
  

 

 

 العلمية السيرة                                     
 

 محمد ياسر حمود االسم الثالثي:
 المغة الفرنسيةالقسم: /الكمية 

 تدريسي الوظيفية الحالية:
 الماجستير :الشهادات الحاصل عميها

 المغة الفرنسية وادابها التخصص العام:
 االدب الفرنسيالتخصص الدقيق: 

 اجادة الفرنسية واالنكميزية المغوية:الخبرات 
                        مدرس / الجامعة المستنصريةالجهة المانحة : /المقب العممي

 سنوات 6 سنوات الخدمة الجامعية:
الصراع االجتماعي في روايتي ) االحمر واالسود ( لستاندال و ) االب  عنوان رسالة الماجستير:

 غوريو ( لبمزاك 
 رسالة الدكتوراه:عنوان 

 81187020770 رقم الهاتف:
 mohamed63yaser63@gmail.com البريد اإللكتروني:

 
 
 
 
 

mailto:mohamed63yaser63@gmail.com


 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: 

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

1 
 العديد من الجوائز والشهادات

 التقديرية
جامعات عراقية ومؤسسات 

 عممية عراقية واجنبية 
لغاية  6116من 

6161 

 

  الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

1 
عمى ضفاف الرواية والمسرح 

 والشعر
 باريس

افيميفر 
EViLiVRe 

6119 

 

 : البحوث العممية المنشورة 

البحث عنوان ت  السنة الناشر مكان النشر 

 6115 مجمة كمية المغات جامعة بغداد صراع العواطف 1

تحميل شخصيات مسرحية  6
 بانتظار غودو لصموئيل بيكيت

 6117 مجمة كمية االداب الجامعة المستنصرية

3 
مفهوم العائمة في رواية ) في 
 قبضتي افعى ( هيرفة بازان

جمعية 
 المترجمين/بغداد

جمعية مجمة 
 المترجمين

6118 

 جامعة الكوفة المرجعية واثرها في بناء االنسان 4
مركز  الدراسات 

 االستراتيجية
6118 

5 
البحث عن القداسة والحب االلهي 
 6119 مجمة كمية المغات جامعة بغداد في ) الباب الضيق ( اندريه جيد

 



  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات: 

الندوة اسم المؤتمر و ت  السنة مكان انعقادها 

 6118 جامعة الكوفة مؤتمر المرجعية واثرها في بناء االنسان 1

 

 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العممية: 

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث  ت
 العمل المقدم لمنشر العمل قيد اإلنجاز العممية

المهنية في رواية ) طيران بحث المسؤولية  1
 الميل ( لسانت اكزوبري

 نفسه منجز

 

     :الخبرات التدريسية 

 السنة اسم المادة التدريسية ت

1 
تدريس المواد : االدب/القواعد/القراءة/الصوت  

واالمالء/النصوص الثقافية/ االستيعاب الشفهي / في كمية العوم 
 السياحية وكمية االداب / قسم المغة الفرنسية 

لغاية  6116من 
6161 

 

 

 التدريبية: الدورات 

 السنة المكان واسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت

1 
طرائق دورة 

 التدريس
الجامعة المستنصرية   كمية التربية 

6115 



6 
اختبار صالحية 

 تدريس
 كمية االداب الجامعة المستنصرية

6116 

3 
دورة الترقية 

 العممية
 مركز الحاسبة الجامعة المستنصرية

6117 

دورة سالمة المغة  4
 العربية

مركز التعميم  الجامعة المستنصرية
 المستمر

6118 

5 
المغة دورة 

الفرنسية الهداف 
 خاصة

 جامعة ارتوا فرنسا/ اراس
6118 

 

 لمناصب اإلداريةا: 

 فترة التكمفة المناصب اإلدارية ت

   

 

 :المجان المشارك بها 

 فترة عمل المجنة مهام المجنة اسم المجنة ت

 دائمية ومؤقتة مهام مختمفة عدة لجان 1

 
 
 
 
 

 



 
Scientific biography 

 
Mohammed Yaser Hamood  :Full name - 

 Colege of arts\ French language  :College and department -     
instrctor   :Current position- 

 -M.A  :Academic degreesا
French language and literature  :General specialization- 

6 years  :years of academic work- 

 The litterature  :specific specislization - 
  -Arabe \ French and english  :Languagesا

Universty of Mustansiriyah Instrctor \ : 

 -Academic title of M.A thesis                      
 :years of academic work Social conflict in ( Red and Black ) Stendhal 

and ( The Father Goriot ) Balzac   
 :-Title of PhD dissertation   

07702548125  :-Phone number 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Awards, grants and honors 

 الجهة المانحة   year السنة
Awarded by 

 أسم الجائزة والمنح والتكريم
Title 

No. 

From 2016 to 
2021 

Iraqi universities and educational 
institutions, both Iraqi and foreign 

Many awards and 
certificates of 
appreciation 

1 

 
 الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة 

Authored and translated books 

 السنة
Year 

 الناشر
Publisher 

 مكان النشر
Place of 

publication 

 عنوان الكتاب
Title No. 

2019 EViLiVRe Paris 
On the banks of novel, 

theater and poetry 
1 

 

 Published scientific papersالبحوث العممية المنشورة : 

السنة. 
Year  الناشرPublisher 

 مكان النشر
Place of 

publication 

 عنوان البحث
Title No. 

2015 
Journal of the College of 

Languages 
Baghdad 
University 

Clash of emotions 1 

2017 
Journal of the College of 

Arts 
Mustansiriya 

University 

Analysis of Awaiting Godot 
Theatrical Characters by 

Samuel Beckett 
2 

2018 
Translators Association 

Magazine 

Translators 
Association / 

Baghdad 

The concept of the family in 
the novel (In My Fists, a 
Snake) by Herva Bazan 

3 

2018 
Center for Strategic 

Studies 
University of 

Kufa 

The supreme religious 
authority and its impact on 

human development 
4 

2019 
Journal of the College of 

Languages 
Baghdad 
University 

Searching for holiness and 
divine love in (narrow door) 

Andre Gide 
5 



 

 المؤتمرات والندوات )ورقة بحث / محاضرة(:

Conferences and symposia (research paper / lecture) 

السنة 
Year 

 مكان انعقادها
Venue 

 اسم المؤتمر و الندوة
Name of conference / symposium No. 

2018 University of Kufa 
Conference of the supreme religious authority 

and its impact on human building 
1 

 
 :أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العممية

Authored / translated books, and scientific papers in progress 

 العمل قيد اإلنجاز
In progress 

 العمل المقدم لمنشر
Under 

publication 

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة و 
 البحوث العممية
Title  

No. 

Completed itself 
Examination of professional 

responsibility in the novel (Flight of the 
Night) by Celent Exupery 

1 

 

 الخبرات التدريسية:   

Teaching experience 

 اسم المادة التدريسية yearالسنة 
Courses taught No. 

From 2016 to 
2021 

Teaching subjects: literature / grammar / reading / phonetic and dictation / 
cultural texts / oral comprehension / in the Faculty of Science and the Faculty 

of Literature / Department of French Language 
1 

 

 



  Training coursesالتدريبية:  الدورات

 السنة ●
● Year 

 المكان
Place 

واسم المؤسسة التي أجرت 
 التدريب

Institution  

 اسم التدريب
Names of  

training courses 
No. 

2015 
Faculty of 
Education 

Mustansiriya University Teaching Methods 
Course 

1 

2016 
college of 
Literature 

Mustansiriya University Teaching validity test 
2 

2017 Computer Center 
Mustansiriya University Academic promotion 

course 
3 

2018 
Continuing 

Education Center 
Mustansiriya University Arabic Language Safety 

Course 
4 

2018 
University of 

Artois 
France / Aras French language course 

for special purposes 
5 

 

 Administrative postsالمناصب اإلدارية: 

 المناصب اإلدارية ت
Administrative posts 

 فترة التكمفة
Duration  

   
 

  Committeesالمجان المشارك بها: ,

 فترة عمل المجنة ●
● Duration 

 المجنةمهام 
Tasks 

 اسم المجنة
Names of 

committees 
No. 

Permanent and temporary Various tasks 
Several committees 

1 

 


