
1 
 

 هند أحمد كريم الكروي  :              األسم  

 الشهادة  العلمية   :   ماجستير 

 األدب اإلنكليزي :    اإلختصاص العام

 مسرح مقارن  : اإلختصاص الدقيق

 استاذ مساعد  :     الدرجة العلمية

  hind_ahmed_kj@yahoo.comالبريد اإلليكتروني: 

 

 المؤهالت العلمية: -

**************** 

كلية  –قسم اللغة االنكليزية  - (2001درجة البكالوريوس في اللغة االنكليزية و آدابها ) - 

 جامعة القادسية –التربية 

 –كلية التربية  –قسم اللغة االنكليزية  - ( 2006درجة الماجستير في االدب االنكليزي ) -

 .جامعة القادسية

ابتداءا من العام قسم اللغة اإلنكليزية  –كلية اآلداب  -طالبة دكتوراه في جامعة بغداد -

 .  2015-2014الدراسي 

 طروحة الماجستير:إعنوان -

********************** 

 .االسد و الجوهرةومسرحية وول سوينكا فولبوني موضوعة الثعلب في مسرحية بن جونسن 

 

 اإلهتمامات العلمية: -

***************** 

المسرح الكالسيكي )النتاجات المسرحية لكل من الرومان  –المسرح المقارن  -االدب المقارن 

 واإلغريق(

 

 المهام العلمية و اإلدارية:-

******************* 

كلية التربية  –التابع  في قسم اللغة االنكليزية  كفاءةلمركز إمتحان امساعد باحث في  -

 (.2004-2003) جامعة القادسية –

 (.2007جامعة القادسية ) –مدرس مساعد في كلية اآلداب  -

القاء محاضرات  في االدب واللغة االنكليزية على طلبة  قسم اللغة اإلنكليزية في كلية  -

 التربية  وطلبة اقسام علم النفس و اآلثار في كلية اآلداب.

 . في مختلف اإلختصاصات العلمية يح العلميةمقوم لغوي لعدد من االطار -

 المشاركة في العديد من اللجان المختلفة في كليتي التربية و اآلداب. -

عضو مجلس إدارة مركز  -في كلية االداب  باالضافة الى المهام التدريسية -ليااح -

 .(2014 -2012) التوفل و تطوير اللغات التابع لجامعة القادسية

( والمقامة في مركز التوفل و تطوير ITPالعديد من إختبارات التوفل )اإلشراف على  -

 اللغات. 
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 الخبرات التدريسية:-

**************** 

    قسم  –ات الفصل الواحد )المرحلة الثانية ذالمسرح االليزابيثي و المسرحيات  الحديثة -

 اللغة االنكليزية(      

 قسم اللغة االنكليزية( –الرواية الفكتورية )المرحلة الثالثة -

 قسم اللغة االنكليزية( –مقدمة في األدب اإلنكليزي )المرحلة االولى  -

   قسم اللغة  –القرنين السادس عشر و السابع عشر )المرحلة الثانية  يالشعر اإلنكليزي ف-

 االنكليزية(    

 كلية اآلداب. –قسم علم النفس  –مرحلة األولى الاإلنكليزية العامة لطلبة -

 كلية اآلداب. –نصوص اثرية باللغة اإلنكليزية لطلبة المراحل كافة في قسم اآلثار -

–إلقاء محاضرات متخصصة في تعليم اللغة اإلنكليزية في مركز التوفل و تطوير اللغات -

 جامعة القادسية.

 

 البحوث العلمية النشورة: -

*********************** 

 .(2007) : ثعلبان متطابقانفولبوني وباروكا -1

 (.2008الحقيقة والوهم في مسرحية هاملت ل شكسبير و هنري الرابع لبيرانديللو) -2

 (.2009الثورة واإلستسالم في مسرحيتي سوفوكليس و أنوي انتيجوني ) -3

 .(2010) غارسيا لوركافيديريكودراما الموت في ثالثية األرض األسبانية ل -4    

    إيبسن        حية تتحول ظالل الماضي الى اشباح مؤرقة: دراسة مقارنة في مسر عندما -5      

 (2012اسفل األعماق ل كوركي  ) روزميرشولم و مسرحية        

     لروبن   حديث إلى إرهابيين"العالم سرطان يأكل ذاته": دراسة في مسرحية التلقين   -6     

 (.2013) ساونز            

 

 

 المشاركات العلمية في المؤتمرات:-

***************************** 

 شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية داخل العراق.-

 

 :كتب الشكر و التقدير-

******************** 

 كتاب شكر من السيد رئيس جامعة القادسية.-
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 كتب شكر من السادة عمداء كلية اآلداب .-
عمداء كلية الطب و كلية العلوم والحاسبات لتقويم عدد من كتب شكر من السادة -

 األطاريح العلمية.

كتاب شكر موجه من قبل السفارة األميركية في بغداد للمشاركة في الندوة الخاصة بتعليم -

 (. 2010اللغة اإلنكليزية )


