
  

 

 

 السيرة العلمية                                     
 

 Siham Hattab Hamdan االسم الثالثي:
 of English Language and Literature    Departmentالقسم:   /الكلية 
 Faculty Member ة الحالية:الوظيف

 MA(1999 )-PhD(2016):الشهادات الحاصل عليها
 Literature/ التخصص العام:

 Modern and Contemporary Novelالدقيق:التخصص 
  Fluency in Arabic and English: الخبرات اللغوية

  Instructor \- Mustansiriya University'y,,'77877 الجهة المانحة :/اللقب العلمي
Al                    

 15 سنوات الخدمة الجامعية:
 .The Significance of Travel in the Novels of E.M عنوان رسالة الماجستير:

Forster 
 Socio-Political Dimensions in Contemporary Novel: Aعنوان رسالة الدكتوراه:

Study in Selected American, British ,and Iraqi Women Novelists 
 /  رقم الهاتف:

 / البريد اإللكتروني:

 الجوائز والمنح الدراسية والتكريم 

 السنة الجهة المانحة الجائزة والمنح والتكريم أسم ت

1 /   
 



 الكتب المؤلفة والمترجمة -منجزة األعمال ال 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

1 /    
 

  البحوث العلمية المنشورة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

1 
The Impact of 
Slavery in Toni 
Morrison's Beloved 

 كلية االداب
 -كلية االداب
 المستنصرية

2009 

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات 

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة ت

 2009 كلية االداب المؤتمر العلمي لكلية االداب 1

 
 أعمال قيد اإلنجاز_ الكتب المؤلفة والمترجمة و البحوث العلمية 

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

1 
The Land ,The Mother, and the 

Crisis of Identity in Louise 
Erdrich's Tracks 

 

Barbara 
Kingsolver's 

Animal Dreams: 
Eco-Feminism 
as an Act of 
Resistence 



 ةالخبرات التدريسي   

 السنة اسم المادة التدريسية ت

1 

Modern Novel/ Elizabethan 
Drama/ Conversation/ 

Composition and 
Comprehension 

2015-2005 

 

  التدريبية الدورات 

 السنة المكان واسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت

1 /    

 

 لمناصب اإلداريةا 

 فيالتكل مدة المناصب اإلدارية ت

1 /  

 

 اللجان المشارك بها 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة ت

1 
-2016لجنة امتحانية

2007-2006 

ادخال الدرجات والتدقيق 
والنتائج واألشراف على 

 سير االمتحانات
 الدور االول والثاني

 الدور االول وضع اسئلة وتصحيح  لجنة رصانة علمية 2



الدفاتر االمتحانية الخاصة 
 هليةبالكليات اال

 لجنة استالل 3
متابعة األستالل في 
 2016-2017 اطاريح الدراسات العليا

 
 


