
 ذاتية والعلمية السيرة ال
 مان هللا عزيزأشذى 

 المسرح الحديث. مدرس /ماجستير في االدب االنكليزي 
  جامعة الموصل، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، قسم اللغة اإلنكليزية 

 المعلومات الشخصية
 شذى أمان هللا عزيز حسين العبادي  االسم  •
 ٣/١٢/١٩٦١ المواليد •
 الموصل / العراق  الوالدة مكان  •
 انثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوجة  الحالة الزوجية  •
 ٥ عدد األطفال  •
 ٠٧٧٠٢٠٥١٦٥٤ رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 ادب انكليزي  التخصص العام  •
 مسرح حديث  التخصص الدقيق •
 Shathaamanallah709@gmail.com البريد األلكتروني  •
 shathaamanullah@uomosul.edu.iq.uo بوابة البحث العلمي  •

 

 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 العراق  الموصل،، جامعة  اآلداب كلية  ادب انكليزي      1990 ماجستير •
 عراق ، ال  الموصل  جامعة  التربية ،كلية  لغة انكليزية 1984 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 ١/١٩٨٥/ ١٠ م.باحث •
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 ٣/١٠/١٩٩٣ درس مساعد م •
 ٢٠٠٤/ ٣/٤ مدرس •

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 مساعد باحث في قسم اللغة االنكليزية ثم مدرس مساعد و مدرس  المنصب •
 تراكم المعلومات من خالل ممارسة المهنة االدارية والتدريسية   الخبرة   •

 األنشطة التدريسية 
 االستيعاب  لطلبة المرحلة االولى  .１
 بة المرحلة الثانية لطلدثة محاال .２
 لطلبة المرحلة الثانية  االدب القصصي الحديث   .３
 المرحلة الثانيةبة  لطل والمسرحية الحديثة ذات الفصل الواحد حية القرن السادس عشرمسر  .４
 رواية القرن الثامن عشر والتاسع عشر لطلبة المرحلة الثالثة .５
 لثةالمسرحية الشكسبيرية لطلبة المرحلة الثا .６
 لطلبة المرحلة الرابعة  الحديثةالمسرحية البريطانية واالمريكية  .７
 طلبة المرحلة الرابعة في قسم اللغة االنكليزيةاالشراف على بحوث تخرج  .８
  االختصاص الدراسات غيراللغة االنكليزية لطلبة مبادئ  .９
 الخاصة باالدب االنكليزي   مناقشة العديد من بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة .１０
 المدارس الثانوية االشراف على اداء مجموعة مطبقين من طلبة المرحلة الرابعة في  .１１
 

 البحوث المنشورة
ا.د.حسن محمد صالح منشور في باالشتراك مع برونكس التالي سانشيز في مسرحية سونيا  (تمثيل هوية االنثى) •

 .  ٢٠١٧في تشرين االول ( ٩العدد ) ،(٢٤د)مجلة جامعة تكريت للعلوم االنسانية المجل
في مجلة   باالشتراك مع الست نبال امجد صبري منشور وأوالدها بريخت االم شجاعةفي مسرحية  (تجار الحرب) •

 .  ٢٠٠٤التربية والعلم للعام 
 .  ٢٠٠٣( في ١الرقم) ،(١٠منشور في مجلة التربية والعلم العدد) (الحداثة في شعر ايميلي دكنسن) •
منشور في مجلة   ( اوالديموت بائع متجول وكلهم  أرثر ميلر الجوانب االجتماعية والسياسية في مسرحيات ) •

 . ٢٠٠٢في  (٩الرقم ) ، (٢عدد)الالتربية والعلم  
باالشتراك مع أ.صديق بكر اغوان.منشور في مجلة   (هاملت لشكسبيراختالفات في الثيمات القديمة في مسرحية ) •

 .  ١٩٨٦ة التربية والعلم لسن
 

 الكتب المؤلفة 



 ( ماجستير, قسم اللغة االنكليزية /كلية التربية / جامعة الموصلأبرز مسرحيات سينك, دراسة نقدية )اطروحة   •
 العلمية   والندوات المؤتمرات

وحدة التعليم المستمر   /التعليم في طرائق التدريس( في كلية التربية االساسية الدورة العلمية الموسومة )محور •
 .  ٢٠١٩/ ٢٤/١٢ – ٢٢للفترة من 

-٢٧في   جامعة ايشق في اربيلللدراسات التربوية واللغوية في   العاشرالدولي ؤتمر  مالمشاركة في ال •
   ٢٠١٩/نيسان/٢٨

في قسم علوم الحياة /كلية التربية للعلوم   (االفاق المستقبلية في مجال علوم الحياة)دوة العلمية الموسومة الن •
 .  ١٧/٤/٢٠١٩/جامعة الموصل، في  الصرفة

مع مركز  التربية االساسية في جامعتي الموصل ودهوك بالتعاون  الذي اقامته كليتاالمؤتمر العلمي الدولي الثالث  •
-١٠نحو تحقيق اهداف التعليم( في  سوم )تكامل العلوم نون للبحوث والدراسات المتخصصة المو 

 .  ٢٠١٩/نيسان/١١
كلية التربية للعلوم الصرفة /قسم  /( في جامعة الموصل الفعالهندسة التدريس الجامعي )ورشة العمل الموسومة  •

 .  ٢٥/٣/٢٠١٩علوم الحياة في 
قسم  _ في كلية التربية االساسية منطلق لتعزيز التعايش السلمي (العلوم التربوية )الملتقى التربوي االول الموسوم  •

 . ٢٠١٩/ ٢٧/٢في  المتخصصةبالتعاون مع مركز نون للبحوث والدراسات  التربية الخاصة
 .  ١٠/٤/٢٠١٤الندوة العلمية الموسومة )قضايا في التداولية والخطاب( في كلية الحدباء الجامعة في  •
في كتابة البحوث في كانون الثاني   MLA  الموسومة استخدام نظام.محمد حسن صالح د حضور ورشة عمل  •

 /قسم اللغة االنكليزية ٢٠١٩
 ١٩٨٦ فيالموصل/قسم اللغة االنكليزية  فيالمركزي المعلمين   معهدفي خاصة بعلوم اللغة علمية حضور ندوة  •
 . بحوث االساتذة في قسم اللعة االنكليزيةحلقات لمناقشة لمشاركة في حضور خمسة ا •
الرقم   صادرة من مديرية الدفاع المدني لمحافظة نينوى  ١٩٨٥لسنة  ٣٨رقم  ولية ال سعافات اال دورة ا •

 ١٧/٤/١٩٨٥في  ٦/٥١/١٥٤٣
 
 
 
 
 
 
 

 النشاطات العلمية األخرى 



 طويرية لت الدورات ا •
     في جامعة الموصل للفترة في مركز تطوير طرق التدريس والتدريب الجامعيتدريبية  ( ال٧١)ورة الد .1

٩/١٩٩٥/ ٢٧-١٦ 
 مركز تطوير طرائق التدريس ./الغراض الترقية/ جامعة الموصلالتدريس ق طرتطوير في  ةتدريبي دورة .2
في جامعة  في مركز الحاسبة االلكترونية  الغراض الترقية كورس في تطوير استخدام الحاسبة االلكترونية .3

 ٢٠٠٢/ ٢٧/٦-٢٠للفترة  الموصل
         ،٢١/٢/٢٠٢٠-١٦ في للطلبة المشاركين في امتحان توفلاللغة االنكليزية  كفاءة  دورة تدريس .4

٢٤/١/٢٠١٩-٢٠ ، ٢٨/٤/٢٠١٩-٢٤  ، ٢٠٢٠/ ٥/١-٣   
 في اقسام علمية من جامعة الموصل.االشراف اللغوي على اطاريح وبحوث علمية  .5
لمجلة التربية والعلم في جامعة    (الدب االنكليزي )ا العلمي على بحوث خاصة باالختصاصاالشراف   .6

 الموصل  
 

 كتب الشكر 
 ١١/١٢/٢٠١٩في  ٩/٣/٩٣٥٨العدد الى لجنة التدقيق  ة للعلوم االنسانيةكلية التربيكتاب شكر من السيد عميد  •
 ١/١٠/٢٠١٩في  ٩/٣/٠٧٧العدد  كلية التربية للعلوم االنسانية كتاب شكر من السيد عميد •
 ٢/١٢/٢٠١٨في  ٩/٣/٧٩٦٦١كتاب شكر من السيد عميد الكلية للمشاركة في لجنة التدقيق المرقم  •
 ٢٠١٦كتابين شكر في  •
 ٢٠١٥كتاب شكر من السيد عميد الكلية في  •
المرقم  وتقدير للمشاركة في لجان التصحيح الختبار الكفاءة في مادة اللغة االنكليزية من رئيس الجامعة  كتاب شكر  •

 ١١/١١/٢٠١٣في  ٩/١٠/٢٣٨٦٦
 ؟ ٢٠١٢في العام جامعة لتصحيح امتحان كفاءة اللغة االنكليزية لطلبة توفل كتاب شكر من السيد رئيس ال •
      للعام  في قسم اللغة االنكليزية التدقيق  نةمن السيد عميد كلية التربية للمشاركة في لج وتقدير ب شكراكت •

 ٢٠١٣/ ٧/ ٩في ٩/٣/٩٠٤٩الرقم   ٢٠١٣-٢٠١٢
التربية للمشاركة في لجنة التدقيق في قسم اللغة االنكليزية للعام       كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية  •

 ٢٠١١/ ٧/ ٣في  ٦٩٧٢/ ٩/٣الرقم  ٢٠١١-٢٠١٠
الرقم   ٢٠٠٨-٢٠٠٧للمشاركة في اللجنة العلمية للعام كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية  •

 ٨/٢٠٠٧/ ١٥في  ٥١٤٣/ ٩/٣
 .في لجنة جرد كتب التعليم المجاني لقسم اللغة االنكليزيةكتب شكر من السيد عميد كلية التربية للمشاركة  •

 


