
  

 

 

 السيرة العلمية                                     
 

 أ.م.د. رائد جبار حبيب االسم الثالثي:
 كلية اآلداب: قسم اللغة الفرنسيةالقسم: /الكلية 

 تدريسي الوظيفية الحالية:
 دكتوراة في األدب الفرنسي :عليهاالشهادات الحاصل 

 اللغة واألدب الفرنسي التخصص العام:
 األدب الفرنسيالتخصص الدقيق: 

 عربي، انجليزي، فرنسي الخبرات اللغوية:
       الجامعة المستنصرية /     أستاذ مساعدالجهة المانحة :  /اللقب العلمي

 سنة 17 سنوات الخدمة الجامعية:
 التراجيديات األخيرة لراسين؛ روح جانسينية وعاطفة مفرطة ير:عنوان رسالة الماجست

 مفاهيم المغامرة في العمل الروائي لديدرو عنوان رسالة الدكتوراه:
 009647722223023 رقم الهاتف:

 raidjhabib@yahoo.fr البريد اإللكتروني:

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: 

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

 2020 بيت الحكمة شهادة تكريمية 
 

 
 
 



  الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

1 
 مسرحية باللغة الفرنسية

 2010 أمالته فرنسا (ازرام)

2 
مفاهيم المغامرة في العمل 

 2013 باف ألمانيا الروائي لديدرو

3 
الجانسينية والعاطفة في 
 2014 باف ألمانيا التراجيديات االخيرة لراسين

4 
على ضفاف المسرح 

 2017 أديليفر فرنسا والرواية والشعر

 2019 أوراقدار نشر  العراق مسرحية مكان ما هناك 5

6 
سيمفونية )ديوان شعر 

 2020 دار نشر أوراق العراق  (الخريف

7 
بالفرنسية ديوان شعر 

 2020 أديليفر فرنسا ( وهلوسة غواش)

 2020 أديليفر فرنسا أنطولوجيا الشعر الفرنسي 8
 

  المنشورة:البحوث العلمية 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

1 
La mort prématurée 
de l'héroïne dans 
l'œuvre Gidienne 

 بغداد
مجلة كلية 

االداب: الجامعة 
 المستنصرية

2019 



2 

LES ASPECTS DE LA 
FIGURE DE LA 

FEMME À TRAVERS 
LE RÉALISME SOCIAL 

DANS LE PÈRE 
GORIOT DE BALZAC 
ET PAPA SARTRE 

D'ALI BADER 

 بغداد
مجلة كلية 

االداب: الجامعة 
 المستنصرية

2019 

3 

Les techniques 
rhétoriques efficaces 

Dans Phèdre de 
Racine et Tartuffe de 

Molière 

 النجف
Adab Al-

Kufa  مجلة
 اداب الكوفة

2015 

4 
صراع العواطف في روايتي 
األب غوريو لبلزاك واألحمر 

 لستاندال واألسود
 بغداد

مجلة كلية 
اللغات: جامعة 

 بغداد
2015 

الفردية في رواية  انتصار 5
 بغداد الالأخالقي ل أندريه جيد

مجلة كلية 
: الجامعة اآلداب

 المستنصرية
2013 

6 

La Place d’Annie 
Ernaux entre le projet 

d’écriture et la 
réhabilitation 

 

 بغداد
مجلة كلية التربية 

 -األساسية
 المستنصرية

2020 

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات: 

 السنة مكان انعقادها والندوةاسم المؤتمر  ت

    



 
 
 
 

     :الخبرات التدريسية 

 السنة التدريسيةاسم المادة  ت

1 
دراسات عليا )ماجستير( ودراسات  -الشعر

 أولية
2015 

2 
دراسات عليا )ماجستير(  -الرواية 

 ودراسات أولية
2013 

 2012 دراسات أولية -المسرح 3

 2013 دراسات أولية -االستيعاب التحريري  4

 2013 دراسات أولية -االستيعاب الشفوي  5

 2012 دراسات أولية -الحضارة 6

 2019 دراسات أولية -الصوت واالمالء 7

 2014 دراسات أولية -القراءة 8

 

  التدريبية: الدورات 

 السنة المكان واسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت

 2005 فرنسا معهد تورين الحضارة الفرنسية 1



2 
ترجمة األفالم 
باستعمال موفر 

 ميكر

الجامعة  شعبة التعليم المستمر
 2020 المستنصرية

3 

دورة تدريبية  
متقدمة إلعداد 

ممتحنين 
ومصححين 
لالختبارات 

- DELF الدولية
DALF 

المركز الوطني الفرنسي للدراسات 
 التربوية

المعهد 
- الفرنسي
 بغداد

2018 

     

 

 لمناصب اإلداريةا: 

 فترة التكلفة المناصب اإلدارية ت

   

 

 :اللجان المشارك بها 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة ت

1 
لجنة الخبراء الختصاص 

 وزراية-اللغات
 اللغة الفرنسية

2017 

2 
لجان تصحيح دفاتر االمتحان 

 وزارية -التقويمي
 تصحيح

2019 



 2020 هيئة تحرير هيئة تحرير مجلة كلية االداب 3

 2018 الترقيات لجنة الترقيات في كلية االداب 4

5 
اختبار الصالحية في لجنة 

 كلية االداب
 اختبار صالحية

2019 

6 
اللجنة العلمية في قسم اللغة 

 الفرنسية
 االشراف العلمي

2012 

 

 
  



 

 

 

 السيرة العلمية                                     

Raid Jabbar HABIB :Full name 
College of Arts / French Dept. :College and department 

 assistant prof. :Current position 
PH.D :Academic degrees 

French literature :General specialization 
 Modern literature :specific specislization  

Arabic, French, English :Languages  
 Mustansiriyah University, assistant prof. :Academic title/ place of 

issue                       / 
17 :years of academic work  

Recent tragedies of Racine; jansenisme spirit and excessive emotion :
Title of M.A thesis 

 Adventure designs in the Romanesque work of Diderot :Title of PhD 
dissertation   

07722223023 :Phone number 
raidjhabib@yahoo.fr :E-mail 

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم: ●

Awards, grants and honors 

 ت
 أسم الجائزة والمنح والتكريم

Title  

 الجهة المانحة

Awarded by 
 year السنة

    

 



 
 
 
 الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة  ●

● Authored and translated books 

 ت
 عنوان الكتاب

Title 

 مكان النشر

Place of 
publication 

 الناشر

Publisher 

 السنة

Year 

1 IZRAM France Amalthée 2010 

2 

Les Conceptions 
de L’Aventure 
dans l’œuvre 

romanesque de 
Diderot 

Allemagne PAF 2013 

3 

Le Jansénisme et 
La Passion dans 

Les dernières 
tragédies de 

Racine 

Allemagne PAF 2014 

4 Aux côtés du 
théâtre, du 

France  Edilivre  2017 



roman et de la 
poésie 

5 
Quelque part 

ailleurs 
Iraq Awraq 2019 

6 
La symphonie de 

l’automne 
Iraq Awraq 2020 

7 
Gouache et 

Hallucination 
France Edilivre 2020 

8 
Anthologie de la 
poésie française 

France  Edilivre 2020 

 

 Published scientific papersالبحوث العلمية المنشورة :  ●

 ت
 عنوان البحث

Title 

 مكان النشر

Place of 
publication 

الناشر 
Publisher 

 Yearالسنة. 

1 
La mort prématurée 
de l'héroïne dans 
l'œuvre Gidienne 

Baghdad 
Mustansiriya
h Journal of 

Arts 
2019 

2 La Place d’Annie 
Ernaux entre le projet 

Baghdad Journal of 
the college 

2020 



d’écriture et la 
réhabilitation 

Of basic 
education. 

3 

Les techniques 
rhétoriques efficaces 

Dans Phèdre de 
Racine et Tartuffe de 

Molière 

Najaf 

Adab Al-
Kufa- 

University of 
Kufa 

2015 

4 

Emotions conflict In 
Balzac’s novel The 
Father Goriot And 

Stendhal’s The Red 
and The Black 

Bagdad 

Journal of 
the College 

of 
Languages 

2015 

5 

LES ASPECTS DE 
LA FIGURE DE LA 

FEMME À TRAVERS 
LE RÉALISME 

SOCIAL DANS LE 
PÈRE GORIOT DE 
BALZAC ET PAPA 

SARTRE D'ALI 
BADER 

Baghdad 
Mustansiriya
h Journal of 

Arts 
2019 



6 

Victory of 
individualism in André 

Gide’s novel "The 
Immoral" 

Baghdad 
Mustansiriya
h Journal of 

Arts 
2013 

 

 المؤتمرات والندوات )ورقة بحث / محاضرة(: ●

Conferences and symposia (research paper / lecture) 

 ت
 اسم المؤتمر و الندوة

Name of conference / symposium 

 مكان انعقادها

Venue 
 Yearالسنة 

    

 
 :أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية ●

Authored / translated books, and scientific papers in progress 

 ت

المؤلفة والمترجمة و البحوث  عنوان الكتب
 العلمية

Title 

 العمل قيد اإلنجاز

In progress 

 العمل المقدم للنشر

Under 
publication 

    

 
 
 



 الخبرات التدريسية:    ●

Teaching experience 

 ت
 اسم المادة التدريسية

Courses taught 
 yearالسنة 

   

 

  Training coursesالتدريبية:  الدورات  ●

 ت

 اسم التدريب

Names of  
training 
courses 

 واسم المؤسسة التي أجرت التدريب

Institution  

 المكان

Place 

 السنة

Year 

     

 

 Administrative postsالمناصب اإلدارية:  ●

 ت
 المناصب اإلدارية

Administrative posts 

 فترة التكلفة

Duration  

   

 



  Committeesاللجان المشارك بها: , ●

 ت

 اسم اللجنة

Names of 
committees 

 مهام اللجنة

Tasks 

 فترة عمل اللجنة

Duration  

    

 

 
 

 

 

 


