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Personal Information 

Name: Enas Subhi Amer Al-Janabi 

Scientific degree: Professor 

Place and Date of birth: Iraq – Baghdad – 1976 

Nationality: Iraqi 

  Religion : Muslim  

Social  status : Married  

Place of residence: Iraq – Baghdad 

E_mail  address:   enassubhi@coeduw.uobaghdad.edu.iq 

Languages: Arabic,English and Spanish 

Education 

Place and Date of  B.A.  degree: Baghdad University / College of Arts / 

Department of English 1994 – 1998  

Place and Date of Master degree: Baghdad University / College of 

Education Women from 2007 – 2008  

General and specific speccializition : English literature / Modern Novel  

Place of work and date of first application  : English Department / College 

of Education for Women/ Baghdad University from 2002 till now. 

:eserchesblished RuP 

 1-  Poetic Dialogue in War Enviroment in Micheal Ondaatje's Novel The 

English Patient  .2013.Published in College of Basic education in Al 

Mustanseria University,number19 issue81 

2- Using Data Show to Clarify and Enhance the Understanding of War as a 

Destructive Agent in J.R.R.Tolkin'sThe Lord of The Rings .2014 Published in 

international conference of Ishik University  ththe Book of Proceeding of the 5

in cooporation with Salahaddin University,Erbil. 



 
3- Tyranny of Technology in J.R.R Tolkin's The Lord of The Rings .2013 

Published in the Book of Proceeding of the 4th international conference of 

Ishik University. 

4- The Search for Identily in Micheal Ondaatje's In The Skin of Lion.2014. 

Published inJournal of College of Education for Women,volume 25,issue 1   

5- A Thematic Reading of John Bunyan's Piligrim's Progress with an 

Introductory References to Islam in English Literature .2014 Published in.the 

Academic Scientific Journal of Al Mansour University College, number22  

6- Civilization and Savagery in Conrad's Heart of The Darkness with  Some 

Reference toWilliam Golding's The Lord of The Flies .2011. Published in the 

Iraqi Academic Scientific Journal of Alustath:College of Education of Ibn 

Rushd for Humanitarian Studies,number 141, 

7- Society and Manners in Joseph Conrad's Victory .2011. Published in 

College of Education for Women,volume22 issue 1 

8- The Concept of Suspence and Mystery with Some References to Charles 

Dicken's Tale of Tow Cities  and  Great Expectations .2009. Published 

inCollege of Education for Women,number 20,volume 4 

9-Defying Post Colonialism: the Quest for Cultural Adaptation and 

Transcultural Identity with References to Some Postcolonial Novels.2016. 

Published in"The international journal for humanity and social science”indexed 

in Thomson Reuters and Web of Science,volume 3,issue 1 in June. 

10-Modern Woman’s Emotional Conflict and the Healing Power of Love in 

Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter.2017. Published in Zanco Academic 

Journal of Humanity Sciences-Salahaddin, Erbil.In the 7th international 

conference of Ishik University  

11-The Effect of Culture on Language.2016. Published in. Published in Zanco 

Academic Journal of Humanity Sciences-Salahaddin, Erbil.In the 7th 

international conference of Ishik University.Volume 20, number 4. 

12- A New Logic of Victory in Suzanne Collins’ The Hunger Games 

With Reference to Elements of Intertextuality in William Golding’s Lord of the 

Flies.  published in Journal of College of Education for Women. September 

2019 

13-A New Perspective about Masculinity and the Issue of Identity in Ernest 

Hemingway’s The Old Man and The Sea and Michael Ondaatje’s In The Skin 

of a Lion.2015. Published in the Book of Proceeding of the 6th International 

conference of Ishik University. 



 
14- Silence as a Tactic of Communication in Pragmatics, Novel and Poetry. 

Arab World English Journal for translation and literary studies (AWEJ-tls). 

August 2019. International Peer Reviewed Journal ISSN: 2550-1542 

 

Published books 

1- Published Book online on eBay Website by Labmert Academic publication 

for books.2016/8/26 under the title The Concept of Evil in J.R.R. Tolkien’s 

Novel Lord of the Rings. ISBN-13:978-3-659-83511-7. ESBN-10:3659835110 

EAN: 9783659835117 

2- Exploring Identity Through The Healing Power of Love with reference to 

modern novels of Nathaniel Hawthorne and Micheal Ondaatje.Published Book 

online on eBay Website by Labmert Academic publication for 

books.2018/12/8,  ISBN (978-613-9-96537-3 ) 

 

ies&ExperienceutScientific D 

- annualy I am authorized to assess (Lingnisticaly)  thesis and dissertations 

from other epecifications  and assess(scientificaly)  reserches for scientific 

promotion .  

_ I  teach different subjects for different stages in the department of English 

and other depatment of the College of Education for Women and other 

year ;  stintroduction for literature for 1 and an writing like : paragraph Colleges

 ndfor the 2 poetry) the metaphysical and enaissanceRShort story and Poetry (

stage ; Romanatic and Victorian poetry for the 3rd of the stage ; modern 

Also I teach English for M.A.  stage . thern novel for the 4poetry and mod

students in different specialization. 

 threserches of graduation for student of  4 8 -6 on  upervisionScientific S _  

stage annualy in the Department of English . 

Other Duties: I worked as a coordinator of the higher studies in the  English 

Department fo rmore than two years . 

_  Number of letters of thanks from the head of the department as well as 

the assistant of the head to the University for scientific affairs and from the 

dean (19) till now.  

 



 
, onferences Participation in Scientific National and International C 

ourses:ng CrainiLectures or T 

 

1- I used to be a member in TESOL organization for teachers of English 

language . 

2- I participated in the teacher training course in the English language office 

ESL (U.S.Embassy Baghdad ) for one month 2010. 

3- I participated  in an on line teacher training course for ten weeks with an 

American English lnstitute called University of Oregon under the title '' 

Shaping The Way We Teach English '' 2009. 

4- Yearly, I participate  in '' The English Symposium of language , 

literature and Translation '' held by the English Department / Baghdad 

University . 

5- I participate annualy in The Scientific International Visible Conference 

on Educational Sciences which is held by Ishic university under the title '' 

New Trends in Education" in Erbil (north of Iraq) since 2013 till now . 

6- I participated in the educational qualifying course no.127 and arabic course 

held by Baghdad University from  13/9/2009 to 15/10/2009 in The Center of 

Development and Continuous Education. 

7- I participated in scientific promotion course which is held by BAGHDAD 

UNIVERSITY / COMPUTER CENTER / CONSULTATIVA BUREAU OF 

INFORMATION SYSTEM AND COMPUTER IN 2011. 

8- I am a member in the IVSL (Iraqi Virtual science library ) . 

9- I attended various activities in Baghdad University and other Universities 

being the broad caster of the Department of English  in the College . 

10- I participate in many scientific activites including translating from/to 

English Abstructs of promotion reserches for different teachers in or out side 

Baghdad University . 

11- I participated in The Globle Education forum and Gulf Educational 

Supplies and Solutions 2014/held at Dubai World Trad Center , UAE , 4-6 

March 2014. 

12- I participate in many scientific activites including seminas and free hours. 

Also Attending workshops  in and out side  the College of Education especialy 

in The Center of Development and Continuous Education. 



 
13-I participated in the teacher training course” ELTeach English-For-

Teaching “ for the teachers of the English language under the auspesy of the 

the American Embassy.2017  

I am well informed and experianced about : Computer Knowledge

"computerizing"my knowledge and information. Iam excelent in Microsoft word 

and Power point  and very good in the use of the internet. 

 

 

 

 السيرة الشخصية والعلمية

 :  المعلومات الشخصية  

 : ايناس صبحي عامر عباس الجنابيالرباعي واللقب االسم •
 اللقب العلمي:استاذ  •

 1976  –بغداد  –محل وتاريخ التولد : العراق  •

 القومية: عراقية  •

 الديانة: مسلمة  •

 الحالة االجتماعية: متزوجة   •

 محل االقامة: العراق,بغداد  •

عنوان البريد االلكتروني:    •
enassubhi@coeduw.uobaghdad.edu.iq  

 االسبانية  -االنجليزية -اللغات: العربية •

 : المؤهالت العلمية

الجهة المانحة لدرجة البكلوريوس و تاريخ الحصول عليها : جامعة  •
 1998-1994بغداد/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية/

الجهة المانحة لدرجة الماجستير و تاريخ الحصول عليها:جامعة بغداد/كلية   •
     2008للبنات /قسم اللغة االنكليزية .   التربية 

 االختصاص العام والدقيق: االدب االنكليزي / الرواية الحديثة •

 مالك الخواتم.مفهوم الشرفي رواية  للكاتب جون رونالد ريفيل تولكين عنوان اطروحة الماجستير/  •

   2008تاريخ الحصول على درجة الماجستير: •

 2002مكان العمل و تاريخ اول تعيين: جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم اللغة االنكليزية في العام    •

 البحوث المنجزة والمنشورة: 

.   المريض االنكليزيبحث بعنوان: الحوار الشعري في بيئة الحرب في رواية الكاتب ميكيل اونداتجي  (1
( لسنة  19( المجلة) 81بحث منشور في مجلة كلية التربية االساسية/الجامعة المستنصرية/العدد)

2013 . 

ل مدمر في بحث بعنوان: استخدام عارضة المعلومات لتوضيح وزيادة استيعاب مفهوم الحرب كعام (2
بحث مستل منشور في المجلة الدولية لوقائعها المؤتمر الدولي الخامس  مالك الخواتمرواية تولكين 

 . 2014لجامعة إشك التركية في اربيل باالشتراك مع جامعة صالح الدين عام 



 
. بحث مستل منشور في وقائع مؤتمر مالك الخواتمبحث بعنوان: طغيان التكنلوجيا في رواية تولكن  (3

 . 2013جامعة اشك التركية في اربيل عام 

من اوجه ما بعد االستعمار. بحث  في جلد االسدبحث بعنوان: البحث عن الهوية في رواية اونداتجي   (4
 مشترك مع المدرس المساعد )وئام صالح غازي( ومنشورفي مجلة كلية التربية للبنات.

مع اشارة تمهيدية لمفهوم االسالم في   رحلة الحاجبحث بعنوان :قراءة موضوعية لرواية جون بانيان  (5
االدب االنكليزي. بحث مشترك مع المدرس )ميادة زهير الخفاجي( ومنشور في مجلة المنصور في  

 . 2014كلية المنصور الجامعة للعام 

و  مدينتين حكايةبحث بعنوان: مفهوم الشك و الحيرة مع االشارة لبعض اعمال الكاتب تشارلزدكنز  (6
 .  2009(للعام  4( المجلد)20بحث منفرد منشورفي مجلة كلية التربية للبنات/ العدد ) االمال العظيمة.

للكاتب جوزيف كونراد . بحث منشور في مجلة  االنتصاربحث بعنوان: االخالق و المجتمع في رواية   (7
 2011(للعام   22(العدد)  1كلية التربية للبنات المجلد) 

مع بعض االشارات الى رواية    قلب االظالمة كونراد بحث بعنوان: الحضارة و الهمجية في رواي (8
. بحث منفرد منشور في مجلة االستاذ تصدرها كلية التربية /ابن رشد/جامعة   ملك الذبابكولدنك 

 . 2011(لسنة  141بغداد العدد)
تحدي تاثير مابعد االستعمار:البحث عن تبني الحضارة والبحث عن الهوية الشمولية مع االشارة   (9

ذات معامل التاثير  العالمية العلمية المجلة   في دوليا هنشرتم  2016يات مابعد االستعمار.لبعض روا

  والمصنفة ضمن مجالت ثومبسون رويتر في حينها
 "The international journal for humanity and social sciences " 
الرسائل المقدسة للروائي ناثانيال صراع المراة العاطفي ودور الطاقة الشفائية للحب في رواية  (10

 جامعة مع بالتعاون الدين  صالح جامعة في االنسانية للعلوم زانكو مجلة في منشور . 2017هوثورن.

 .  التركية اشك

  4العدد  20للعلوم االنسانية المجلد   Zanco تاثير الحضارة على اللغة.بحث منشور في مجلة زانكو (11

 2016في جامعة صالح الدين بالتعاون مع جامعة اشك التركية.
مفهوم جديد لألنتصار في رواية "العاب الجوع" للكاتبة سوزان كولنز مع االشارة لعناصر التناص في   (12

 2019ل رواية ويليام كولدنك "سيد الذباب" منشور في مجلة كلية التربية للبنات في ايلو
مفهوم جديد عن الرجولة وقضية الهوية في رواية "الشيخ والبحر" للكاتب ايرنست همنكواي ورواية  (13

"في جلد االسد" للكاتب االنكليزي ميكيل اونداتجي .منشور في كتاب وقائع مؤتمر جامعة اشك الدولي 
 2015السادس للعام 

شور في المجلة العلمية الدولية "اوج" الصمت كوسيلة للتواصل في علم اللغة والرواية والشعر من (14
 ISSN: 2550-1542 2019للترجمة واالداب 

  

 المنشورة المؤلفة والكتب 
العالمية البمرت (ebuy  ) في موقع  اليكترونيا    ونشره  منفرد  كتاب  تاليف .1 النشر  دار  قبل   تحت  من 

 عنوان
: The Concept of Evil in J.R.R. Tolkien’s Novel Lord of the Rings " 

 ISBN-13:978-3-659-83511-7. ESBN-10:3659835110 EAN: 9783659835117 

.2016/8 /26 

 
  تحت  البمرت  العالمية  النشر   دار   قبل  من   (ebuy)      موقع  في   اليكترونيا  ونشره  منفرد  كتاب  تاليف .2

 :   عنوان
  Exploring Identity Through The Healing Power of Love with reference to 

modern novels of Nathaniel Hawthorne and Micheal Ondaatje 

2018 /12 /8  ,ISBN (978-613-9-96537-3 
 
 



 
 :  المنجزات والمهام العلمية

التقويم اللغوي لما يقارب من عشرة اطاريح علمية مختلفة االختصاصات االكادمية سنويا و التقييم  •
والتقويم العلمي لما ال يقل عن بحثين علميين لصالح مجلة كلية التربية للبنات  و قسم اللغة االنكليزية. 

 ادسية. العلمي لرسائل ماجستير مقدمة من قبل جامعات عراقية اخرى مثل جامعة الق

تدريس مختلف المواضيع العلمية في قسم اللغة االنكليزية و االقسام العلمية االخرى في كلية التربية   •
للبنات مثل مادة االنشاء و مقدمة االدب للمرحلة االولى و القصة القصيرة وشعر عصر النهضة  

باالضافة  ثة للمرحلة الرابعة. للمرحلة الثانية و الشعر الفكتوري للمرحلة الثالثة والشعرو الرواية الحدي
 لتدريس مادة اللغة االنكليزية العامة لطالبات الدراسات العليا لمختلف اقسام الكلية. 

االشراف العلمي على مشاريع و بحوث التخرج العلمية للمرحلة الرابعة لما ال يقل عن ستة الى ثماني  •
 نات / جامعة بغداد. طالبات سنويا من قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية للب

 عضو في عدد من اللجان العلمية واالدارية المؤقتة و الدائمية في محل عملي.   •

 مهام اخرى : 

 عملت كمقرر للدراسات العليا لسنتين و عضو للجنة االمتحانية العليا واالولية لعدة سنوات . •
م العالي و رئيس ( كتاب شكر وتقدير من عدة جهات منها وزير التعلي 12حصلت على اكثر من ) •

الجامعة والمساعد العلمي لجامعة بغداد وعميد كلية التربية للبنات للتقدير للجهود االستثنائية و 
 االخالص في العمل باالضافة الى منح قدم شهر لثالث مرات بعد حصولي على الماجستير.

 المشاركة في المؤتمرات العلمية و المحاضرات و الدورات التدريبية:

ة بالتدريس في مركز الكتابة والمركز السمعي البصري كنوع من الشاركة في التعليم المستمر المشارك •
في قسم اللغة االنكليزية لدورات التقوية للطلبة و الموظفين المجاني لتقوية قابليتهم في الكتابة والقواعد  

 والمحادثة . 

حوث للزمالء التدريسيين و االستشارات العلمية الدائمة على مدار السنة كترجمة ملخصات الب •
 الموظفين من كافة الكليات و االختصاصات العلمية. 

 . TESOLعضوا في المنظمة العالمية العلمية لمدرسي اللغة االنكليزية "تيسول"  •

شاركت كمتدرب في دورة تدريب مدرسي اللغة االنكليزية الدولية لمدة شهر في مكتب اللغة االنكليزية  •
 (. 2010في العراق ) في السفارة االمريكية

كمتدرب في دورة تدريبية لمدرسي اللغة االنكليزية الدولية لمدة عشرة اسابيع مع 2009شاركت عام  •

 جامعة اوريكون االمريكية تحت عنوان "تشكيل طرق تدريس اللغة االنكليزية" 

للغة االنكليزية اشارك سنويا ببحوث في ورشة العمل العلمية للغة االدب و الترجمة التي يقيمها قسم ا •
 كلية التربية للبنات/جامعة بغداد. /

المشاركة السنوية بالمؤتمر العلمي الدولي للغة االنكليزية في جامعة إشك التركية في اربيل تحت  •
 عنوان "افاق جديدة في التعليم" .

 الحضور سنويا في المؤتمر العلمي الدولي لكلية التربية للبنات.  •

 . 2013مي للتنمية المستدامة لكلية المنصور الجامعة المشاركة بالمؤتمر العل •

 2016وكذلك حضوره سنة .2013المشاركة ببحث في المؤتمر النسوي العلمي لكلية العلوم للبنات  •

 . 2014المشاركة ببحث في المؤتمر العلمي العالمي في برج التجارة العالمي في دبي  •

-10-15حتى  2009-9-13اللغة العربية للفترة و دورة   127المشاركة بدورة التأهيل التربوي رقم  •

 في مركز التعليم المستمر في جامعة بغداد .   2009

 المشاركة بدورات الحاسوب الدائمة للحصول على ترقيات العلمية في المدة االصغرية.  •

 . 2011-12-28منذ   IVSLالمشاركة في المكتبة االفتراضية •

كلية التربية للبنات كوني المسؤول االعالمي لقسم اللغة   المشاركة بعدة نشاطات داخل و خارج •
 االنكليزية في الكلية.  



 
داخل  وكذلك الحلقات النقاشية المتنوعة)السمنارات(المشاركة بتقديم المحاضرات في الساعات الحرة  •

واالساتذة من مختلف المؤسسات   كلية التربية للبنات و بمواضيع علمية مختلفة يحضرها الطلبة
 اديمية.  االك

حضور ورشة عمل للدكتور محمد الربيعي عن كيفية استدامة الجودة في جامعة بغداد كوني عضوا   •
 .  2014في لجنة الضمان و الجودة عن قسم اللغة االنكليزية/كلية التربية للبنات /جامعة بغداد 

 للغة االنكليزيةتابع للسفارة االميركية لتطوير مهارات التحدث با  انكليزية لغة بكورس االشتراك •
 ”ELTeach English-For-Teaching “ .2017ولمدة ثمانية اشهر 

 

 مهارات الحاسوب : 

نظرا الشتراكي الدائم بدورات الحاسوب ومواكبة الحداثة والحاجة الماسة لحوسبة المعلومات و االعتماد 
علمي للطلبة فانا  الغناء المستوى البصورة رئيسية ومباشرة على طرق عرض المحاضرات بالطريقة الحديثة 

 بمهارات الحاسوب المتنوعة وبكافة االنظمة.  على دراية

 

 


