتب االستشاري  3
 للغات والترجمة

  عضوا 5004 محلية

  

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

 السنةعنوان النشاط او  الجهة المانحة ما حصل عليهنوع االبداع او  ت



)جائزة/شهادة  النشاط
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

 االبداع

 -كتاب شكر جهود متميزة 0
 وزير

وزارة التعليم 
 كردستان-العالي

للجهود المتميزة في 
 اداء الواجبات

5006 

 -كتاب شكر لجان 5
 رئيس جامعة

 5002 لجنة امتحانية جامعة كويه

 5008 لجنة امتحانية جامعة كويه كتاب شكر لجان 3

 -كتاب شكر جهود متميزة 4
 وزير

وزارة التعليم 
 كردستان-العالي

للجهود المتميزة في 
 اداء الواجبات

5000 

-جامعة تكريت شهادة تقديرية مؤتمر علمي 2
 االداب

المشاركة في 
 المؤتمر

5000 

-جامعة ديالى شهادة تقديرية مؤتمر علمي 6
 التربية

المشاركة في 
 المؤتمر

5005 

-كتاب شكر جهود متميزة 2
 عميد

-جامعة ديالى
 التربية

للجهود المتميزة في 
 اداء الواجبات

5003 

-كتاب شكر لجان 8
 رئيس جامعة

المشاركة في اللجنة  جامعة ديالى
 االمتحانية

5004 

-كتاب شكر جهود متميزة 2
 السيد الوزير

وزارة التعليم 
 بغداد-العالي

الجهود المبذولة في 
 التدريس

5004 

 

 التاليف والترجمة  -

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجية

      

      

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

 العربية -0

 االنجليزية -5

 الكردية   -3

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

 . اقامة دورات عديدة في التوفل وااليلتس0

 العشرات من المساهمات في الترجمة .5

 

 نشاطات اخرى -

0. . 

5.  

  (CDعلى قرص )نسخة مالحظة/ يتم تسليم نسخة ورقية و  

 


