انسيشج انزاتيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 االســى انخـالحي  :حٌساء سعذ فيظم انكهيــح  /انقسـى  :كهيـــح اآلداب قسى انهغح انفشنسيح انٌظيفــح انحانيـح  :أستارج جايعيح انشيــاداخ انحاطـم عهيـيا  :انثكانٌسيٌط  /انًاجستيش في انهغح انفشنسيح ًاداتيا انتخظــض انعـــاو  :انهغح انفشنسيح ًاداتيا انتخظض انـذقــيق  :االدب انفشنسي انحذيج انخثـــشاخ انهغٌيــح  :انهغح انعشتيح  /انهغح اإلنكهيضيح  /انهغح انفشنسيح / انهقــة انـــعهًـي  /انجيــح انًــانحــح  :يذسط يساعذ  /انجايعح انًستنظشيح سنـــٌاخ انخذيـــح انجــايعيــح  5 :سنٌاخعنــٌاٌ سسانح انًاجســتيش  (/تشاجيذيا انٌضع االنساني ًششاسح انشخظياخ في يسشحيتيسقاتح يشذدج ًانخادياخ نهكاتة جاٌ جينو)

 عنـــــٌاٌ سسانح انذكتٌساه : سقـــى انياتف : انثشيـــــذ االنــــكتشًني nymphefrance@gmail.com : انجـــٌائض ًانًـــنح انـــذساسيح ًانـــتكشيى :انســـنح

اسى انجائضج ًانًنح
ًانتكشيًاخ

انجــيح انًانحح

 األعًــــال انًنجضج – انكتــة انًؤنفـــح ًانًتشجًـــح :انسنح

انناشش

 انثحــــٌث انعهًــــيح انًــــنشٌسج :انناشش
انسنح
2016

مجلة كلية اللغات
م.م حوراء سعذ
أ.م ماجذ جميل

يكاٌ اننشش

عنٌاٌ انكتاب

عنٌاٌ انثحج
شراسة الكالم والفعل في
مسرحية رقابة مشذدة
والخادمات لجان جينه

 انًـــؤتًشاخ ًاننــــذًاخ (ًسقح تحج – يحاضشج ) :انسنح

اسى انًؤتًش ًاننذًج

يكاٌ انعقادىا

 أعـــــــًال قيذ االنجاص – انكتة انًؤنـــفح ًانًـــتشجًح ًانثحــٌث انعـــهًيحانعًم انًقذو نهنشش

عنٌاٌ انكتة انًؤنفح
ًانًتشجًح ًانثحٌث
انعهًيح

انعًم قيذ االنجاص

 انخـــثشاخ انتذسيسيـــح :انسنح

اسى انًادج انتذسيسيح

6102-6102
6102-6102
6161-6102
6160-6161

االستيعاب انشفيي ًانتحشيشي
اننظٌص انخقافيح ًانقشاءج
االستيعاب انتحشيشي ًانظٌخ
االستيعاب انتحشيشي ًانقشاءج

 انــــذًساخ انتـــذسيثـــيح :انًكاٌ

انسنح

اسى انًؤسسح
انتي أجشخ
انتذسية

اسى انتذسية

 انــــًناطة اإلداسيـــح :انًناطة اإلداسيح

فتشج انتكهفح
 انهـــــجـاٌ انًشــــاسك تيـــا :خ

فتشج عًم انهجنح

يياو انهجاٌ

اسى انهجنح

السيرة العلمية
Full name: Hawra Saad FAISAL

College and department : College of arts/ dept. the French language

Current position : Teaching

Academic degrees :Master degree

General specialization : French language and literature
specific specialization :French literature/ theatre

Languages :Arabic-French languages

Academic title/ place of :assistant teacher/Al Mustansiryah university

issue

years of academic work :5 years

The tragedy of the human condition and the ferocity of the characters

:in my play tight Censorship and the Servants of the writer Jean Genet

Title of M.A thesis

Title of PhD dissertation :-

Phone number :رقم الهاتف

E-mail :nymphefrance@gmail.com

:الجوائز والمنح الدراسية والتكريم
Awards, grants and honors

yearالسنة

الجهة المانحة

Awarded by

أسم الجائزة والمنح والتكريم
Title

ت

●

السنة

الناشر

Year

Publisher

: الكتب المؤلفة والمترجمة- األعمال المنجزة

●

Authored and translated books

●

مكان النشر
Place of
publication

عنوان الكتاب
Title

ت

Published scientific papers : البحوث العممية المنشورة

Year .السنة

2016

الناشر

Publisher

Maged

Jameel and
Hawra Saad

مكان النشر
Place of

publication

عنوان البحث
Title

●

ت

The ferocity of

Journal of

speech and action in

the college

my play Tight

of

Censorship and the

languages

Servants of the

writer Jean Genet

:) محاضرة/ ● المؤتمرات والندوات (ورقة بحث
Conferences and symposia (research paper / lecture)

Year السنة

مكان انعقادها
Venue

اسم المؤتمر و الندوة

Name of conference / symposium

ت

:● أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العممية
Authored / translated books, and scientific papers in progress
العمل المقدم لمنشر
Under

publication

العمل قيد اإلنجاز

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث
العممية

In progress

Title

ت

:● الخبرات التدريسية
Teaching experience
year السنة

اسم المادة التدريسية

Courses taught

ت

2016-2017

Oral and written comprehension

1

2017-2018

Cultural texts and reading

2

2019-2020
2020-2021

written comprehension and
voice
written comprehension and
reading

3
4

Training courses :● الدورات التدريبية
اسم التدريب

السنة

Year

المكان

Place

واسم المؤسسة التي أجرت التدريب
Institution

Names of
training

courses

ت

● المناصب اإلداريةAdministrative posts :
ت

فترة التكمفة

المناصب اإلدارية

Duration

Administrative posts

● المجان المشارك بهاCommittees , :
اسم المجنة

ت

Names of

committees

مهام المجنة
Tasks

فترة عمل المجنة
Duration

