
  
 

 

 السيرة العلمية                                     
 

 لمياء كاظم مفتن االسم الثالثي:
 اللغة الفرنسية / اآلداب: القسم/ الكلية

  ةالوظيفية الحالية: تدريسي
 في اللغة الفرنسية وآدابها: ماجستير الشهادات الحاصل عليها

 وآدابهاالتخصص العام: لغة فرنسية 
 دب فرنسي االالتخصص الدقيق: 
  /الخبرات اللغوية: 

 الجامعة المستنصرية       -كلية اآلداب /الجهة المانحة :أستاذ مساعد /اللقب العلمي
 سنة 14سنوات الخدمة الجامعية: 

 ت اللغة الدرامية في مرح العبث عنوان رسالة الماجستير: مواصفا
 /عنوان رسالة الدكتوراه:

 / رقم الهاتف:
 lamiaalsadi@yahoo.com  البريد اإللكتروني:

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم 

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

تكريم بكتاب شكر وتقدير لمؤتمر  1
 السابع عشر -كلية االداب

الجامعة -االدابكلية 
 المستنصرية

2007 

تكريم بكتاب شكر وتقدير لمؤتمر  2
 كلية االداب الثامن عشر

الجامعة -كلية االداب
 المستنصرية

2008 

 2009الجامعة -كلية االدابتكريم بكتاب شكر وتقدير لمؤتمر  3



 المستنصرية كلية االداب التاسع عشر
 

 

 والمترجمةالكتب المؤلفة  -منجزة األعمال ال 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

1 /    
 

  البحوث العلمية المنشورة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

1 
البحث عن الطفولة الضائعة 
في رواية البحث عن الزمن 

 الضائع لمارسيل
 2005 مجلة كلية اآلداب بغداد

2 

الصراع بين نقاوة الطبيعة 
الحضارة في رواية ووحشية 

بول وفيرجيني للكاتب سان 
 برناردن دو بير

 2006 مجلة كلية اآلداب بغداد

الحلم والحقيقية في رواية  3
 نادجا للكاتب اندريه برتون 

 2007 مجلة كلية التربية  بغداد

4 
االغتراب ونضال الطبقات 

 االجتماعية في جيرمنال
 `2008 مجلة كلية اآلداب بغداد

5 
النفس والهروب الى عذابات 

الكمال في قصدة ازهار الشر 
 للشاعر شارل بودلير

 2010 مجلة كلية التربية بغداد



6 
الوعي والوفاء في جهنم 
 2009 مجلة كلية اآلداب بغداد االبواب المغلقة لبول سارتر

7 
صراع البطل الكالسيكي بين 
الحب والقدر في مسرحية 
 ارناني للكاتب فكتور هيوغو

 2012 مجلة كلية اللغات بغداد

8 
الغيرة بين الواقعية 

والوضوعية للكاتب الن روب 
 غرببيه

 2015 مجلة كلية اللغات بغداد

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات 

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة ت

 عشر سابعمؤتمر كلية اآلداب ال 1
الجامعة /كلية اآلداب 

 المستنصرية
2007 

 عشر ثامنمؤتمر كلية اآلداب ال 2
الجامعة  /كلية اآلداب

 2008 المستنصرية

 2009 الجامعة المستنصرية التاسع عشرمؤتمر كلية اآلداب  3

 2012 / مؤتمر كلية اللغات 4

 
 
 
 
 
 
 



 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية 

والمترجمة و البحوث عنوان الكتب المؤلفة  ت
 العمل المقدم للنشر العمل قيد اإلنجاز العلمية

1 /   

 

 الخبرات التدريسية   

 السنة اسم المادة التدريسية ت

1 
استيعاب -محادثة -مفردات -الصوت واالمالء -القواعد

 -مسرح -حضارة فرنسية –استيعاب شفوي  –تحريري 
 دراسات -رواية

2012-2004 

2 
-دراسات عليا/ قواعد–دراسات عليا/ مسرح –رواية 

 2013-2016 استيعاب -مسرح

 

  التدريبية الدورات 

 السنة المكان واسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت

دبلوم في اللغة  1
 الفرنسية)دلف(

 1997 بغداد المركز الثقافي الفرنسي

2 
دبلوم متقدم في 

اللغة 
 الفرنسية)دالف(

 1998 بغداد الثقافي الفرنسيالمركز 

 1999 بغداد المركز الثقافي الفرنسي  3



4 
دورة في اللغة 

 2000 بغداد المركز الثقافي الفرنسي الفرنسية

5 
دورة في االدب 
 2001 بغداد المركز الثقافي الفرنسي الفرنسي المعاصر

دورة في طرق  6
 التدريس 

 2001 بغداد كلية التربية

 2001 بغداد كلية التربية الحاسوبدورة في  7

دورة في طرائق  8
 التدريس

 2005 فرنسا معهد انتورين

9 
دورة في اللغة 
الفرنسية المنهج 

(Alors) 
 2009 فرنسا معهد كافيالم

دورة في طرائق  10
 التدريس الحديثة

 2012 بغداد كلية االداب مركز الحاسبات

11 
 دورة في القانون
 الجزائي الفرنسي

 2013 اربيل المركز الثقافي الفرنسي

12 
دورة في طرائق 
التدريس للسبورة 

 التفاعلية
 2016 بغداد المستنصرية الجامعة -مركز ابن سينا

13 
ورش عمل 

 تحكيمية
 2016 لبنان منتدى الكتاب

 

 

 



 لمناصب اإلداريةا 

 فترة التكلفة المناصب اإلدارية ت

 2016-2015 عضو في المركز االستشاري 1
 

 اللجان المشارك بها 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة ت

1 
لجنة التحضرية لمؤتمر الطف 

 الدولي
 2012 تحضيرات المؤتمر

 لجنة النشاطات الثقافية 2
عضو في اللجنة 

 التحضيرية
2012-2013 

 لجنة العلمية 3
اقتراح وتطوير المناهج 

 2015-2016 الدراسية

 2016 استالل رسائل الماجستير خبير استالل 4

 خبير علمي 5
خبير علمي لرسائل 

 الماجستير
2016-2015 

6 
لجنة اختبار طلبة الدراسات 

 العليا
مقابلة الطلبة ووضع 
 2011-2016 االسئلة وتصحيحها

 

 
 

 



  

 

 

 السيرة العلمية                                     
 

Lamia Kathim Mouften :Full name 
:department of French language – College of Arts College and 

department 

 Assistant-professor :Current position 
AMA in French language :Academic degrees 

Literature and French language :General specialization 

Modern literature :specific specislization  
instructor in French language :Languages  

professor assistant- Al-Mustansiya University-Faculty of Arts-
Department of French language :Academic title/ place of issue                     

20 years :years of academic work  
The characteristic of dramatic language in theatre of the absurd :Title 

of M.A thesis 
Title of PhD dissertation   

 :Phone number 

lamiaalsadi@yahoo.com :E-mail 

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: ●

Awards, grants and honors 

 أسم الجائزة والمنح والتكريم ت
Title  

 الجهة المانحة
Awarded by 

 year السنة



 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 

A book of gratitude and 
appreciation seventh 
literature conference 

 
 

 book of gratitude and 
appreciation eighteenth  
literature conference 

 
A book of gratitude and 
appreciation nineteenth 

 
A book of gratitude and 
appreciation coronavirus 

College of Arts 
 
 

College of Arts 
 
 
 
 
 
 

College of Arts 
 
 

College of Arts 
 
 

2007 
 
 

2008 
 
 
 
 
 

2009 
 
 

2020 

 

 
 
 

 الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة  ●

● Authored and translated books 

 ت
 عنوان الكتاب

Title 

 مكان النشر

Place of 
publication 

 الناشر

Publisher 

 السنة

Year 

     



 

 Published scientific papersالبحوث العلمية المنشورة :  ●

 عنوان البحث ت
Title 

 مكان النشر
Place of 

publication 

الناشر 
Publisher  .السنةYear 

     
 

 المؤتمرات والندوات )ورقة بحث / محاضرة(: ●

Conferences and symposia (research paper / lecture) 

 اسم المؤتمر و الندوة ت
Name of conference / symposium 

 مكان انعقادها
Venue  السنةYear 

    
 

 :أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية ●

Authored / translated books, and scientific papers in progress 

 ت
عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث 

 العلمية
Title 

 العمل قيد اإلنجاز
In progress 

 العمل المقدم للنشر
Under 

publication 
    

 
 
 



 الخبرات التدريسية:    ●

Teaching experience 

 التدريسيةاسم المادة  ت
Courses taught  السنةyear 

1    
 

  Training coursesالتدريبية:  الدورات  ●

 ت

 اسم التدريب
Names of  
training 
courses 

 واسم المؤسسة التي أجرت التدريب
Institution  

 المكان
Place 

 السنة
Year 

     
 

 Administrative postsالمناصب اإلدارية:  ●

 المناصب اإلدارية ت
Administrative posts 

 فترة التكلفة
Duration  

1 
Director  of consultation office , 

Al-Mustansirya university-
college  of Arts 

2007-2008 

 

  Committeesاللجان المشارك بها: , ●

 مهام اللجنة اسم اللجنة ت
Tasks 

 فترة عمل اللجنة
Duration  



Names of 
committees 

   

Preoartory 
committeeof the first 

international taf 
confrence 

 
Scientific committe 

 
 
 

Cultural activites 
committe 

 
 

Member   
 
 

Member 
 
 
 

Membre 

2012 
 
 

2012-2013 
 
 
 
2015-2016 

 
 
 

 

 
 

 


