
 

 

 جنان احمد خليل ابراهيم االسم

 

 

 

 التاريخ المانحة لها  الدولة لها المانحة الجهة الدقيق  التخصص العلمية الدرجة

 

 علم/ ةاالنجليزي لغةال ماجستير

 لغةال

كلية االداب، جامعة 

 بغداد

 9188 العراق

، ابن رشد/تربيةكلية ال االنجليزية وادابهااللغة  بكالوريوس

 جامعة بغداد

 9182 العراق

 

 لحاالت النحوية لفلمور وبعض الحاالت المقابلة لها في اللغة العربيةا عنوان رسالة الماجستير

 علم اللغة/ةاالنجليزياللغة  التخصص العام

 نحوال التخصص الدقيق

 

 

 

 

 التاريخ العمل جهة الوظيفة

 استاذ مساعد

 مدرس

 مدرس مساعد

 مدرس مساعد

 

 جامعة بغداد/كلية التربية للبنات

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات

 جامعة بغداد/ كلية التربية للبنات

معهد اعداد /وزارة التربية

 المنصور/المعلمات

2094- 

2004 - 2094 

9111-2002 

9110-9111 

معهد تطوير تدريس /وزارة التربية مساعد مدرس

 اللغة االنكليزية

9184-9110 

 1 البيانات الشخصية

 2 المؤهالت الدراسية

  3 الرسالة 

 4 الخبرات



هيئة المعاهد الفنية، وزارة التعليم  مدرس مساعد 

 العالي والبحث العلمي العراقية 

9182-9184 

  



 

 جيدة جدا: اللغة العربية

  جيدة جدا: اللغة االنجليزية

  ضعيفة: السويدية

 

 

 النشر وتاريخ الناشر البحث عنوان (الباحثين ) الباحث اسم رقم

9 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

5 

فاطمة . عبدهللا فواز البدارنة، د. د

 فالح احمد 

عبدهللا فواز . فاطمة فالح احمد، د. د

 البدارنة

 

 

احمد، االستاذ مؤيد فاطمة فالح . د

 احمد الشرع

 

 فاطمة فالح احمد. د

 

 فاطمة فالح احمد. د

: االدب القصصي مقابل الواقع

 البيئة واسباب الحياة والكتابة عنهما 

ازمة العصر الحديث والخروج 

نظرة فاحصة في قصيدة : منها

. س. الرباعيات االربعة للشاعر ت

 اليوت

 

التجديد في قصيدة االرض اليباب 

 اليوت. س. للشاعر ت

 

ترويض "قائد التغيير في مسرحية 

 لشكسبير" المتنمرة

 

ساعة "مأزق العصر في قصيدة 

 لروبرت لويل" الظربان

 قيد النشر

 

مجلة العلوم االوروبية، 

2091 

 

مجلة العلوم االوروبية، 

2095 

 

 

المجلة العالمية للعلوم 

 2094واالنسانيات، 

 

مجلة كلية المأمون 

 2092الجامعة، 

العزلة في : تناقض األسر والحرية فاطمة فالح احمد. د 1

 شعر اميلي دكنسون

مجلة جامعة جرش 

للبحوث والدراسات، 

2092 

مفهوم العبث في ثالثة من روايات  فاطمة فالح احمد. د 1

 توماس هاردي الرئيسة

مجلة كلية التربية بجامعة 

 9111ديالى، 

  

 

 المهارات اللغوية 

 6 (األحدث فاألقدم  ) األبحاث العلمية المحكمة المنشورة مرتبة زمنيا   

5 

 (إن وجدت)المؤلفات    7



 النشر وتاريخ الناشر المؤلف عنوان (المؤلفين ) المؤلف اسم رقم

فاطمة . غانم فنجان موسى ود. م. ا 9

 فالح احمد

مؤسسة حمادة لطباعة  اإلدارة في المنهج اإلسالمي

 2001والنشر، 

فاطمة . غانم فنجان موسى ود. م. ا 2

 فالح احمد

أخالقيات التفاوض في المنهج 

 اإلسالمي

للنشر دار الكندي 

 2008والتوزيع، 

2 

 

 

4 

 

5 

 

1 

فاطمة . غانم فنجان موسى ود. م. ا

 فالح احمد

 

فاطمة . غانم فنجان موسى ود. م. ا

 فالح احمد

فاطمة . غانم فنجان موسى ود. م. ا

 فالح احمد

فاطمة . غانم فنجان موسى ود. م. ا

 فالح احمد

 استباق مقاومة اإلقناع 

 

 

للغة با)أخالقيات التفاوض 

 (النجليزيةا

باللغة )استباق مقاومة اإلقناع 

 (االنجليزية

 تأثيرات التابعين في القيادة

فيشون ميديا كرونوبيرغ، 

 2090السويد، 

 

فيشون ميديا كرونوبيرغ، 

 2001السويد، 

فيشون ميديا كرونوبيرغ، 

 2090السويد، 

فيشون ميديا كرونوبيرغ، 

 2092السويد، 

 

  

 

 مرحلة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس بتدريسها قمت التي التدريسية المقررات رقم

 

 طلبة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس اللغة االنجليزية الفنية والخاصة 9

تاريخ االدب، : مواد االدب االنجليزي 2

مقدمة في االدب، الشعر، الرواية، 

 النقد االدبيالمسرحية، القصة القصيرة، 

 طلبة الدراسات العليا مرحلة البكالوريوس

، قواعد اللغة لغويةالمهارات ال 2

االنشاء واالستيعاب، االنجليزية، الكتابة، 

 المحادثة

  مرحلة البكالوريوس

 

 

 

 تاريخ العضوية مسمى عضوية اللجنة الرقم

 األنشطة التدريسية  9

 عضوية اللجان  11



عضو اللجنة العلمية لقسم اللغة االنجليزية، كلية التربية للبنات،  9

 جامعة بغداد 

9114 - 9118 

 ماجستير في األدب االنجليزيالعضو لجنة المناقشة لرسالة  2

 والترجمة

 2094و  2009

 2002 دكتوراه في األدب االنجليزيالعضو لجنة المناقشة لرسالة  2

 

 

 

 

 تاريخ االنعقاد والمكان الدورة أو الورشة الرقم

مركز تطوير المالكات، بغداد،  دورة طرائق التدريس 9

9114 

المركز القومي للحاسبات، بغداد،  دورة الحاسبة االلكترونية 2

9111 

2 

4 

 ورشة عمل اساليب التدريس

ميدالندز  التكنولوجيا في التعليم فيالتدرب على استخدام 

 تكنيكال كوليج 

 2090كلية االداب، جامعة جرش، 

ميدالندز تكنيكال كوليج، والية 

  2091ساوث كاروالينا، امريكا، 

 

 :االعمال الطوعية

تدريس اللغة العربية والقرآن لالطفال في مدرسة نهاية االسبوع االسالمية لمسجد نور الهدى في كولمبيا، ساوث 

 كاروالينا 

 : االهتمامات االخرى

 ترجمة النصوص االدبية من اللغة االنجليزية الى العربية وبالعكس

 

 

 

 

 

 

  

 الدورات والورش  11
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Baghdad, 2001 

2. Masters of Arts in English Literature, College of Arts, University of Baghdad, 
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Titles of Theses: 

 Ph. D. Dissertation: The Poet and the Crisis of Culture, Western and Eastern, 

A Study of  Matthew Arnold, T. S. Eliot, Robert Lowell, and Badr Shakir 

Assayab  
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Employment Experience: 
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2016 - 
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5. Instructor, Al-Mamoon University College, Baghdad; 1997, 2002     
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