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 (((ذاتيحانسيزج ان)))

 
 

 الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
 

 الديوانية / ام الخيل  عىىان انسكه :  صييب مجيد كاظم الحمزاوي الثالثي واللقب  االسم
 82383087770 تايم :رقم انمى القادسية -العراق 72/1/1431 انتىنذ ومسقط انزأس : 
 Suhaib_mk@yahoo.com :انثزيذ االنكتزووي 88011311 هىيح األحىال انمذويح : 

 

 ةالـعـلـمـي تالمؤهالالتعليم/ 
 

 سىح انتخزج انجامعح انتخصص انشهادج 

 7884-7883 القادسية  انكميزي بكالوريوس
 7817-7817 بنكمور اليندية  ادب انكميزي  ماجستير 

 

 ت وظيفية معلوما
 7884/  18/  73 تاريخ أول تعييه في دوائز انذونح 
 7884/  18/  73 تاريخ انمثاشزج في انتعهيم انعاني 

يخ انمثاشزج في جامعح انقادسيح تار  73  /18  /7884 
 

 المناصب :

 خالل انفتزج انمىصة  خ

 انى مه

1/3/7817  17/7884/ 77 مسؤول وحدة البحث والتطوير / كمية العموم 1  
71/2/7817  مسؤول وحدة الدراسات العميا / كمية العموم  7  72/7/7810  
78/18/7810 مقرر قسم االثار / كمية االداب  3  71/3/7813  

 

 االلقاب العلمية 

 تاريخ انحصىل عهيه  انهقة انعهمي

14/7/7180مدرس مساعد  1  
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 المحاضرات الدراسية 

 انمحاضزاخ  خ

ة انكميزية / المرحمة االولى / قسم عموم الحياة لغ 1  
/ قسم عموم الحياة الثانيةلغة انكميزية / المرحمة  7  

/ قسم عموم الحياة الثالثةلغة انكميزية / المرحمة  3  

 لغة انكميزية / المرحمة الرابعة / قسم الكيمياء 7
الكيمياء/ قسم  ثالثةلغة انكميزية / المرحمة ال 0  

/ قسم عمم النفس / كمية االداباالولى/  يزية عاموانكم 1  
/ قسم عمم النفس / كمية االداب الثالثةانكميزية عام / 2  
 لغة انكميزية / كمية الصيدلة / المرحمة االولى والثانية  3

 

 التشكرات 

 كتاب انشكز  خ

برئيس لجنة الضيافة في مؤتمر كمية االداشكر من عميد كمية االداب /  1  
7812-7811متحانية اشكر من رئيس الجامعة / لجان  7  
7812-7811متحانية اشكر من عميد كمية االداب / لجان  3  
 شكر من عميد كمية االداب / مناقشة البحوث الفائزه عمى الكمية  7
 شكر من عميد كمية االداب / عضو لجنة الضيافة في مؤتمر كمية االداب  0
الداب/ عضو لجنة المؤتمر التقويمي شكر من عميد كمية ا 1  
7811-7810شكر من عميد كمية االداب / عضو لجنو امتحانية  2  
7811-7810متحانية اشكر من رئيس الجامعة / لجان  3  
 شكر من مجمس محافظة الديوانية  4

 

 المؤتمرات العلمية  والندوات والمشاركات االكاديمية 

 اسم انمؤتمز او انىذوج خ

(محاضر اثر النصوص االنكميزية عمى طمبة االثار )حمقة نقاشية 1  
(محاضر عرض االدوات واالالت االثارية المستخدمة في التنقيبات بالمغة االنكميزية )حمقة نقاشية 7  
/ كمية االداب مؤتمر االمام عمي بن الحسين )ع(  3  
 المؤتمر العممي الدولي االول / كمية العموم  7
المام محمد الباقر )ع( / كمية االدابمؤتمر ا 0  
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 روابط المواقع البحثية 

 انزاتط  انمىقع 

Google scholar https://scholar.google.com/citations?user=NoBtsHsAAAAJ&hl=ar 
Research gate https://www.researchgate.net/profile/Suhaib_Majeed 

 

 الدورات 

 خ
 مكان انذورج  انذورج 

 كمية اليندسة  التعليم على البرنامج الجاهز  1
 كمية االداب / قسم االثار  تصىير االثار وتىثيقها  7
 كمية التربية  كتابة البحث العممي بالمغة االنكميزية  3
 مركز الحاسبة  جدول الغيابات  7
 كمية االداب / قسم االثار  طريقة رسم الفخار  0
وني دورة التعميم االلكتر  1  مركز الحاسبة  
ز تطوير التدريسي والتدريب الجامعيمرك دورة التاىيل التربوي  2  
 مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي  دورة تقنيات التعميم  3
 كمية العموم / قسم الكيمياء  التقانات الحاسوبية  4
 مركز التعميم المستمر دورة سالمة المغة العربية  18
اىيل التربوي )الترقيات العمميو(دورة الت 11  مركز تطوير التدريسي والتدريب الجامعي 
 مركز التوفل   التدريب عمى تطبيقات المختبر دورة  17

 

 البحوث المنشورة 

 راتط انثحث انسىح  انمجهذ انعذد اسم انمجهح  اسم انثحث خ

1 Hester Prynne and 

Ethan Frome: Two 

Faces of the Same 

Tragedy 

مجهح كهيح 

انتزتيح 

 االساسيح 

89 32 3112 https://www.iasj.net/ 

iasj?func=issueTOC&isId=7818&uiLanguage=ar 

3 Conflict Between 

Tradition and 

Change in Chinua 

Achebe’s 

Postcolonial Novel 

Things Fall Apart 

مجهح كهيح 

اب االد

جامعح 

 تغذاد 

131  3119  

 

https://www.iasj.net/

