
  

 

 

 السيرة العلمية                                     
 

 رال عبد الرزاق عبد الجبار  االسم الثالثي:
 / قسم اللغة الفرنسية  اآلدابالقسم: /الكلية 

 تدريسية في قسم اللغة الفرنسية  الوظيفية الحالية:
 الفرنسية اللغة في ماجستير/ وآدابها الفرنسية اللغة في بكالوريوس :الشهادات الحاصل عليها

 وآدابها
 اللغة الفرنسية وادبها  التخصص العام:

 االدب الفرنسي التخصص الدقيق: 
 انكليزية لغة/ فرنسية لغة الخبرات اللغوية: 

 المستنصرية الجامعة -اآلداب كلية/   مدرسالجهة المانحة :  /العلمياللقب 
 شهر 00سنوات و  01 سنوات الخدمة الجامعية:
 كامو البير اعمال في العربية الروح عنوان رسالة الماجستير:
 عنوان رسالة الدكتوراه:

  رقم الهاتف:
 am_ali2006@yahoo.com البريد اإللكتروني:

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: 

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

 تقديرية شهادة   1
 الفرنسية الدارسات معهد

 فاليري  بول جامعة/لالجانب
 فرنسا 3/ مونبيلييه

5002 

 5012-5013 الجامعة رئيسالسيد  كتاب شكر وتقدير 5



 5012-5012 المستنصرية 

 شكر كتاب 3

   
 الجامعة/ اآلداب كلية عميد

  المستنصرية
 
 

5013-5012 
5012-5012  

 

 تقديرية شهادة   2
 واألداء الجودة ضمان قسم

 الجامعة/ الجامعي
 المستنصرية

5012 

 

 الكتب المؤلفة والمترجمة: -ألعمال المنجزة ا 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

     
 

 : البحوث العلمية المنشورة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

 وروايتها ساروت ناتالي تأثير 1
 الجديدة الرواية على طفولة

مجلة بيت  بغداد
 الحكمة

5012 

5 
وجوليان  بونابرت نابليون 
 نفس من بطالن سوريل

 الشاكلة
 5012 مجلة كلية االداب  بغداد

 لدى المقارنة اسلوب عبقرية 3
 حرب مسرحية في جيرودو

 5012 مجلة كلية االداب بغداد



 تحدث لن طروادة

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات: 

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة ت

 الفرنسية اللغة قسم في االولى المرحلة طالب دورة 1
 الفرنسية باللغة والتخاطب المحادثة اصول في

 اللغة قسم
 كلية/ الفرنسية

 الجامعة-اآلداب
 المستنصرية

 

5 
 في تعرض التي النشاطات على طالب تدريب

 العالمي اليوم/ الفرنسية اللغة قسم احتفالية
 رانكوفونيةفلل

 الجامعة
 المستنصرية

5015-5013 
5012-5012 

 

 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية: 

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

1 
 سيزيف اسطورة في الصامتة سيزيف سعادة

 كامو أللبير
  االنجازقيد 

5 
 شهر رحلة رواية في الهوية صورة: الصمت

 موديانو لباتريك العسل
  قيد االنجاز

 
 
 



     :الخبرات التدريسية 

 السنة اسم المادة التدريسية ت

  والثانية لاالو  للمرحلة والمفردات القراءة 1

  والثانية األولىاالستيعاب الشفهي للمرحلة  5

  مرحلة الثالثة الشعر لل 3

  مرحلة الثانية للالنصوص  2

  مرحلة االولىللالقواعد  2

 

  التدريبية: الدورات 

 السنة المكان المؤسسة التي أجرت التدريبواسم  اسم التدريب ت

1 

 في تدريبية دورات
 اللغة تدريس طرق 

  الفرنسية
  
 

 مع بالتعاون  الفرنسي الثقافي المركز
  العراقية التربية وزارة

 

 المركز
 الثقافي
 الفرنسي

5000 
5001 
5005 
5003 
5002 

5 
 طرق  في دورة

 اللغة تدريس
 الفرنسية

 مع بالتعاون  الفرنسية ايجيد منظمة
 العراقية التربية وزارة

 مدينة
 مونبيلييه

 فرنسا/
5002 

3 
 طرائق في دورة

 التدريس
  الجامعة اآلداب كلية/  المستنصرية الجامعة

 المستنصرية
5002 

2 
 آليات في دورة

 امتحانات تصحيح
/ اآلداب كلية الفرنسية اللغة قسم

 اللغة قسم
5012 



 والدالف الدلف
 باللغة الخاصة

 الفرنسية

 الفرنسية

2 
 ضمان في دورة

 جودة المختبرات
 الجامعة في الجودة ضمان قسم

 المستنصرية
 الجامعة

 المستنصرية
5012 

2 
 تصوير في دورة

 المحاضرات
 فيديويا

الجامعة  شعبة ابن سينا
 5012 المستنصرية

7 

 العامل في دورة
 في ودورة المؤثر
 البحوث نشر

 ورشة/  العلمية
 عمل

الجامعة  ةالمستنصري الجامعة في العلوم كلية
 المستنصرية

5012 

8 
 الماستر دورة
 االلكتروني شيت

الجامعة  باآلدا كلية في المستمر التعليم وحدة
 المستنصرية

5012 

 

 لمناصب اإلداريةا: 

 فترة التكلفة المناصب اإلدارية ت

1 
 قسم في المختبر عن المسؤولة المشرفة

 سيةالفرن اللغة
5012-5012 
5012-5017 

 

 :اللجان المشارك بها 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة ت



1 
 اللغة قسم في الثقافية ةاللجن

 الفرنسية
تنظيم النشاطات الثقافية 

 سنوات 2  عليهاواالشراف 

 اللجنة االمتحانية في القسم 5
تنظيم االمتحانات في 

 سنتان القسم 

 

 
 

 


