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 : املؤهالت العلميةاثنياً : 
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 اجلامعة و الكلية و الدقيقالتخصص العام  اتريخ احلصول عليه املؤهل

 2008 البكالوريوس
م قس –اجلامعة املستنصرية/ كلية اآلداب  الرتمجة التحريرية و الشفوية

 الرتمجة

 2013 املاجستري
م قس –اجلامعة املستنصرية/ كلية اآلداب  ليةآلاالرتمجة التحريرية و الشفوية/ الرتمجة 

 الرتمجة

 
 : الدرجات العلميةاثلثاً : 

 
 اجلهة اتريخ احلصول عليها درجة العلميةال

 اجلامعة املستنصرية/ كلية اآلداب 2013 مدرس املساعد
 اجلامعة املستنصرية/ كلية اآلداب 2018 مدرس

   أستاذ املساعد
   أستاذ 
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 : األنشطة العلمية:  رابعا
 

 أ : املاجستري:

  "Module for Machine Translating Relative and Non-Relative "That عنـوان رسالة املاجستري
 "That"وحدة براجمية لرتمجة االسم املوصول و غري املوصول 

 
 :العلمي (البحوث املنشورة) اإلنتاج:  ب

 اتريخ النشر عنـوان اإلنتاج العلمي ت
 

 اسم الدورية

1  
An Analysis of Translation Methods for English 

Proverbs( 
 رائق ترمجة األمثال االجنليزيةحتليل ط

February 
2015 

 
European Academic Research 

2 

The Effect of Obligatory Shifts on the Style of 
Translated Literary Texts: Catford's model and 

Baker's shifts 
)Azazeel as an Example( 

دبية وص االلنصلى أسلوب ادراسة حول أتثري التنقالت االجبارية يف الرتمجة ع
 املرتمجة:  تنقالت كاتفورد و بيكر

December 
2016 

 جملة الرتمجة و اللسانيات
Translation & Linguistics 

Journal 

3 - Sound, Spirit, and Gender in the Generous 
Qur'an in Approaching The Qur'an: The Early 

July 2015 
 مجلة المصباح
Al-Musbah 
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Revelations by Michael Sells 
وائل ما أرآن: الق الصوت و الروح و اجلنس يف القرآن الكرمي: يف كتاب مقاربة

 نزل. (مبحث مرتجم)

4 

Text Intentionality of Speech Acts in Sūrat al-
Ḥujurāt/ The Chambers"): A Pragmatic Study [

احلجرات: دراسة تداولية[، جملة ]قصدية النص يف االفعال اللفظية يف سورة 
 .2017اآلداب، اجلامعة املستنصرية ، 

July 2017 

 مجلة آداب المستنصریة
Al-Mustansiriyah Journal of 

Arts. 

5 
Exploring Affixation in English 

 استكشاف اللواحق يف اللغة االجنليزية
November 

2018 
European Academic Research 

 ة األكادیمیةالمجلة األوربی

6 
Module for Machine Translating Relative and 

Non–Relative Pronoun "That" 
February 

2020 
European Academic Research 

 المجلة األوربیة األكادیمیة

                 
 
  :املقررات الدراسية اليت قام العضو بتدريسها:  جـ 

 املرحلة اسم املقرر م

 االوىل االدبية النصوص -1

 الثانية الرتمجة إىل االجنليزية -2

 الثانية احملادثة  -3

 الثالثة الرتمجة التعاقبية -4
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 الرابعة الرتمجة األدبية -5

 الرابعة الرتمجة العلمية -6

  
 

 : العضوية يف اجلمعيات العلمية :  ـد
 نوع العضوية مقر اجلمعية اسم اجلمعية ت

 مترجم متمرس بغداد العراقیینجمعیة المترجمین  1

             
 : ت التدريبية الدورا:  ه

 اتريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة م
1    
2    
3    

       
 

 :الندوات و ورش العمل  و املؤمترات:  ز         
 اتريخ االنعقاد مكان االنعقاد للعماسم املؤمترات أو الندوات أو ورش ا م
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 اعيكيفية االستفادة من مواقع التواصل االجتم  1
 كتبللتعامل مع جمموعات دور الرتمجة و نشر ال

 بعد التخرج

 2020-2-16 قسم الرتمجة 

             
 
 
 


