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  –ديب  –خ حممد بن راشد آل مكتوم املكتب التنفيذي للشي –املستشار الثقايف  - 0/00/2004
 اإلمارات العربية املتحدة2012-                  

 األردن –عمان  –جامعة فيالدلفيا  –ليزي نگأستاذ األدب اإل  -0/00/2000
 .ماليزيا - ورلمپكواال -اجلامعة اإلسالمية العاملية  -ليزي نگأستاذ األدب اإل  -01/8/0001

 .األردن -عمان  -جامعة الزيتونة األردنية  -ليزي نگدب اإلأستاذ األ  -0/0/0004
 .جامعة اإلمارات العربية املتحدة -ليزي نگأستاذ األدب اإل  -0/0/0080
 .األردن -إربد  -جامعة الريموك  -ليزي نگأستاذ األدب اإل - 0/0/0081
 .ناألرد -إربد  -جامعة الريموك  -مدير دائرة اللغات احلديثة  - 0/0/0084

 ترقية علمية إىل مرتبة أستاذ يف السنة اخلامسة، جامعة الريموك،  - 01/0/0081
 .ليزية وآداهبانگمدير دائرة اللغة اإل. األردن -إربد 

 جامعة الريموك، -ليزية وآداهبا نگأستاذ مشارك بدائرة اللغة اإل  4/2/0081
 .األردن -إربد 

 .تفرغ للتأليف والرتمجة -تقاعد مبكر من جامعة بغداد   0081 - 0011
 .نشر عشرين كتاباً يف الفرتة املذكورة  

 إشراف على رسائل  -كلية اآلداب، جامعة بغداد   -أستاذ مشارك   0011 – 0012
 .ليزي واألدب املقارننگماجستري يف األدب اإل

 إجراء أحباث عن الشعراء   .لرتانگإ -تفرغ علمي جبامعة كمربدج   0012 - 0010
 .ـيپاألوردور العرب يف تطور الشعر  -دور الرتوبا

 .كلية اآلداب، جامعة بغداد  -أستاذ مشارك   0010 – 0010
 .أستاذ مساعد، منتدب للتدريس جبامعة الكويت  0010 – 0011
 .ـيةپوررئيس قسم اللغات األ -ليزي جبامعة بغداد نگتدريس األدب اإل  0011 – 0012
 ، ڤجامعة ويسرتن رزر  -( الشعر احلديث والنقد)ليزي نگإلدكتوراه يف األدب ا  0012 – 0020

 .أوهايو -لند كليڤ
 ، مجع مواد لرسالة(ليزي احلديثنگدورة عن األدب اإل)جامعة أكسفورد  (0010صيف )

 (.0012 - 0801الناقد،  -مسعة الشاعر : هاومسن. ئي. أ)الدكتوراه 
 .غدادليزية والفرنسية جبامعة بنگتدريس اإل  0020 - 0021
 .ردڤجامعة هار -ليزية وتدريسها نگماجستري يف اإل   0021
 .العراق -التدريس يف ثانويات املوصل   0022 – 0022
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 .ليزية وآداهبا، جامعة بغدادنگيف اللغة اإل( شرف)ليسانسيه    0022
 

 (نوانا  ع  15 كتابا   15شور  اإلنتاج المن( 
 دراسات نقدية -أ

بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ) 2ط( 0011رة اإلعالم، بغداد، وزا) الاحث عن معنى .0
0081.) 

بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ) الشاعر والقصيدة -األرض اليااب : إليوت. س.ت .2
املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -عمان ) 1، ط(0081مكتبة التحرير،  -بغداد ) 2ط( 0080
0002.) 

الشؤون الثقافية العامة،  بغداد، دار) 2ط( 0082بغداد، وزارة الثقافة واإلعالم، ) مادالنفخ في الر  .1
0080.) 

 (.0000لندن، رياض الرّيس للكتب والنشر، ) منازل القمر .4
 (.0000بريوت، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ) شواطئ الضياع .2
رياض )ر العربي المعاصر ، درابسة نقدية في الشع: شعر الحداثة والشتات : مدائن الوهم  .1

 .(2002الريس للكتب والنشر ، بريوت 

 –بريوت  –املؤسسة العربية للدراسات والنشر ) –درابسات ومترجمات نقدية : الصوت والصدى .1
2002) 

 (2008بريوت س للكتب والنشر رياض الريّـ ) –درابسات ومترجمات نقدية  :أوراق الخريف .8
 (2000المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت )  -قديةسات و مترجمات نادر:  ألوان المغيب .0

 200 3   بيروت-ربيّةللدراسات والنشرالمؤسسةالع –دور العرب في تطّور الشعر األوربي  .10

 2001 -هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة  – ترجمة و دراسة: الغنائيّات : وليَم شكسبير . 55     
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 ليزية إلى العربيةنگترجمات كتب من اإل -ب  
الكويـت، وزارة اإلعـالم ( 80/0 -سلسلة من املسرح العـاملي ) مياه بابل، رقصة العريفجون آردن،  -0

0011. 
. 0011الكويـت، وزارة اإلعـالم، ( 02 -سلسـلة مـن املسـرح العـاملي ) تيمون األثينيي ير،شکسپوليم  -2

 (.0084املؤسسة العربية للدراسات والنشر،  -بريوت ) 2ط
الكويـت،  وزارة ( 002/2 -سلسلة من املسرح العـاملي ) الحرية المغلولة، صعود الاال آردن، جون -1

 .0018اإلعالم، 
وزارة الثقافـــة  -بغـــداد )جـــزءاً  01جـــزءاً  هـــر منهـــا  44سلســـلة مـــن : موبسيييوعة المصيييالد النقيييد  -4

ور عـــن أجـــزاء بـــدأت بـــال ه 4جملـــدات ذات : الطبعـــة الثانيـــة(. 0080، 0082 - 0018واإلعـــالم، 
وهـذه األجـزاء ( 0002 - 0081)جملـدات  4صـدر منهـا . املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت

. 1التصــور واخليــال . 1الالمعقــول . 2اجملــاز الــذه  . 4اجلماليــة . 1الرومانســية . 2املأســاة . 0: هــي
. احلبكـة. 02والـدرامي  الدرامـه. 00الرومـانس . 00الواقعية . 0الوزن والقافية والشعر احلر . 8اهلجاء 

 .الرعوية. 02الرتميز . 04املفارقة وصفاهتا ( A-01)املفارقة . 01
 (.0082بغداد، وزارة الثقافة واإلعالم، ) وليم بليك: لمگ -ج . د -2
 .0000الكويت، وزارة اإلعالم، ( 241 -سلسلة من املسرح العاملي ) ركليسيپ ير،شکسپوليم  -1
 .0002الكويت، وزارة اإلعالم، ( 220 -ن املسرح العاملي سلسلة م) بسيمالين ير،شکسپوليم  -1
 (.0004 -أبو  يب  -اجملمع الثقايف ) أغان وأشعارور، گرابندرنات تا -8
نشـــرته . ، جـــزءانالشيييعر العربيييي الحيييديثاتجاهيييات واركيييات فيييي  : ســـلمى اخلءـــراء اجليوســـي. د -0

 -احتـاد كتّـاب وأدبـاء اإلمـارات )صـدر اجلـزء األول عـن . 0011ليزية دار بريل، اليدن، هولندا نگباإل
 .2000بريوت ، مؤسسة الوحدة العربية  –صدر اجلزءان يف جملد واحد 0001( الشارقة

 [Trends and Movements in Modern Arabic Poetry] 
ليزيـة، دار نگ، نشـرته بـاإلأطليس الحضيارة اإلبسيالميةلوس ملياء الفـاروقي، . إمساعيل الفاروقي و د. د -00

 (. 0008الرياض،  -صدر عن مكتبة العبيكان ) 0081نيويورك،  -ماكميالن 

The Cultural Atlas of Islam 
ليزيــة نگ، نشــرته بــاإلالحضييارة العربييية اإلبسييالمية فييي األنييدلس( حمــررة: )ســلمى اخلءــراء اجليوســي. د -00

 (. 0008دة العربية، مؤسسة الوح: بريوت) 0002هولندا،  -دار بريل اليدن 

The Legacy of Muslim Spain ( ليزيةنگحبثا باإل 11حبثاً من أصل  20ترمجة.) 
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 ليزيةنگترجمات كتب من العربية إلى اإل -ـ ج
1- Culture and Arts in Iraq (Baghdad, 1978). 

2- Revolution and Development in Iraq (Baghdad, 1980). 

3- Adil Hussein, Iraq: The Eternal Fire. (1972 Iraqi Oil Nationalization). 

London, Third World Center, 1981. 

4- Battlefront Stories from Iraq, by various hands (Baghdad, 1983). 

5- Modern Iraqi Poetry, by various hands (Baghdad, 1987). 

6- Dr. Suad As-Sabah, In the Beginning Was the Female, poems (Beirut, 

1994). 

7- Malik ibn Nabi, The Question of Culture, (Arabic ed., Damascus, 1984). 

(The International Institute of Islamic Thought, London, 2003). 

8- Malik Badri, Contemplation: An Islamic Psychospiritual Study 

Cambridge, C.U.P. 2000. 

9- Al-Tijani, Abdul-Qadir Hamid, The Qur'an and Politics, Origins of 

Political Thought in the Makkan Qur’an, London, 2004. 

10- Ala’uddin Kharoofa, The Loan Contract in Islamic Law. 

(UIAM, Kuala Lumpur, Malaysia, 2002). 

11- Salma K. Jayyusi, ed., Human Rights in Arabic Texts, by various hands, 

(gone to press ) 

12- Arabic Poetry in Iraq (Babtain Foundation, Kuwait, 2004). 

13- Intimations of the Deserts: Poems by Abdul – Azeez Saud Al – Babtain – 

Kuwait, 2004 

14-     Wastefarer :  Poems  by Abdul-Aziz Saud Al-Babtain  ,Kuwait,2004 
                                   

يةليزية إلى العربنگأبحاث من اإل  جمةرت                           -د   
    

الحداثة في الشعر " Modernism in Arabic Poetry: سلمى اخلءراء اجليوسي. د -0
 .(Cambridge History of Arabic Literature, vol.4): نشر يف". العربي

 The Return to Tradition as Positive Action: راء اجليوسيسلمى اخلء. د -2
 .مسامهة يف تكرمي الدكتور إحسان عباس ".العودة إلى التراث فعل إيجابي"

عر المصر  يالش" Egyptian Poetry in the 1970’s: وسيـءراء اجليـلمى اخلـس. د -1
 .مسامهة يف تكرمي الدكتور مصطفى بدوي "في الساعينات

4- Khalid BlankinshipIslam and World History "اإلبسالم والتاريخ العالمي"  

(The American Journal of Islamic Social Sciences, VIII, 3, 1991) 
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 ليزيةنگترجمة أبحاث من العربية إلى اإل -ه
 Modern"ديث من منظور إبسالمي يم النفس الحيعل(: عة اخلرطومـجام)دري ـالك بـم. د -0

Psychology from an Islamic Perspective" 
 مدخل إلى مقاصد الشريعة( رئيس املعهد العاملي للفكر اإلسالمي)طه جابر العلواين . د. أ -2

"Introduction to the Intents of Sharia." 
 

 أبحاث مؤتمرات منشورة  -و
0- "Problems in Translation of World Classics " حبث قدم للمؤمتر العاملي األول حول

ونشر يف خمتارات من  0084اهلند  -نيودهلي  -املنعقد جبامعة جواهر الل هنرو ( األدب يف الرتمجة)
 :أعمال املؤمتر يف كتاب بعنوان

Literature in Translation (Popular Prakshan, Bombay, 1988) 
 

2- "The Romance Kharja and the Rise of European Love Lyric " حبث قدم للمؤمتر
 - Canadaكندا   -سابع عشر لالحتاد الدويل لآلداب واللغات احلديثة، جامعة كويلف ال

Guelph  بعنوان( 0080 -كتاب خمتارات من أعمال املؤمتر )نشر يف  - 0081أغسطس  -آب :
Historical and Cultural Contexts of Linguistic and Literary Phenomena. 

University of Guelph, Ontario, Canada, 1989. 
 

1- "Courtly Love: Arabian or European?  " حبث قدم للمؤمتر العاملي لألدب املقارن- 
 (.0000ميونخ  -نشر يف أعمال املؤمتر ) 0088أملانيا، آب  -جامعة ميونخ 

4- "Medieval Orientalization of Europe " اجلمعية الدولية )حبث قدم للمؤمتر اخلامس
 (.أعمال املؤمتر)نشر يف  0/0000/ 24 - 20تونس ( وسطلدراسات الشرق األ

2- "Contribution of Andalusian Poetry to the Rise of European Love Lyric " حبث
نشر  2/02/0000 - 10/00قدم للمؤمتر الدويل اخلامس للدراسات املوريسكية األندلسية، تونس 

 (.أعمال املؤمتر)يف 
 .0004مسقط  -( أعمال املؤمتر)نشر يف " لقصة في بسلانة عماناإلنجاز الثقافي عند كتاب ا" -1
1- "Problems of Teaching a Literary Text "ليزية نگحبث قدم ملؤمتر تدريس اللغة اإل- 

 .0002عمان، شباط  -مجعية الثقافة األرثذوكسية 
 0002، أيار حبث قدم ملؤمتر الثقافة املغربية، طنجة "مثال محمد بنيس: الشعر المغربي الحديث" -8

 (.أعمال املؤمتر)ونشر يف 
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 .0002مهرجان جرش، عمان، متوز  -حبث للحلقة النقدية  "جارا مترجما  " -0
 (.0002، بريوت، حزيران الناقدجملة )يف تأبني جربا إبراهيم جربا،  "نصف قرن من اإلصغاء" -00
00- “Andalusian and English Lyrical Poetry” حبث نشر يف أعمال مؤمتر 

 “English and Islam” 0008كواالملبور، ماليزيا، -اجلامعة اإلسالمية العاملية. 
02- “The Problems of Translating Religious Texts” حبث ملؤمتر 

 Problems of Translation ،0000، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا، كانون األول. 
 

 أبحاث متنوعة منشورة  -ز
 (.0000أغسطس / املغرب، يوليو الوادةجملة )حبث نشرته  "معاصرالتناص في الشعر العربي ال" -0
املؤسسة العربية )، القلق وتمجيد الحياة: مسامهة يف كتاب تكرمي جربا إبراهيم جربا" معلمي األول" -2

 (.0002للدراسات والنشر، بريوت، 
 ( 0001 اآلداب،جملة )، نشر يف "السيرة الذاتية لجارا إبراهيم جارا: شارع األميرات" -1
4- Andalusian and English Lyrical Poetry""  مسامهة يف كتاب تكرمي الدكتور عبد

 (.0001جامعة البنات،  -عمان )العزيز الدوري، 
 (.0001، بغداد، الموقف الثقافينشر يف ) "الحب غربا   …الحب شرقا  " -2
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