
 السٌرة الذاتٌة

 

 انتصار احمد عباس حمٌدالرباعً:االسم 

 0791\01\52الوالدة:تارٌخ 

 2010صول علٌها:تارٌخ الح                                      ماجستٌر  الشهادة:

 علم اللغة اللسانٌاتالتخصص الدقٌق:                         نكلٌزٌةاللغة اال:التخصص العام

 5100 تارٌخ الحصول علٌه :                          مدرس مساعد  العلمً:اللقب 

 سنة 55العالً:عدد السنوات فً التعلٌم 

 العالً:عدد السنوات خارج التعلٌم 

 intisarm1978@yahoo.comااللكترونً:البرٌد 

 2000تارٌخ الحصول علٌه :              جامعة دٌالى البكالورٌوس:الجهة المانحة لشهادة 

 2010لحصول علٌه تارٌخ ا       روسٌا االتحادٌة       الماجستٌر:الجهة المانحة لشهادة 

 2018تارٌخ الحصول علٌه             ا االتحادٌةروسٌ   الدكتوراه:الجهة المانحة لشهادة 

    The concept house and its verbalization in English language الماجستٌر:عنوان رسالة 

-Linguistic and cultural analysis of" living conditions" word  الدكتوراه:عنوان اطروحة 

group in" Hamlet" by William Shakespeare 

 

 شغلها:الوظائف التً  -

 الى -الفترة من   مكان العمل الوظٌفة  ت

 5115-5110 عمادة كلٌة التربٌة سكرتٌر 0

 5112-5115 كلٌة التربٌة مدٌر فنً فً مجلة دٌالى 5

 5119-5112 عمادة كلٌة التربٌة مكتب عمٌد 2

 لحد االن-5101 قسم علوم الحٌاة استاذ جامعً 4

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

الجهة ) الجامعة / الكلٌة /  ت
 المعهد(

 مالحظات الى  –الفترة من 

    

    

    



 

 المواضٌع التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم  الكلٌة  الجامعة ت

      

      

      

 

 واطارٌح الدكتوراهاالشراف على رسائل الماجستٌر  -

عنوان الرسالة  القسم  الكلٌة  الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      
 

 التً شارك فٌها  والندوات العلمٌةالمؤتمرات  -

 السنة  نوع المشاركة   مكان االنعقاد العنوان ت
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26 

 5109 بحث روسٌا االتحادٌة

5 Англистика XXI 
века 

 5107 بحث روسٌا االتحادٌة

2 47th International 
Philological 

Research 
Conference in 

saint Petersburg  

 5101 بحث روسٌا االتحادٌة

 

  والتً اقامهاالدورات التً شارك فٌها  -

 السنة  مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 5107 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة اللغة االنكلٌزٌة كفاءة 

    

    

 

  وتطوٌر التعلٌمالمشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة المجتمع  -

 السنة  محل النشر عنوان البحث  ت

    

    



    

 

 بها:المجالت العالمٌة التً قام بالنشر  -

العدد الذي نشر  عنوان البحث  الدولة اسم المجلة ت
 فٌه

 السنة 
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 والدولٌةالمحلٌة  والجمعٌات العلمٌةعضوٌة الهٌئات  -

ما زال عضواً /  تارٌخ االنتساب   دولٌة -محلٌة  اسم الهٌئة ت
 انتهاء العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

 

 كتب شكر( –شهادات تقدٌرٌة  – )جوائزابداعات او نشاطات حصل فٌها على  -

نوع النشاط او  ت
 االبداع

 ما حصل علٌه 
شهادات  –)جوائز 

كتب  –تقدٌرٌة 
 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة 
 االبداع

 السنة 

      

      

      

 

  والترجمةالتألٌف  -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر  دار النشر عنوان الكتاب ت
 منهجٌة



      

      

      

 

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة االنكلٌزٌة -0

 اللغة العربٌة -5

 

 المجتمعلمساهمات فً خدمة ا -

0-  

5-  


