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 الدراسة/ التدريب
 

 الشهادات
 الشهادة : بكالوريوس آداب ترجمة                                                            2005 – 2004

اآلدابالكلية:   
الموصل  الجامعة:  

العراق  :البلد المانح للشهادة  
 

 
 الشهادة : ماجستير آداب ترجمة                                                             2011 - 2010

اآلدابالكلية:   
الموصل  الجامعة:  

العراق  :البلد المانح للشهادة  
 

 
 

ووظيفية ةمعلومات شخصي  
 

1981/ 22/2نينوى/ القيارة محل وتاريخ الوالدة:   

 
متزوج  الحالة الزوجية:  

 

9/1/2007جامعة تكريت كلية اآلداب في محل وتاريخ أول تعيين:   
 
 

 األلقاب العلمية: 
2011/ 14/10 مدرس مساعد:  

 

18/11/2015مدرس:   

 

6/5/2020 أستاذ مساعد:  
 

 المهام التدريسية 
 مدخل إلى الترجمة

 الترجمة من االنكليزية إلى العربية

 الترجمة من العربية إلى االنكليزية 

 الترجمة التعاقبية 

 الترجمة األدبية 

 الترجمة الفورية

 المقالة

 المحادثة 



 

اإلدارية المهام   
 

الوقت الحاضر إلى 2011منذ عام   امتحانيهعضو لجان   

2018/2019قسم اللغة االنكليزية للعام الدراسي  إلىعضو لجنة اختبار الطالب المتقدمين   

الوقت الحاضر إلى 2018الدراسات العليا منذ عام  إلىعضو لجنة االمتحان التنافسي للمتقدمين   

2019/2020للدراسات العليا للعام الدراسي  امتحانيهعضو لجنة   

الحاضر إلى الوقت 2018/2019مقرر الدراسة المسائية منذ بداية العام الدراسي   

الوقت الحاضر  2020/ 2019مقرر الدراسات العليا منذ بداية العام الدراسي   

 

 

 األبحاث المشورة

  
 

 المشاركين العدد والتاريخ جهة النشر  عنوان البحث  ت
لوب التلميح واالستنباط في الترجمة تالزم اس 1  آداب الفراهيدي  

 كلية اآلداب

 جامعة تكريت 

16( في 16العدد)  

  2013أيلول 

 عمر داود عمر

ترجمة تناص التضاد في النصوص العربية الى  2

 اللغة االنكليزية 
مجلة جامعة تكريت  

 للعلوم اإلنسانية 
(  24المجلد)

( 6العدد)  

2017تموز   

عمر داود عمرم.م    

 بحث مشترك

 آداب الفراهيدي  دور االحتراس في الترجمة 3

 كلية اآلداب

 جامعة تكريت 

 
 

داود عمر عمر م.   

 بحث مشترك

 آداب الفراهيدي  معاني األفعال االنكليزية الساندة في اللغة العربية  4

 كلية اآلداب

 جامعة تكريت 

( اذار  37)العدد 

2019 

 م. عمر داود عمر 

 بحث مشترك

التهافت في   ألسلوبدراسة بالغية براغماطيقية   5

 الرسوم العربية المتحركة 

أبحاث كلية التربية  

/األساسية جامعة   

 الموصل 

(  15المجلد )

 حزيران (3العدد)

2019 

 م. عمر داود عمر 

دراسة مقارنة للمجامالت على موقع فيسبوك بين   6

الترجمة إلى اإلشارةاللغة العربية واالنكليزية مع   

أبحاث كلية التربية  

/األساسية جامعة   

 الموصل 

 

(  15المجلد )

/أيلول  2019  

 م. عمر داود عمر 

أبحاث كلية التربية   منحى قصور الفهم والمقبولية في الترجمة  7

/األساسية جامعة   

 الموصل 

 

(  15المجلد )

/أيلول  2019  

 م. عمر داود عمر 

 بحث مشترك

 المعاظلة من اللغة العربية الى أسلوبترجمة  8

 اللغة االنكليزية 
 آداب الرافدين

 /كلية اآلداب 

 جامعة الموصل

(  78) العدد

/حزيران  2019  

 م. عمر داود عمر 
 بحث مشترك

 

 
 

 

 

 



 

 

 


