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 النتاجات العلمية
 

 النتاجعنوان  ت

منفرد 

أو 

 مشترك

أسماء 

الباحثين 

 المشاركين 

 معلومات النشر 

2.  

The Redemptive Vision of the 

Heart ad Mind in Margaret 

Edson's Wit 

 - منفرد

 05المجلد  -جاكعة بغداد -مجلة كلية التربية للبنات

 0322شباط  2العدد

8738-ISSN: 1680 -547X P-ISSN: 2663 -E 

 

The Fortification of Identity in 

August Wilson's Fences 

 )باحث ثان(

 مشترك
ميسون طاهر 

 محي

 جامعة بغداد كلية بن رشد -مجلة االستاذ

  0322ايار  -260العدد 

0.  

Muslim Americans' Trauma in 

Sam Younis' Browntown and 

Ayad Akhtar's Disgraced 

 مسرحية في نياالمريكي نيسلمالم صدمة

 و" السمراء المدينة" يونس سام

المخزي" اكتار اياد مسرحية  

 

 " )باحث ثان(

 مشترك 

مع د. 

مروة 

غازي 

 محمد

د. مروة 

 غازي محمد

المجلة الدولية للبحوث في العلوم مقبول للنشر في 

 الهند - االجتماعية واإلنسانية

International Journal of Research in 

Social Sciences and Humanities 

كانون  00بتاريخ  وفق محادثة عن طريق االيميل

، ونشر في المجلة أعاله في المجلد  0303الثاني 

 0303حزيران /  -( نيسان0( العدد )23)

من قبل قسم الشؤون العلمية في  والمجلة معتمدة

  6/0/0303كلية التربية للبنات بتاريخ 

P. ISSN: 2454-4671 

E. ISSN: 2249-4642 

0.  

The Dramatic Representation 

of Islamphobia in Youssef El- 

Guindi’s Back of the Throat 

"التمثيل المسرحي لالسالمفوبيا في 

 مسرحية يوسف الجندي

 "في نهاية الحلق"

 ال يوجد منفرد

يمه تق –بحث ملقى في المؤتمر العلمي الدولي السادس 

غداد جامعة ب -ابن رشد للعلوم اإلنسانية -كلية التربية 

الموسوم "دور التربية والتعليم في مواجهة التحديات 

 05مرحلة ما بعد داعش" للفترة  -الفكرية والتربوية

ونشر في مجلة األستاذ في العدد  06/2/0328 –

، والمجلة معتمدة 0328الخاص بوقائع المؤتمر عام 

راقية للمجالت األكاديمية العلمية من موقع الع

X065-  3550:ISSN 

2.  

The Suicidal Vision towards 

Autonomy in Marsha 

Norman’s ‘Night, Mother’ 

نحو االستقاللية في مسرحية رؤيا االنتحار 

 مارشا نورمان "عمت مساءا امي"

 )باحث اول(

 مشترك

 مع 

م. د. 

ميسون 

طاهر 

 محي

م. د. ميسون 

 طاهر محي

تصدر عن كلية  –مقبول للنشر في مجلة االداب 

العدد جامعة بغداد، بموجب الكتاب ذي  –اآلداب 

المجلة أعاله نشر في و ( 0328 /2/ 23في ) (00)

والمجلة  ،م  0328اذار لسنة  (202)العدد  ، 

 معتمدة من موقع العراقية للمجالت األكاديمية العلمية 

ISSN: 1994- 473X 

5.  

Breaking the Stereotype Image 

of Women in Caryl 

Churchill’s Top Girls 

مسرحية ابطال الصورة النمطية للمراة في 

" الفتيات البارعات كاريل جيرجل   

 )باحث ثان(

 

 مشترك

 مع 

أ.م. د. 

ميسون 

طاهر 

 محي

أ.م. د. 

ميسون طاهر 

 محي

تصدر  /مقبول للنشر في مجلة كلية التربية االساسية

 ،الجامعة المستنصرية -كلية التربية االساسية عن 

 /2/ 22 )  في ( 74)العدد  بموجب الكتاب ذي

( 232)العدد   في المجلة أعاله،نشر و (0328

والمجلة معتمدة ،  (2/9/0328)في  (02 ) المجلد

 من موقع العراقية للمجالت األكاديمية العلمية 

Online: 27068536 

Print: 18157467 

6.  
'You shall hear the nightingale 

sing on as if in pain': 
 ال يوجد منفرد

عن  للبنات/ تصدرمقبول للنشر في مجلة كلية التربية 

جامعة بغداد، بموجب الكتاب  -كلية التربية للبنات 
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The Dilemma of Domestic 

Violence in Susan Glaspell’s 

Trifles 

"ستسمع العندليب يغني ، وكانه يغني 

العنف االسري في مسرحية  معضلةبالم"

"سوزان كالسبيل "الترهات  

( ونشر في المجلة 0303/ 8/2( في )0ذي العدد )

 0303( آذار 2( العدد )02أعاله ، المجلد )

والمجلة معتمدة من موقع العراقية للمجالت 

  األكاديمية العلمية /

Print ISSN:1680-8738 

E ISSN: 2663547X 

 

 

 : الوظائف التي مارسهاʺخامسا

 الى –فترة العمل / من  جهة العمل عنوان الوظيفة ت

 0333-2990 بغداد الكرخ الثانية –وزارة التربية  تدريسي 

 مترجم.مالحظ  
ة قسم اللغ -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

 االنكليزية
0333-0336 

 تدريسي 
غة اللقسم  -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

 االنكليزية
 الى االن -0336

 

 التدريسية  مواد: الʺسادسا

 

 الجامعة / الكلية / القسم المرحلة أسم المادة الدراسية ت

 اللغة االنكليزية -كلية المامون الجامعة  االولى المرحلة  مقدمة الى  االدب  .2

 اللغة االنكليزية -للبناتكلية التربية  -جامعة بغداد الثانية لمرحلة.ا القصة القصيرة   .0

 االرابعة المرحلة العشرينالقرن  سرحم  .0

 كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

  اللغة االنكليزيةقسم  -االهلية كلية المامون الجامعة

 اللغة االنكليزية -كلية المامون الجامعة االهلية

 االرابعة المرحلة رواية القرن العشرين    .2
 اللغة االنكليزيةقسم  – التربية للبناتكلية  -جامعة بغداد

 اللغة االنكليزية -كلية المامون الجامعة االهلية

 االرابعة المرحلة شعر القرن العشرين   .5
 قسم اللغة االنكليزية  كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

 اللغة االنكليزية -كلية المامون الجامعة

 الثالثة المرحلة الشعر الرومانسي  .6
 قسم اللغة االنكليزية  -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

 

 الثالثة المرحلة الرواية الفيكتورية  .7
 قسم اللغة االنكليزية  -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

 اللغة االنكليزية -كلية المامون الجامعة

 قسم اللغة االنكليزية  -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد الثالثة المرحلة المسرح االليزابيثي  .8

 قسم رياض االطفال -قسم اللغة االنكليزية  -جامعة بغداد الثانية المرحلة اللغة االنكليزية العامة  .9

 قسم رياض االطفال -كلية التربية للبنات  -جامعة بغداد الرابعة المرحلة اللغة االنكليزية العامة  .23

 ماجستير االدب_ اللغة االنكليزية النهضةمسرح عصر   .22
 قسم اللغة االنكليزية  -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

 

 

  النشاطات اآلخرى: ʺسابعا
 

 الجامعة / الكلية / القسم التفاصيل عنوان النشاط ت



4 
 

 لجنة استبيان 2

استبيان حول خصخصة الكهرباء مع اعضاء قسم 

التربية للبنات. جامعة الشؤون االدرارية في كلية 

 بغداد

 مكتب  العميد الشؤون  العلمية -جامعة بغداد

 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد 0327 -0326للعام  عضو لجنة المكتبة 0

0 
ضو لجنة الغيابات ع

 للعامين
 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد 0326 -0325للعام 

2 
عضو لجنة وحدة الكتابة 

 بالقسم
 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد 0326-0320للمدة من 

 عضو اللجنة االمتحانية 5
 0326 -0325للعام 

 0325 - 0322للعام 
 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

6 
االمتحانية  عضو اللجنة

للتدقيق ومراجعة اوامر 

 ترقين القيد

 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد 0327 -033لألعوام 

8 

تقديم االستشارات العلمية 

في مجال غيرالتخصص 

لترجمة ملخصات رسائل 

وترجمة بحوث علمية في 

 مختلف االختصاصات

التقويم اللغوي لرسائل الماجستير  -

 لالختصاصات المختلفة ولجامعات مختلفة

تقديم االستشارات العلمية وترجمة ملخصات  -

البحوث الى اللغة االنكليزية مجانا لالقسام 

 المختلفة

 عدد من المعاهد والكليات  -جامعة بغداد

9 
عضو مكلف للجنة التدقيق 

 العمال اللجنة االمتحانية
 يةقسم اللغة االنكليز -للبنات  كلية التربية-جامعة بغداد 0328 -0327للعام 

23 
االشراف على بحوث 

التخرج لطالبات المرحلة 

 الرابعة

 طالبة 03اشراف على ما ال يقل عن 

 
 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

22 

القاء و حضور العديد  

من الحلقات النقاشية 

والندوات وورش العمل 

والساعات الحرة 

 والسمنارات 

المقدمة من اساتذة القسم وكذلك االساتذة 

الخارجيين باستضافة القسم وكذلك حضور 

الحلقات النقاشية وورش العمل والندوات 

 االرشادية المقامة في القسم

  يةقسم اللغة االنكليز -ات كلية التربية للبن-جامعة بغداد

 الدورات التدريبية 20

للسفارة  ELTeachية الدورة التدريبي .2

االميريكية ضمن برنامج تطوير التدريس 

 ة االنكليزيةغوتقييم المتعلمين في الل

 للسفارة ELTeach التدريبية الدورة .0

 التدريس تطوير برنامج ضمن االميريكية

 ةاللع في للمتعلمين االحترافي والتقييم

 االنكليزية

 Research Gate التدريبية الدورة .0

الدورة التدريبية لمركز التطوير والتعليم  .2

 Thomson Reutersالمستمر 

 Googleالمشاركة في دورة  .5

Classroom   

الشتراك محاضرا في دورة التاهيل ا .6

والتوظيف لخريجات قسم اللغة  االنكليزية 

 لالعوام السابقة

 العربيةدورة سالمة اللغة  .7

دورة "اسس كتابة البحث العلمي واجراءات  .8

 النشر في المجالت العلمية الرصينة"

 كلية التربية للبنات-جامعة بغداد

20 
الساعات الحرة 

 والسمنارات

، 2كانون االول ، محاضرا: ساعة حرة .2

0326 
Century Drama thSilence in the 20 

 0328نيسان /  5في  محاضرا: ساعة حرة .0

How to Study a Short Story 

 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد
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 The 02/0/0328في  محاضرا: ساعة حرة .0

Influence of Ben Jonson on His 

Age 

 0322-07في شباط  في محاضرا: ساعة حرة .2
The Teacher as a Dramatist and 

Artist 

في  محاضرا: سمنار ادب مابعد االستعمار .5

08/20/0327 

Wole Soyinka : Is He The African 

Shakespeare 

مسرح التعزية في العراق: دراسة مقارنة  .6

في التراجيديا بين المسرح االنكليزي و 

في  محاضرا: سمنار - المسرح الحسيني

0/0/0326 

 0327 اذار 0 محاضرا: سمنار: .7

 thLinguistic Forms the 20-The Non

Century Drama 

 Why 0327، 7شباط  محاضرا: سمنار: .8

Teaching Drama to Teaching 

Training Students 

22 
المشاركة في الندوات 

 وورش العمل

المحاضرة العلمية في مركز مصادر  .2

 2720المعلومات / الركن االمريكي/ بالعدد

 5/22/0327في 

  للمكتبة المركزيةاالمانة العامة  - جامعة بغداد

في ورشة عمل الترقيات المحاضرة العلمية  .0

لتوضيح الية العمل بقانون الترقيات العلمية 

-0-22في  09العلمية الجديدة بالعدد 

0328 

  كلية الهندسة خوارزمي - جامعة بغداد

الندوة الثقافية لقسم اللغة العربية للدكتورة  .0

 االديان:رفيدة كمال عبد الحميد ؛)الفكه في 

-20-20االسالم والمسيحية انموذجا( قي 

0327 

 

 يةعربقسم اللغة ال -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

المهرجان الثقافي االول لجامعة النهرين  .2

في  0328/كلية التقنيات االحيائية لعام 

29-0-0328 

 كلية التقنيات االحيائية-لجامعة النهرين ا

 0328-22-00الحلقة النقاشية في  .5

)التداخل المعرفي بين حقلي علم اللغة 

التطبيقي وطرائق تدريس اللغة االنكليزية : 

نحو تصحيح الرؤية للفصل المغلوط بينهما 

 في العراق

 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

الندوة االرشادية )اين نحن من مفهومي  .6

-22-09في االستاذ والطالب الجامعي ( 

0327 

 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

ورشة عمل قسم اللغة االنكليزية )الخطوات  .7

-23-28الرئيسية لكتابة بحث التخرج ( في 

0327 

 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

الورشة الطالبية السنوية لقسم اللغة  .8

 0327-0326االنكليزية للعام الدراسي 
 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

 كتب الشكر 25
 من وزير الثقافة واالعالم شهادة تقديرية  .2

 شكر من رئاسة جامعة بغداد  .0

 شكر من رئاسة جامعة بغداد .0

 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد
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 للبناشكر وتقدير من عمادة كلية التربية   .2

 كاية التربية للبناتشكر وتقدير من عمادة  .5

 ية التربية للبنات لمن عمادة ك شهادة تقديرية .6

شكر وتقدير من عمادة كاية التربية للبنات  .7

 للجان االمتحانية

 شكر وتقدير من االمين العام للمكتبة المركزية  .8

 شكر وتقدير من رئيس قسم اللغة االنكليزية  .9

 شكر وتقدير من رئيس قسم اللغة االنكليزية   .23

–وتقدير من عميد كلية التربية ابن رشد شكر  .22

 جامعة بغداد

 

 شكر وتقدير من رئيس قسم اللغة االنكليزية   .20

 شهادة تقديرية من عمادة كلية التربية للبنات  .20

  للبنات من عميد كلية التربيةشهادة تقديرية  .22

للبنات  شكر وتقدير من عميد كلية التربية .25

 يللحصول على المركز  االول للتصنيف الوطن

  للبنات من عميد كلية التربيةشهادة تقديرية  .26

 للبنات  شكر وتقدير من عميد كلية التربية .27

 للبنات شكر وتقدير من عميد كلية التربية .28

 المشاركة في المؤتمرات 26

المؤتمر السنوي الثالث لكلية العلوم للبنات   .2

 )حضور(   0326-27
 كلية العلوم للبنات –جامعة بغداد 

 

المؤتمر الدولي االول للمزارات الشيعية  .0

)العراق مهد الحضارات وموطن االنبياء( 

: النجف االشرف :  0322تشرين االول 

 قصر الثقافة.

 النجف االشرف : قصر الثقافة

المؤتمر الدولي السابع لجامعة ايشك التركية  .0

)المشاركة ببحث  0326نيسان 

منفرد(المؤتمر السنوي لقسم اللغة 

 -كلية التربية للبنات 0322االنكليزية  

 جامعة بغداد )حضور(

 جامعة ايشك

المؤتمر السنوي لقسم اللغة االنكليزية   .2

0327 March )مشاركة ببحث مشترك( 
 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

الدولي السنوي لكلية التربية بن المؤتمر  .5

 0328نيسان  06-05رشد جامعة بغداد 

 )مشاركة ببحث منفرد(

 ابن رشد كلية التربية-جامعة بغداد

المؤتمر السنوي الثالث عشر لقسم اللغة  .6

 0328االنكليزية 
 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد

لقسم اللغة  المؤتمر السنوي الرابع عشر .7

 0328االنكليزية  
 يةقسم اللغة االنكليز -كلية التربية للبنات -جامعة بغداد
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 النشاطات وخدمة المجتمع

 

 التفاصيل نوع وعنوان النشاط ت

 تقييم البحوث العلمية 2

للعشرات من رسائل الماجستير لالقسم ذوي االختصاصات تقويم لغوي  .2

 المختلفة

للبحث ، مجلة أشنونا للدراسات اإلنسانية، بموجب الكتاب  تقويم علمي .0

 05/6/0329( في 56ذي العدد )

تقويم علمي للبحث ، مجلة أشنونا للدراسات اإلنسانية، بموجب الكتاب  .0

 05/6/0329( في 58ذي العدد )

ية تصدر عن كلية الترب –تقويم علمي للبحث ، مجلة كلية التربية للبنات  .2

 02/6/0327( في 52جامعة بغداد، بموجب الكتاب ذي العدد ) -للبنات

ية تصدر عن كلية الترب –تقويم علمي للبحث ، مجلة كلية التربية للبنات  .5

 20/0/0328( في 7جامعة بغداد، بموجب الكتاب ذي العدد ) -للبنات

 0320و 0322للعام  تقويم البحوث العلمية لمجلة ملية التربية للبنات .6

0 
المشاركة في اللجان 

 اإلمتحانية

عضو اللجنة االمتحانية في كلية التربية للبنات/ قسم اللغة اإلنكليزية، للعام  .2

( بموجب األمر اإلداري ذي العدد 0325 -0322الدراسي )

 .29/5/0325(  في 20/2632)

يزية، للعام اإلنكلعضو اللجنة االمتحانية في كلية التربية للبنات/ قسم اللغة  .0

( بموجب األمر اإلداري ذي العدد 0326 -0325الدراسي )

 .02/2/0326(  في 20/2056)

2 

المشاركة كمحاضر 

في دورات تدريبية أو 

 في التعليم المستمر

المشاركة كمحاضر في الدورة الموسومة )يداً بيد العادة تأهيل خريجاتنا(  -2

 – Writing is to Think with a Pen)بالمحاضرة الموسومة 

المقامة من قبل وحدة التأهيل  الكتابة هي ان تفكر باستخدام القلم(

 -27كلية التربية للبنات،جامعة بغداد، للفترة   -والتوظيف والمتابعة

00/2/0328 . 

المشاركة كمحاضر في ندوة االدب : )ازمة الفرد العربي في كتابات العرب  -0

 the Dramaticن( بالمحاضرة الموسومة "و العرب االمريكا

Representation Islamphobia in Youssef El-Guind's 

Back of Throat"  

داد ، جامعة بغ –كلية التربية للبنات  –المقامة في قسم اللغة اإلنكليزية 

 0328-22-06بتاريخ  

 Culture andالمشاركة كمحاضر في الندوة العلمية الموسومة  -0

Trauma: Forgiveness and |Reconciliation in 

Literature)  بالمحاضرة الموسومة 

"Muslim American's Trauma in Sam Younis 

Browntown" 

داد ، جامعة بغ –كلية التربية للبنات  –المقامة في قسم اللغة اإلنكليزية 

 28/20/0329بتاريخ 

 

 Towards “المشاركة كمحاضر في ورشة العمل الموسومة  -2

Unleashing Students’ Creative Activities” بالمحاضرة "
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المقامة في قسم  The Love Poems"قصائد في الحب " الموسومة

/ ابريل/ 00جامعة بغداد ، بتاريخ  –كلية التربية للبنات  –اللغة اإلنكليزية 

0328  

5 
المشاركة في 

 اإلشراف التربوي
 0302-0339االعوام الدراسية من  -

6 

المشاركة في 

النشاطات الالصفية 

 للطلبة

اإلشراف على مهرجان لقاء األشقاء الخامس عشر للهوايات والحرف  -

لية ك –المتنوعة الذي ساهم فيه جملة من طالبات قسم اللغة اإلنكليزية 

 . 03/20/0328 -06جامعة بغداد ، للفترة  –التربية للبنات 

اإلشراف على طالبات المرحلة الثالثة والرابعة المشاركات في  -

المهرجان السنوي لقسم اللغة اإلنكليزية األول للنشاطات الالصفية، 

غداد ، جامعة ب –كلية التربية للبنات  –المقام في قسم اللغة اإلنكليزية 

  0329/ أبريل/ 02بتاريخ 

اإلشراف على طالبات المرحلة الثالثة والرابعة المشاركات في  -

المهرجان السنوي لقسم اللغة اإلنكليزية األول للنشاطات الالصفية، 

غداد ، جامعة ب –كلية التربية للبنات  –المقام في قسم اللغة اإلنكليزية 

 0303/ أبريل/02بتاريخ 

لمشاركات في اإلشراف على طالبات المرحلة الثالثة والرابعة ا -

المهرجان السنوي لقسم اللغة اإلنكليزية األول للنشاطات الالصفية، 

غداد ، جامعة ب –كلية التربية للبنات  –المقام في قسم اللغة اإلنكليزية 

 0302/ أبريل/02بتاريخ 

-  

7 

المشاركة في 

المؤتمرات كعضو في 

لجنة تحضيرية او 

 علمية 

 العلمي لمؤتمرلالمشاركة كعضو في اللجنة تحضيرية 

 Linguistics, Literature, Methods of Teaching”الموسوم

and Translation as a Platform for Cultural    

Correlation” 

 التربية كلية في قسم اللغة االنكليزية 0329/ 07/0المقام بتاريخ 

خ بتاري 02/603:العدد ذي االداري االمر حسب بغداد جامعة/للبنات

22/0/0329. 

  

 


