
 الوظيفيةالذاتية والسيرة 

 المعلومات العامة /  .1

 ضياء مجبل جابرحسين  / االسم الرباعي -

 1973/ 03 /23 تاريخ الميالد /  -

 تدريسي  / الوظيفة -

 ترجمة + علم اللغة(ال )  /االختصاص   -

 2002/ 29/1/  تاريخ اول تعيين -

 ( 22/11/2011)  /لقب مدرس مساعد تاريخ الحصول على  -

 23/11/2017الحصول على لقب مدرس / تاريخ  -

 كلية االداب / قسم اللغة الفرنسية  /الجامعة المستنصرية  /مكان العمل الحالي -

 ( 1ضمن /الدرجة الثانية /تقع  استاذ مشارك العنوان الوظيفي / ) -

 

 ˸ الشهادات الحاصل عليها .2

 ( وبتقدير جيد  1997/ 1996 )كلية اللغات/ جامعة بغداد  بكالوريوس لغة فرنسية -

  من الفرنسي الى العربي وبالعكس سنتان بعد البكالوريوس )كلية دبلوم عالي في الترجمة   -

 (.وبتقدير جيد جدا  1/2000/ 12بتاريخ تخرج    1997/2000اللغات / جامعة بغداد 

عل - في  فرنسية  لغة  لوميير اللغة    ومماجستير  تخرج   2ليون    )جامعة  بتاريخ  الفرنسية 

 . (وبتقدير جيد  2010/ 9

 

 في المالك :التدريب الوظيفيي والمشاركات  .3

 2002عام  لمدة اسبوعين في المركز الثقافي الفرنسيريسيين مشاركة في دورة اعداد التد  -

عام    استندال  3اللغة الفرنسية في جامعة كرونوبل    لتطويرة في دورة لمدة شهرين في فرنسا  مشارك -

2005- 

      2005عام  B1, B2فرنسا على مستوى  استندال /  3مشاركة في دورة االمتحانات في جامعة كرونوبل -

  0920-2008الفرنسية  2مشاركة في دورة للبحث لمدة اسبوعين في فرنسا في جامعة ليون  -

مستوى    للتعرف على  في المواد اللغوية  2جامعة لوميير ليون  في    1ستر في محاضرات الما  مشاركة -

   2009- 2008 التدريس في جامعات فرنسا  لمدة شهرين

 2011بية عام مشاركة في دورة اعداد التدريسيين في الجامعة المستنصرية / كلية التر -

الذي أقيم في وزارة التعليم العالي والبحث    10/5/2017مشاركة في مؤتمر الدوائر الثقافية األول بتاريخ   -

 العلمي بحضور معالي الوزير. 

 10/6/2017بتاريخ    2016/2017مشاركة في الحفل الدولي السادس لتخرج الطلبة للعام الدراسي   -

يم في صالة المؤتمرات / اتحاد الغرف والبورصة وبرعاية نائب رئيس الوزراء التركي السيد الذي اق 

التركي وشخصيات من   العالي  التعليم  الجامعات    YTPتوغورل توركيش وبحضور وزير  وأساتذة 

 باالعمال الثقافية العرب واألجانب. ئمينالتركية فضال عن القا
الذي أقيم في مبنى وزارة التعليم    17/5/2017،  16ة الثاني بتاريخ  المشاركة في مؤتمر الدوائر الثقافي -

 العالي والبحث العلمي وبحضور معالي الوزير. 

مبنى سفارة جمهورية   - في  الرسمية سواءا  واللقاءات  الندوات  العديد من  مشاركة في 

 الجامعات التركية التي يدرس فيها الطلبة العراقيون في الخارج. العراق في انقرة  او

 

 



 :  ائف التي شغلها منذ بدء التعيينالوظ .4

محاضر بصفة تدريسي وباجور شهرية في الجامعة المستنصرية  / كلية االداب / قسم  -

 )قبل التعيين(  2002الى  2000للفترة  اللغة الفرنسية

كلية االداب / قسم اللغة الفرنسية للفترة  /بصفة تدريسي  مترجم في الجامعة المستنصرية   -

 .2011/ 22/11لغاية 2002/ 1/ 29

من  - للفترة  الفرنسية  اللغة  قسم   / االداب  كلية   / المستنصرية  الجامعة  في  تدريسي 

 2014/  8/ 24ولغاية   11/2011/ 22

الجامعة المستنصرية / كلية اإلدارة واالقتصاد / قسم السياحة   محاضربصفة منسب الى -

في    4212ساعات بموجب الكتاب المرقم    8وبواقع  اللقاء المحاضرات  وإدارة الفنادق  

12 /12/2007 . 

لغاية   2014/ 10/ 31موظف اداري في الملحقية الثقافية العراقية تركيا / انقرة للفترة من   -

 21/7/2014في   2777ري بموجب االمر الوزا  10/2017/ 30

لعراقية تركيا / انقرة بموجب موظف اداري بصالحيات ملحق ثقافي في الملحقية الثقافية ا -

 2017/ 5/2في  3202كتاب دائرة البعثات المرقم  

في   - الدارسين  شؤون  قسم   / الثقافية  والعالقات  البعثات  دائرة  في  اسيا  شعبة  مسؤول 

في    29002بموجب االمر اإلداري    2019/ 11/ 12الى    2017/ 6/11الخارج للفترة من  

6 /11 /2017 . 

اشهر بدون امر اداري كمساعدة للموظفين وبتوجيه    3مسؤول شعبة اوربا الغربية لفترة   -

 من المدير العام.

البعثات والعالقات الثقافية / قسم شؤون الدارسين   ل شعبة الوطن العربي في دائرة و مسؤ -

الى   من  للفترة  الخارج  اإلداري   2021/ 7/ 12لغاية    11/2019/ 12في  االمر  بموجب 

 . 2019/ 11/ 12في    3295المرقم 

تدريسي في الجامعة المستنصرية / كلية االداب / قسم اللغة الفرنسية ابتداءا من تاريخ   -

بتاريخ  ا الفرنسية  اللغة  قسم  في  الى   2021/ 7/ 13لمباشرة  بالخدمة  زال مستمرا  وما 

 االن.

 

 كتب الشكر: .5

 والبحث العلمي. التعليم العالي معالي وزيرمن (  3شكر عدد ) كتب .1

 ب النائب رياض محمد علي المسعودي.( من مكت1كتاب شكر عدد )  .2

في وزارة    العلمية والعالقات الدوليةوزارة للشؤون  الوكيل  من  (  4عدد )كتب شكر  .3

 والبحث العلمي. التعليم العالي

من المدراء العامين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (  10عدد ) كتب شكر .4

 والعالقات الثقافية.  دائرة البعثات

 جامعة المستنصرية. كلية االداب ال من (3عدد )كتب شكر .5

 .  في الدائرة الثقافية تركيا / انقرة ثقافيالملحق من ال( 4عدد )كتب شكر .6

 ( كتاب شكر42المجموع الكلي )

 

   العقوبات : .6

 ال توجد  

 

  فيها : اللجان المشارك .7

) اللجان  ال - عدد  وزاري  4تحقيقية  بامر  واحد  منها  والبحث (  العالي  التعليم  وزارة  في 

 العلمي/ دائرة البعثات والعالقات الثقافية 



 قسم اللغة الفرنسية  /كلية االدابالجامعة المستنصرية / ( في 5امتحانية عدد ) لجان    -

 / انقرة.  العراقية  في تركيا ( في الملحقية الثقافية8لجان جرد عدد )  -

 ( لجنة 17المجموع الكلي للجان المشارك فيها ) 

 

 ●●●●● 

 

                                                                                              


