أ .م .خالدة حامد تسكام صرب
ماجستري لغة /ترمجة
أستاذة الرتمجة /قسم اللغة اإلنكليزية/جامعة بغداد  /كلية الرتبية للبنات
تاريخ التعيني 2004/2/25

الكتب ادلرتمجة عن دور نشر عادلية:

(.1سرية ت.س .إليوت) ،عن اجملمع الثقايف يف اإلمارات .1998
 .2رواية (بابيت) عن اجملمع الثقايف يف اإلمارات.1998،
 . 3كتاب (البنيوية والتفكيك) عن دار الشؤون الثقافية يف بغداد.2002 ،
 .4رواية "قبالة الصحراء" عن دار عني يف اإلمارات2003 ،
 .5كتاب (احللقة النقدية يف التأويل واذلرمنيوطيقا الفلسفية) طبعة أوىل عن "اجمللس األعلى للثقافة يف مصر (طبعة أوىل)
.2005
 .6كتاب (احللقة النقدية) طبعة ثانية عن دار اجلمل يف أدلانيا.2007 ،
 .7كتاب (احللقة النقدية) طبعة ثالثة عن مركز اإلمناء احلضاري يف بريوت.2008 ،
 .8كتاب (مقدمة يف اذلرمنيوطيقا :أحباث يف التأويل) عن دار اجلمل يف أدلانيا.2014 ،
 .9كتاب (يف الشعر وترمجته) عن دار اجلمل يف أدلانيا .2014 ،
 .10كتاب (غبش ادلرايا :يف الثقافة والنظرية الثقافية) عن دار ادلتوسط ،إيطاليا.2016 ،
 .11كتاب (الكرنفال يف الثقافة الشعبية) عن دار ادلتوسط ،إيطاليا. 2017 ،
 .12الرواية والتعددية يف العراق ادلعاصر ،تأليف رونني زيدل (ترمجة باالشرتاك) ،دار الرافدين.2018 ،
 .13كتاب (من قلب اجلحيم "يف ماهية الشعر") عن دار ادلتوسط ،إيطاليا. 2019 ،
اجلوائز:
 . 1جائزة ادلرأة العراقية ادلتميزة عن مهرجان العنقاء الذهبية الدويل الرحال لثالث سنوات (من )2018-2015
 .2جائزة أفضل كتاب مرتجم يف العراق عن وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مرتجم مبناسبة يوم العلم
 .3جائزة الكتاب األكثر مبيعاً عن دار ادلتوسط يف إيطاليا لكتاب "الكرنفال يف الثقافة الشعبية"
* مدير حترير رللة "الشعرية"
* عضو يف هيئة حترير رللة "براءات" الشعرية اليت تصدر عن دار ادلتوسط ،إيطاليا
* حاصلة على (  )2 hi-indexيف الباحث العلمي Google Scholar

*****
عضو احتاد األدباء والكتاب يف العراق.
عضو مجعية ادلرتمجني العراقيني.
عضو االحتاد الدويل للمرتمجني .F. I. T
عضو نقابة ادلعلمني (األساتذة اجلامعيني).
خبري ترمجة يف دار الشؤون الثقافية.
خبري ترمجة (يف ترقيات اجلامعة ادلستنصرية)
عضو يف اللجنة ادلركزية (وادلؤلفة من أربعة أعضاء) اخلاصة بامتحانات الكفاءة باللغة اإلنكليزية (التوفل) اخلاصة بطالب
الدراسات العليا.
عضو منتدى ادلرأة الثقايف
عضو رابطة نازك ادلالئكة الثقافية
عضو منظمة "أنا عراقي أنا أقرأ"
عضو منظمة "بذرة أمل" للمساعدات اإلنسانية
عضو النقابة الوطنية للصحفيني
********
نشرت عشرات ادلقاالت والدراسات ادلرتمجة يف اجملالت الثقافية العراقية والعربية ،منها مثالً:
("فصول""،العصور اجلديدة""،ألف") مصر
("البحرين الثقافية" " ،أوان") البحرين
("نزوى") سلطنة ُعمان
("اآلداب األجنبية" ،و"ادلعرفة") سوريا
("نوافذ") السعودية .
* ونشرت يف الصحف العراقية:
"اجلمهورية" " ،القادسية" " ،عالمات" " ،ادلدى" " ،النهضة" " ،األديب" " ،بغداد" " ،التآخي" " ،القاسم ادلشرتك"..
** اجملالت الثقافية العراقية:
" الثقافة األجنبية" " ،ادلوقف الثقايف" " ،األديب ادلعاصر" " ،آفاق عربية" " ،نقد"
ترمجت من اإلنكليزية إىل العربية يف رللة كلكامش /وزارة الثقافة العراق.

