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 :  بسعاد ماهر محيل مرعي البدري:   ـم ـــــــــاالســ

 1/3/1791 : تاريخ الميـالد 

 غير متزوجة الحالة الزوجية :

 /    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلمة  :   الديـــــــــــانة

 اللغة االنكليزية / األدب األنكليزي/ المسرح        :     صــالتـخـص

 في قسم علوم الحياة/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد    أستاذ مساعد :      ةــــــالوظيف

 ماجستير أدب انكليزي     الدرجة العلمية :

 قسم علوم الحياة/كلية العلوم للبنات/جامعة بغداد/ الجادرية            :    عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

      59911170085:     الهاتف النقال

 basaadcom@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس
 

 3003-3002 التربية للبنات بغداد

 81/6/3002 التربية للبنات بغداد الماجستير

 الدكتوراه
 

   

    أخرى

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 
 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من لفترة  ا الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت

  3080الى 3002من جامعة بغداد كلية التربية للبنات 1

 ولحد اآلن -3080من  جامعة بغداد كلية العلوم للبنات 2

3    

4    

5    

 

 : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. رابعاً  

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 3080 بة الدراسات العليااالنكليزية العامة لطل علوم الحياة 8

 3080 .ودورات محادثة3.دورات توفل    8 وحدة التعليم المستمر 3

 3080 االنكليزية العامة لطلبة الدراسات العليا قسم الكيمياء 2

 3088 االنكليزية العامة لطلبة الدراسات العليا علوم الحياة 4

 3088 وليةاالنكليزية العامة لطلبة الدراسات األ علوم الحياة 5

 3083 االنكليزية العامة لطلبة الدراسات العليا علوم الحياة 6

 3083 االنكليزية العامة لطلبة الدراسات األولية علوم الحياة 7

 3083 االنكليزية العامة لطلبة الدراسات العليا قسم الكيمياء 1

 3083 .دورات توفل    8 وحدة التعليم المستمر 2

 3080 قسم علوم الحياة/ كلية العلوم للبنات مدرس مساعد 8

 2/10/2013 قسم علوم الحياة/ كلية العلوم للبنات مدرس 3

ولحد  3081/ 8/ 35من  قسم علوم الحياة/ كلية العلوم للبنات أستاذ مساعد 3
 اآلن



 

 

 

 

 

 

 

 3082 النكليزية العامة لطلبة الدراسات األولية والعلياا علوم الحياة 10

 3084 االنكليزية العامة لطلبة الدراسات األولية علوم الحياة 11

 3084 االنكليزية العامة لطلبة الدراسات العليا علوم الحياة 83

 3084 دورات توفل     وحدة التعليم المستمر 82

 3085 األوليةطلبة الدراسات االنكليزية العامة ل علوم الحياة 84

)قسم علوم الحياة، الكيمياء،  
 الفيزياء، الرياضيات(.

 3085 االنكليزية العامة لطلبة الدراسات العليا 

 3085 دورات توفل     وحدة التعليم المستمر 85

 3086 االنكليزية العامة لطلبة الدراسات األولية قسم الكيمياء+ قسم علوم الحياة 86

علوم الحياة، الكيمياء،  )قسم 
 الرياضيات(. الفيزياء،

للكورس األول فقط االنكليزية العامة لطلبة الدراسات 
 العليا 

3086 

 3086 دورات توفل+ دورات للمتقدمين للدراسات العليا     وحدة التعليم المستمر 87

 3081-3087 وليةاالنكليزية العامة لطلبة الدراسات األ قسم الكيمياء+ قسم علوم الحياة 81

 3081-3087 دورات توفل+ دورات للمتقدمين للدراسات وحدة التعليم المستمر 82

 قسم علوم الحياة 20
 وحدة التعليم المستمر

 دراسات أولية
 دورات محادثة ودورات للمتقدمين للدراسات العليا

3081-3082 

 قسم علوم الحياة 38
 وحدة التعليم المستمر

 وم+ ماجستيردراسات أولية+ دبل
 دورات محادثة ودورات للمتقدمين للدراسات العليا

3082- 3030 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة القســـم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت

   التوجد 8

3    

2    

4    

 



 

 

 

 

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن  عنوانال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
المؤتمر التأسيسي األول لمنظمة  1

 تيسول عراق
 3ت 87-82

3088 
 كعضوة مؤسسة حضور فندق عشتار / بغداد

ندوة عن برنامج فولبرايت مع  2
 السفارة االكريكية

المكتبة المركزية/ جامعة  3083آذار 
 بغداد

 الكليةحضور مع طالبات 

ندوة عن المراة األمريكية بالتعاون  2
 مع السفارة االمريكية

 كليةقاعة الحاسبات في  3088
 العلوم للبنات 

 حضور

ندوة من قبل مجموعة نسوة  4
امريكيات عن العمل مع القطاع 

 الخاص

 كليةقاعة الحاسبات في  3088
 العلوم للبنات

 حضور

 حضور كعضوة منظمة تيسول أربيل 3083 3ك 6 مؤتمر في جامعة صالح الدين 5

 كليةقاعة الكيمياء في  3082 ندوة عن حقوق المرأة 6
 العلوم للبنات

 حضور

لقاء الطالبات المرشحات للمشاركة  7
مع استاذ عمر  SUSIفي برنامج 

 صبري ودكتور أحمد عبد الصاحب

في  مكتب السيدة العميد 3082
 كلية العلوم للبنات

تبار لغتهم مناقشة الطالبات ألخ
 االنكليزية

ندوة عن برنامج فولبرايت لنيل  1
مع السفارة  لماجستيرادرجة 

 ريكيةماال

المكتبة المركزية/ جامعة  3082شباط 
 بغداد

 حضور مع طالبات الكلية

ندوة عن منهج اللغة االنكليزية  2
 يمتحان التنافسألوالحاسوب وا

 للمتقدمين للدراسات العليا

, آذار 84
3082 

ة الحكيم/ جامعة قاع
 بغداد

حضور كعضوة في لجنة تطوير 
زارة ومناهج اللغة االنكليزية في 

 البحث العلميوالتعليم العالي 

المؤتمر النسوي الثاني لكلية العلوم  10
 للبنات 

آذار  36-31
3082 

 قاعات قسم علوم الحياة
 في كلية العلوم للبنات

حضور ومشاركة ببحث تحت 
الغربة عنوان "شعور أونيل ب

االجتماعية واليأس كما تجلى ذلك 
 في مسرحية القرد كثيف الشعر"

قاعات قسم علوم الحياة  3082نيسان/  ندوة عن السيدة فاطمة الزهراء ع  88
 في كلية العلوم للبنات

 حضور

محاضرة عن استراليا القتها السفيرة  83
 ليندل ماكس

في كلية العلوم  3قاعة  7/5/3082
 للبنات

 حضور

-87 مهرجان العسل  82
85/83/3082 

/ للبنات  كلية العلوم
 جامعة بغداد

 حضور

ندوة عن لغة الجسد القاها د.حازم  84
 دوس العقابي

/ للبنات  كلية العلوم 35/2/3084
 جامعة بغداد

 حضور

ندوة عن ضمان تحسين الجودة بين  85
 حسن االداء والتعلم 

/ للبنات  كلية العلوم 33/4/3084
 بغدادجامعة 

 حضور

حلقة دراسيةعن مفاتيح مناهج البحث  86
 العلمي والترقيات العلمية

 حضور كلية العلوم/ جامعة بغداد 82/5/3084



 

 

 

 

 

 

 

حضور ندوة عن حقوق األقليات في  87
 العراق يوم الثالثاء 

 حضور كلية العلوم/ جامعة بغداد 87/3/3085

ندوة عن برنامج فولبرايت لنيل  81
مع السفارة درجة الماجستير 

 ريكيةماال

المكتبة المركزية/ جامعة  35/3/3085
 بغداد

 حضور مع طالبات الكلية

حضور ندوة عن )مخاطر األستعمال  82
المزدوج ألسلحة الدمار الشامل 

 والمواد الخطرة(

 حضور كلية العلوم/ جامعة بغداد 2016

حضور المؤتمر الطالبي لبحوث  20
 التخرج

 حضور عة بغدادكلية العلوم/ جام 2016

حضور ندوة مع جمعية المناخ  21
األخضر العراقية عن )كيفية حماية 

 3807بيئة األهوار(/ 

المكتبة المركزية/ جامعة  2017
 بغداد

 حضور

حضور ندوة عن تدريس اللغة  22
األنكليزية بحضور مندوبة من 

السفارة األمريكية/ جامعة 
 Americanبغداد/المكتبة المركزية/

Corner/ 17/9/2015 

المكتبة المركزية/ جامعة  2017
 بغداد

 حضور

كلية التربية للبنات/  2017 حضور مؤتمر اللغة األنكليزية 23
 جامعة بغداد

 حضور

كلية جامعة بغداد:  3087 مؤتمر اللغة األنكليزية 24
 ابن رشد-التربية

 حضور ومشاركة ببحث

ندوة عن قراءة الشعر االنكليزي في  35
 د االستعمارفترة مابع

كلية التربية للبنات/  3087
 جامعة بغداد

 حضور

اقامة ندوة عن كيفية كتابة البحث  36
 1العلمي بالصورة الصحيحة 

 محاضر كلية العلوم/ جامعة بغداد 3081

حضور ندوة عن خدمة وجباية  27
 الكهرباء 

 حضور كلية العلوم/ جامعة بغداد 2018

حضور المؤتمر الثالث لبحوث  31
 طالبات الدراسات العليا

 حضور كلية العلوم/ جامعة بغداد 3081

حضور ندوة )المنشطات والمخدرات  32
ومضار استعمالها واثارها على 

 المجتمع( 

 حضور كلية العلوم/ جامعة بغداد 3081

شاركت ببحث في مؤتمر كلية  20
 3082التربية/ ابن رشد/ 

جامعة بغداد: كلية  2019
 ابن رشد-التربية

 حضور ومشاركة ببحث

عن المسرح  Eحضرت ندوة قسم  31
3082 

كلية التربية للبنات/  2019
 جامعة بغداد

 حضور

حضرت في مؤتمر رياض األطفال  32
 األول في كلية التربية للبنات 

كلية التربية للبنات/  3082
 جامعة بغداد

 حضور

 
 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  



 

 

 

 

 

 

 

 كليةخارج ال داخل الكلية

 المقام في الكلية TOFEL ITPاالشراف على أمتحان 
 الكلية  3083و  3088في عامي 

الحضور في ورشة عمل مع السفارة االمريكية في 
 3080الكرادة في 

 ذاعطاء دورات توفل في وحدة التعليم المستمر  من
 3084الى  3080

الحضور في ورشة عمل مع السفارة االمريكية في 
  3088اء في المنطقة الخضر

تقديم محاضرة عن تيسول عراق في وحدة التعليم 
 3088 3ت 4المستمر بتاريخ 

 

المشاركة في دورات عبر االنترنيت مع جامعة 
 3080اوريكون االمريكية في 

اعطاء دورة محادثة للطالبات اللتي ذهبن للتدريب في 
 3083كلية سمث في الواليات المتحدة في حزيران 

ورة عبر االنترنيت مع جامعة المشاركة في د
 3088جورجيا االمريكية في 

 علوم الحياة والكيمياء أقسامالتقييم اللغوي ألطاريح 
 ولحد اآلن 3080منذ  والفيزياء

المشاركة في دروس حية اون الين من واشنطن عبر 
 3082ولغاية   3083االنترنيت 

 تاللغوي لملخصات بحوث مجلة كلية العلوم للبناالتقييم 
 

حضور االجتماع الشههري كعضهوة فهي لجنهة تطهوير 
منههاهج اللغههة االنكليزيههة فههي دائههرة البحههث والتطههوير/ 

 3083منههذ وزارة التعلههيم العههالي والبحههث العلمههي  
 ولحد اآلن

اللغوي لملخصات بحوث مؤتمر الكيمياء األول التقييم 
 3083،  3في ت ( بحثا54والبحوث كاملة وعددها )

حضور ورشة عمل عن اللغة االنكليزية/ كلية التربية 
 3082/ 4/  2للبنات/ جامعة بغداد/في  

ترجمة )هيكلية الكلية, نشاطات الكورس الثاني للعام 
, فولدر مؤتمر الكلية النسوي 3083-3088الدراسي 
 داف قسم علوم الحياة(هورؤى وأالثاني, 

في كليات  للغة االنكليزية متابعة األمتحان التنافسي
مجمع الجادرية بناء على أمر رسمي من وزارة 

منذ  التعليم العالي كوني عضوة في لجنة المتابعة
 ولحد اآلن 3082

تقديم محاضرة عن منهج اللغة االنكليزية الجديد في 
كليات العراق وكذلك عن االمتحان التنافسي للمتقدمين 

بنات/ في كلية العلوم لل 3/4/3082للدراسات العليا في 
 لقسم علوم الحياة 4قاعة 

/ كمتدربة Google Scholarالمشاركة في دورة 
مركز التطوير والتعليم المستمر/ رئاسة جامعة 

 1/88/3085بغداد/ 

 
حسب توجيهات  2/88/3082ترجمة دليل الكلية بتاريخ 

 العميدة

رفد بنك أألسئلة لألمتحان التافسي لمادة اللغة 
ليا/ وزارة التعليم العالي األنكليزية للدراسات الع

 3085والبحث العلمي/ دائرة البحث والتطوير/ 
 3086و

ترجمههة نبههذة عههن الكليههة فههي دليههل جامعههة بغههداد حسهههب 
 86/83/3082توجيهات العميدة بتاريخ 

 . المسرح األنكليزي 8 حضور حلقات نقاشية عن
 في كلية التربية للبنات 3086. الشعر األنكليزي 3

اطهههاريح ورسهههائل قسهههمي علهههوم الحيهههاة  تهههدقيق عنهههاوين
 ولحد االن 3/3082والكيمياء اعتبارا من شهر ت

اشههتراكي فههي كورسههات تخههص طههرق تههدريس اللغههة 
األنكليزيههة وحصههلت علههى خمههس شهههادات/ أون اليههن 
مع جامعهة أريزونها/ منهذ شههر حزيهران ولغايهة شههر 

 3086/ 8ت
 
 
 

 8االشهههراف علهههى موقهههع الكليهههة/ الترجمهههة منهههذ شههههر ك
 3086ولغاية  3084

 
 
 
 
 

(/  American Lifeحضور محاضرة عن )
 Americanجامعة بغداد/المكتبة المركزية/

Corner 3086 



 

 

 

 

 

 

 

ترجمهة مهذكرتي تفهاهم بهين وزارة التعلهيم العهالي والبحههث 
العلمههي العراقيههة ووزارة التعلههيم العههالي االيرانيههة ممثلههة 

 بجامعة الزهراء للبنات

ريبي لطلبة الدبلوم لمادة المشاركة باألمتحان التج
 3087اللغة األنكليزية/ كلية الهندسة خوارزمي/ 

حضور محاضرة عن أهمية اآلثار العراقية مع  3081ولحد  3082تقويم بحوث مجلة بغداد للعلوم منذ 
جامعة بغداد/المكتبة  3087 السفارة األمريكية

 American Cornerالمركزية
المشاركة في حلقات نقاشية امريكية اون الين/  علوم الحياة المشاركة في الجرد السنوي لقسم

 American Englishالسلسلة السادسة 
Webinar/ Series 6   /سلسلة حلقات نقاشية

3087  

زيارة المكتبة المركزية مع طالبات المرحلة األولى/  التقويم اللغوي لبحوث مؤتمر الكيمياء الوطني الثاني
ليمي باللغة األكليزية/ لمشاهدة فيلم تع Bشعبة 

3087 

المشاركة في ورشة عمل طرائق التدريس الحديثة  المساهمة في اعداد الوصف األكاديمي لقسم علوم الحياة
 3087للغة األنكليزية/ السفارة األمريكية/ بغداد/ 

حضههور ورشههة عمههل عههن )المخههاطر التههي تواجهه  تسههجيل 
 3087األهوار في التراث العالمي( 

رة عن )الشباب بين الغربة حضور محاض
 3087 واألغتراب(

والكفههاءة للمتقههدمين للدراسههات  TOEFLاجههراء دورات 
 ولحد اآلن 3080العليا منذ 

المشاركة في حلقات نقاشية امريكية اون الين/ 
 American Englishالسلسلة السادسة 

Webinar/ Series 7   /سلسلة حلقات نقاشية
3087  

حضور محاضرات عن الشعر األنكليزي/ جامعة  3087الصيفي  عضوة في لجنة التدريب
 3081بغداد/ كلية التربية للبنات/ 

االشتراك في كورسين عن تطوير اللغة األنكليزية  3087حضور ورشة عمل نقابة األكاديميين العراقيين 
  MOCC2018و   ELT 3087اون الين

القههههاء محاضههههرة عههههن )الحديقههههة الرافديههههة فههههي الشههههعر 
كليهههزي( ضهههمن فعاليهههات مهرجهههان اللغهههة األنكليزيهههة/ األن

3087 

عضوية لجنة مشكلة من قبل رئيس الجامعة لعمل 
احصائية حول منهج اللغة األنكليزية في جامعة بغداد 

3087-3081 

أقمت ورشة عمل عن كيفية كتابة المقالة باللغة األنكليزيهة
  3087  

لم لمشاهدة في 3عمل زيارات مع طالبات المرحلة ال
 باللغة األنكليزية في المكتبة المركزية/ جامعة بغداد

3081  
زيارة األقسام الداخلية مع مسؤولي األرشاد في الكلية  3087حضور محاضرة عن )وسائل اعادة الصياغة( 

3081 

حضور محاضرة عن )فن التقديم المؤتر( في كلية  3087( برنامج فولبرايتحضور محاضرة عن )
 3081جامعة بغداد  التربية للبنات/

حضور محاضرة عن اهمية الشعر األنكليزي  3087األشتراك في دورة )سالمة اللغة العربية( 
3081 

اجههراء استشههارات خاصههة باللغههة األنكليزيههة فههي التعلههيم 
 ولحد اآلن 3087منذ المستمر 

/ المكتبة المركزية E/ قسم محاضرة عن مهنة التعليم
 3081في 

 3يفيهة تطهوير اللغهة األنكليزيهة/ كاعطاء محاضرة عهن ك
3081 

لمشاهدة   2و4عمل زيارات مع طالبات المرحلة ال
فيلم باللغة األنكليزية في المكتبة المركزية/ جامعة 

  3081بغداد 



 

 

 

 

 

 

 

حضور حلقة نقاشية )األستخدام األمثل للمضادات الحيوية 
 وطرق تقنينها(

حضور ورشة عمل لطلبة الدراسات العليا )األسس 
لمية في تنضيد وكتابة األطاريح والرسائل الع

 3081الجامعية(/ المكتبة المركزية في 
قههدمت محاضههرة عههن الههدين والقههانون فههي وحههدة التعلههيم 

 3082المستمر في الكلية 
كليات في جامعة بغداد لمتابعة تطبيق منهج  7زيارة 

E 3081 

االمريكية  IREXمع منظمة حضور ورشة عمل  
  3082العالي  فس وزارة التعليم

في المكتبة   Lilithحضرت محاضرة عن شخصية  
 3082المركزية 

 

 . أو تطوير التعليمخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص ل 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 تراجيديا آرثر ميلر كما هي متجلية في مسرحيت  المأساوية 8
 "البوتقة"

ربية للبنات/ جامعة كلية الت
 بغداد

3082 

من خالل تجربة  سر اونيل بالغربة االجتماعية واليأشعو 3
 "يانك" في مسرحية القرد كثيف الشعر 

 3082 كلية اآلداب/ جامعة بغداد

ية سوزان ضد المرأة كما تجلى في مسرح البيتي العنف النفسي 2
  "ــــكالسبيل "التــــواف

 

الجامعة  كلية التربية األساسية/
 المستنصرية

3085 

اإليذاء المزدوج للمرأة السوداء في مسرحية سوزان لوري  4
 باركس  "في الدم

European Academic 
Research في رومانيا 

3086 

مجلة األستاذ/ كلية التربية/ ابن  انتقاد قوات حفظ السالم في مسرحية هارولد بنتر "األحتفال"  5
 رشد/ جامعة بغداد

3087 

مجلة األستاذ/ كلية التربية/ ابن  القيمة المسرحية للوقفات في مسرحية "الغرفة" لهارولد بنتر 6
 رشد/ جامعة بغداد

3087 

الحلم األمريكي في مسرحية لوريان هانزبري "زبيبة في  7
 الشمس"

حوليات كلية اآلداب/ عين 
 / مصرشمس

3081 

 لمنزل"الصمت كوسيلة تواصل في مسرحية "ُمَدبِّر شؤون ا 1
 لهارولد بنتر

كلية التربية للبنات/ جامعة 
 بغداد

3081 

 كوميديا الخطر في مسرحية "حفلة عيد الميالد" 2
 لهارولد بنتر

مجلة األستاذ/ كلية التربية/ ابن 
 رشد/ جامعة بغداد

3082 

التعبير عن حيرة األنسان في العصر الحديث من خالل  80
 لصاموئيل بكتالصمت في مسرحية "األيام السعيدة" 

كلية التربية للبنات/ جامعة 
 بغداد

3082 

 
 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضوة مؤسسة في منظمة تيسول عراق 
 عضوة في لجنة تطوير المناهج/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     



 

 

 

 

 

 

 

  عضوة في جمعية المترجمين العراقيين   

 األمتحان التنافسي/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عضوة في لجنة متابعة 

 عضوة في لجنة األمتحان التنافسي/ كلية العلوم للبنات/ جامعة بغداد 

 تصحيح مفردات المناهج المشتركة في أقسام الكلية/ كلية العلوم  لجنة عضوة في

 للبنات/ جامعة بغداد

 ر.و شهادات التقدي الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

  3082 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير 8

ذو العدد  4/88/3082 عمادة كلية العلوم للبنات كتاب شكر وتقدير ومكافأة 3
632618 

درع للجهود المبذولة وتكريم بشهادة تقديرية  2
 في الترجمة

 30/2/3084 عمادة كلية العلوم للبنات
 

 35/2/3084 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية كتاب شكر وتقدير  4
 6/1/4/331العدد 

اقامة دورات لغة انكليزية اثناء عن  كتاب شكر وتقدير 5
 العطلة الصيفية

 

في  88/7052 عمادة كلية العلوم للبنات
85/80/3084 
 
 
 
 

وكيل الوزارة لشؤون البحث  من كتاب شكر وتقدير 6
 اعداد مناهج اللغة األنكليزية العلمي عن 

 

وزير التعليم العالي والبحث وكيل 
 العلمي

في  2216/ 5ب ت 
37/4/3085 

مساعد رئيس جامعة  من كتاب شكر وتقدير 7
 بغداد للشؤون العلمية

في  8112ش ع/  رئاسة جامعة بغداد
4/5/3085 

 2/6/3085في  84242 رئاسة جامعة بغداد ئيس جامعة بغدادر من كتاب شكر وتقدير 1

وكيل الوزارة لشؤون كتاب شكر وتقدير من  2
 البحث العلمي

في  5/7758ت  وزير التعليم العالي والبحث العلمي
82/80/3085 

في  32681 رئاسة جامعة بغداد كتاب شكر وتقدير من رئيس جامعة بغداد 80
34/88/3085 

عميد كلية التربية/ابن قدير من كتاب شكر وت 88
 رشد

 1/5/3086في  304 عمادة كلية التربية/ ابن رشد

كتاب شكر وتقدير من وكيل الوزارة لشؤون  83
 البحث العلمي

وكيل وزير التعليم العالي والبحث 
 العلمي

2 /1 /3087 

 1/2/3081 عمادة كلية العلوم للبنات شهادة تقديرية  82

 3081/ 80/ 34 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير 84

 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

  التوجد 1

2   

3   

4   

5   

6   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

     اللغة العربية         

      اللغة االنكليزية        

 

 

 

 

 

 

   CD على  ملحوظة : يتم تسليم نسخة 
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Name:  Basaad Maher Mhayyal Al-Badry 

Date of Birth: 1/3/1972 

Religion: Moslem 

Martial statues:  Single 

 No. of children: / 

Specialization: English Literature /Drama 

Position:  Asst. Professor 

Scientific Degree: M. A Degree in English Literature 

Work Address: Biology Department/ College of Science for Women/ 

Baghdad University in Al-Jadiryia 

Work Phone: / 

Mobile:  07714195680 

E-mail: basaadcom@yahoo.com 

 

      First,    Scientific Certification: 

 

Date College University Degree science 

2003-2002 College of Education for 
Women 

Baghdad B.Sc. 

9022-6-18 
 

College of Education  for 
Women 

Baghdad M.Sc. 

 
 

Photo 
 



 

 

 

 

 

 

 

   Ph.D. 

   Any other 

        Second,     Career: 

 

 Third,     University Teaching. 

From –To The (Institute / College) University No. 

2009-2010 College of Education for Women 
 

 WWomenwomen 

Baghdad 1 

2010-till now College of Science for Women 
 

 WWomenwomen 

Baghdad 2 

   3 

   4 

       Fourth,  Courses Which You Teach: 

 

Year Subject Department  No. 

2010 General English for Post-
Graduate Students 
 
  

1.  
2.  
3. P.D. & 1. 

 
 
 

Biology 
 
 

1 

2010 1.TOEFL Sessions 
2. Conversation Sessions 

 

Continuous Education Unit 2 

From –To Workplace Career No. 

2010 Biology Department/ College of 
Science for Women 

Asst. Instructor 1 

2/ 10/ 0202 Biology Department/ College of 
Science for Women 

Instructor 2 

25/ 1/ 2018- till 
now 

Biology Department/ College of 
Science for Women 

Asst. Professor 3 



 

 

 

 

 

 

 

2010 General English for Post-
Graduate Students 
 

 

Chemistry 3 

0200 General English for Post-
Graduate Students 

 

Biology 
 

4 

0200 General English for Under-
Graduate Students 

 

Biology 
 

5 

0200 General English for Under-
Graduate Students 

 

Biology 
 

6 

0200 General English for Post-
Graduate Students 

 

Biology 7 

0200 General English for Post-
Graduate Students 

 

Chemistry 8 

0200 

 

 

TOEFL Sessions 
 

Continuous Education Unit 
 

9 

2013 General English for Post-
Graduate  and under-
graduate Students 

 

Biology 10 

0202 General English for Under-
Graduate Students 

Biology 11 

0202 General English for Post-
Graduate Students 

Biology 12 

0202 TOEFL Sessions 
 

Continuous Education Unit 
 

13 

2015 General English for Under-
Graduate Students 

Biology 14 

2015 TOEFL Sessions 
 

Continuous Education Unit 
 

15 

2016 General English for Under-
Graduate Students 

Biology+ Chemistry 16 

2016 TOEFL Sessions+ Sessions 
for Higher study candidates 
 

Continuous Education Unit 17 

2017-
2018 

General English for Under-
Graduate Students 

Biology + Chemistry 18 

2017-
2018 

TOEFL Sessions+ Sessions 
for Higher study candidates 
 

Continuous Education Unit 19 

2018-
2019 

General English for Under-
Graduate Students 
TOEFL Sessions+ Sessions 
for Higher study candidates 

- Biology Department 
 

- Continuous Education Unit  

20 



 

 

 

 

 

 

 

2019-
2020 

General English for Under 
and Post-Graduate Students 
Sessions for Higher study 
candidates 

- Biology Department 
 

- Continuous Education Unit 

21 

 

    Fifth,   Thesis which was supervised by  : 

 
Year Department Thesis Title No. 

  None 1 

 

Year Department Thesis Title No. 

   1 

 

    Sixth,    Conferences which you  participated in: 

Type of 

Participation 

Place Year Conferences Title No.  

 (

بحث 

 /

بوس

تر 

حض

 ور(

Attendance as 
Formation Member  ِ  

Ishtar Hotel/ 
Baghdad 

-17
, th19

Nov. 
2011 

TESOL Iraq Formation 
Conference  

1 

Attendance 
 

College of 
Science for 
Women, 
Computer Hall 
at College 

2011 Seminar about American Woman 
in cooperation with US Embassy 

2 

Attendance 
 

Central Library/ 
University of 
Baghdad 

March, 
2012 

Seminar on Fulbright with the US 
Embassy  

3 



 

 

 

 

 

 

 

Attendance 
 

College of 
Science for 
Women, 
Computer Hall 
at College 

2011 Seminar about working with 
private sector by American 
women 

4 

Attendance as a 
Member of TESOL 
Iraq 
 

Arbeel 6th, 
Dec. 
2012 

Salah Al-Deen University 
Conference 

5 

Attendance 
 

College of 
Science for 
Women, 
Chemistry Hall 
at College 

2013 Seminar on Women Rights 6 

Discussing different 
topics with the 
students to test their 
English language 

College of 
Science for 
Women, Dean's 
Office 

2013 Meeting the students who will 
participate in SUSI Program 
along with Mr. Omer Sabri and 
Dr. Ahmed  

7 

Attendance Central Library/ 
University of 
Baghdad 

Feb., 
2013 

Seminar on Fulbright for Master’s 
Degree with the US Embassy  

8 

Attendance as a 
Member of the 
Ministry Committee 

Al-Hakeem Hall/ 
Baghdad 
University 

14th, 
March, 
2013 

Seminar on English Language 
and IC3 Curricula and Exams for 
Post-Graduate Students  

9 

Attending and 
participating with a 
paper entitled " 
O'Neill's Sense of 
Social Alienation and 
Despair 
 as Seen Through the 
Experience of "Yank" 
in The Hairy Ape" 
 
 

College of 
Science for 
Women, Biology 
Department's 
Halls 

26-28th 
March, 
2013 

The 0nd Female Scientific 
Conference of College of 
Science for Women 

10 

Attendance College of 
Science for 
Women/ Biology 
Department 

April, 
2013 

Attending a Seminar about 
Fatima Al-Zahra'a (PBUH)  

11 

Attendance College of 
Science for 
Women/ Hall 
No. 2 on 

7th, 
May, 
2013   

Attending a Seminar about 
Australia delivered by the 
ambassador Lindel Max at  

12 

Attendance 
 

College of 
Science for 
Women 

15-17 
Dec. 
2013 

Honey Festival 13 

Attendance 
 

College of 
Science for 
Women 

25/3/ 
2014  

Seminar on Body Language by 
Dr. Hazim Dos 

14 



 

 

 

 

 

 

 

Attendance 
 

College of 
Science for 
Women 

22/4/ 
2104 

Seminar on Enhancing the 
Performance and the Learning 

15 

Attendance 
 

College of 
Science for 
Women 

13/ 5/ 
2014 

Workshop on the Keys of the 
Techniques of Scientific 
Research and Scientific 
Promotion 

16 

Attendance 
 

College of 
Science for 
Women 

17/ 2/ 
2015 

Seminar on the rights of the 
minorities in Iraq.  
 

17 

Attendance 
 

Central Library/ 
University of 
Baghdad 

25/ 2/ 
2015 

Seminar on Fulbright Program  
 

18 

Attendance College of 
Science for 
Women 

2016 Seminar on the dangers of the 
use of weapons 

19 

Attendance College of 
Science for 
Women 

2016 Conference of Graduate 
Research papers 

20 

Attendance Central Library/ 
University of 
Baghdad 

2017 Seminar of the Iraqi Committee 
of the Green Climate 

21 

Attendance Central Library/ 
University of 
Baghdad 

2017 Seminar on Teaching English 22 

Attendance College of 
Education for 
Women 

2017 Conference of English 
Department  

23 

Attendance and 
participating with a 
paper 

College of 
Education/ Ibn-
Rushd 

2017 Conference of English 
Department 

24 

Attendance College of 
Education for 
Women 

2017 Seminar on English Poetry 25 

Lecturer  College of 
Science for 
Women 

2018 Seminar on how to write a 
scientific paper 

26 

Attendance College of 
Science for 
Women 

0202 Attending the 3rd Conference of 
Post-Graduate students/ College 
of Science for Women 

27 

Attendance College of 
Science for 
Women 

0202 Attending a seminar on the 
service of electricity 

28 



 

 

 

 

 

 

 

Attendance College of 
Science for 
Women 

0202  Attending a seminar on (Drugs 
and their harms on the society)  

29 

Attendance and 
participating with a 
paper 

College of 
Education/ Ibn-
Rushd 

0202 Participating in Ibn-Rushd 
Conference/ 2019 

33 

Attendance College of 
Education for 
Women 

2019 Attending the 1st conference of 
Kindergarten Department/ 
College of Education of Women/  

31 

 

   Seventh,     Scientific Activities: 

Outside the College Within the College 

Attending a workshop with the US 
Embassy in Al-Karrada in 2010 

 

Supervising ITP TOEFL Test Held at 
College of Science for Women in 
2011 and 2012 

Attending a workshop with the Us 
Embassy in the Green Zone in 2011 

 

Giving TOEFL Sessions at 
Continuous Education Unit/ College 
of Science for Women since 2010 till 
now 

Participating in online courses with 
Oregon University  in 2010 

Introducing a Lecture on TESOL Iraq 
on 4th, November, 2011 

Participating in an online course with 
Georgia University  in 2011 

 

Giving Conversation Sessions to the 
students who travelled to USA and 
took training course at Smith College 
in July 2012 

Participating in Online Webinar Series 5 
with USA California University from 
2012 till 2019 

Linguistic Evaluation of Scientific 
Theses (Biology, Physics, and 
Chemistry Departments) from 2011 
till now 

Attending periodical monthly meetings 
held at the Ministry of Higher Education 
and Scientific Research as a member of 
English Language Curriculum 
Committee  in from 2012 till now 

Linguistic Evaluation of Abstracts of 
Research papers Published in 
Baghdad Journal for Science  

Attending English Workshop at College 
of Education for Women/ English 
Department on 9th, April, 2013. 

Linguistic Evaluation of Chemistry 
Conference  Abstracts and then(54) 
Papers in Nov. 2012 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

Follow-up the English competitive exam 
held in the colleges of Jadriya Complex 
as a ministry member of the follow-up 
committee from 2013 till now 

Translating (College Structural 2013, 
Folder of Second Scientific Female 
Conference of College of Science for 
Women2013, Activities of 2nd Course 
of the Academic Year 2011-2012 in 
2013, Objectives and Visions of 
Biology  Department in 2013) 

Participating in Google Scholar 
Session/ Continuous Learning Center/ 
University of Baghdad in 8/ 11/ 2015 

Introducing a Lecture on New 
English Curriculum for College 
Students and the Competitive Exams 
for Post-graduate Students on 2nd 
April, 2013 at Biology Hall No. 4 

Taking part in making exams for the 
competitive exams for candidates of 
post-graduate studies/ Ministry of 
Higher Education and Scientific 
Research in 2015-2016 

Translating the College Guide as the 
Dean ordered 0n 13/11/2013 

Attending symposiums on 1. English 
Drama 2. English Poetry at College of 
Education for Women in 2016  

Translating an Overview of the 
College to the University Guide as 
the Dean ordered on 16/12/2013  

Participating in Online courses with 
Arizona University and I got 5 
certificates from June till November in 
2016  

Linguistic evaluation of the titles of 
dissertations and theses of Biology 
and Chemistry Departments from 
Nov. 2013 till 2017 

Attending a lecture about American 
Life/ central Library/ University of 
Baghdad in 2016. 

Following-up the college site and 
translating it from 2014 till 2016 
 

Participating in experimental exam of 
English Language for Diploma students/ 
Khawarzmy College of Engineering in 
2017.   

Translating two memorandums 
between Iraqi Ministry of Higher 
Education and Iranian Ministry of 
Higher Education.  

Attending a lecture on the importance of 
Iraqi marshes with US Embassy/ 
Central Library/ University of Baghdad/ 
2017 

Evaluating papers of Baghdad 
Journal for Science from 2013 till 
2018. 

Participating in Online Webinar Series 6 
with USA California University from in 
2017. 

Participating in Annual inventory of 
Biology Department. 

Taking my 1st class students to the 
Central Library to watch an English 
Movie in 2017. 

Linguistic evaluation of the papers of 
the 2nd National Conference of 
Chemistry.   

Participating in the workshop of modern 
teaching techniques of English 
language/ US Embassy in 2017.  

Participating in preparing the 
academic description of Biology 
Department. 



 

 

 

 

 

 

 

Attending a lecture on (The young 
between expatriation and immigration) 
in 2017. 

Attending a workshop on (the 
dangers that face registering the 
marshes in Global Heritage/ 2017. 

Participating in Online Webinar Series 7 
with USA California University from in 
2017. 

A member in the summer training 
committee in 2017. 

Participating in two online courses on 
developing English/ ELT & MOCC in 
2017. 

Attending a workshop on the work of 
Iraqi Academic Organization/ 2017. 

Attending lectures on English Poetry/ 
College of Education for Women/ 2018 

Giving a lecture on Mesopotamian 
gardens in English Poetry in 2017   

A member of a committee for making a 
statistics about English curricula in 
Baghdad University in 2018. 

Making a workshop on How to Write 
an Essay in English in 2017. 

Taking my 2nd class students to the 
Central Library to watch an English 
Movie in 2018. 

Attending a lecture on (The Means of 
Re-Wording) in 2017. 

Visiting the dormitory of the college in 
2018.  

Attending a lecture on Fulbright 
Program in 2017. 

Attending a lecture on (The Effective 
Presentation)/ University of Baghdad/ 
College of Education for Women/ 2018 

Participating in the session of (The 
Safety of Arabic Language) in 2017. 

Attending a lecture on the importance of 
English Poetry in 2018. 

Making consultations in the 
Continuous Unit from 2017 till now 

Attending a lecture on the job of 
teaching/ English Dep./ central Library 
in 2018 

Giving a lecture on How to Develop 
English Language in January 2018.  

Taking my 3nd & 4th class students to 
the Central Library to watch an English 
Movie in 2018. 

Attending a workshop on (The 
Perfect Use of Anti-bionics) 2018 

Attending a workshop for post-graduate 
students about writing their thesis/ 
Central Library/ 2018 

Giving a lecture on (Rules and 
Religion)/ Continuous Learning Unit/ 
2019 

Visiting 7 colleges in the University of 
Baghdad to follow up English 
Curriculum/ 2018. 

 

Attending a workshop with IREX 
Organization/ Ministry of Higher 
Education 

 



 

 

 

 

 

 

 

Attending a symposium on English 
Theatre at College of Education for 
Women in 2019 

 

Attending a lecture on the character of 
Lilith in the Central Library/ 2019 

 

 

 

   Eighth,   Research Projects in The Felid of Specialization to 

The Environment and Society or the Development of Education: 

No. Research Title Place of  Publication Year 

1 Miller’s Theory of Tragedy and the 

Common Man as Reflected in The 

Crucible  

College of Education for 

Women/ University of 

Baghdad 

2013 

2 O'Neill's Sense of Social Alienation 

and Despair as Seen Through the 

Experience of "Yank" in The Hairy 

Ape 

 

College of Arts/ University of 

Baghdad  

2013 

3 Psychological Domestic Violence 

against Woman as Reflected in 

Susan Glaspell’s Trifles                                                                                                           

 

College of Essential 

Education/ Mustansiryia 

University 

2015 

4 Double Victimization for Black 

Woman in Susan Lori Parks’s In 

the Blood. 

 

European Academic Research 

in Romania  

2016 

5 Criticizing “Peace Keepers” in 

Harold Pinter’s Celebration. 

Al-Ustath Journal/ College of 

Education/ Ibn-Rushd/ 

Baghdad University 

2017 

6 The Dramatic Value of “Pauses” in 

Harold Pinter’s The Room 

Al-Ustath Journal/College of 

Education/ Ibn-Rushd/ 

Baghdad University 

2017 

7 American Dream in Lorrain 

Hansberry’s A Raisin in the Sun 

Hawliat/ College of Arts/ 

Aien Shams in Egypt 

2018 

8 Silence as a Means of 

Communication in Harold Pinter’s 

The Caretaker 

College of Education for 

Women/ University of 

Baghdad 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

9 Comedy of Menace as Reflected in 

Harold Pinter’s The Birthday Party 

 

Al-Ustath Journal/College of 

Education/ Ibn-Rushd/ 

Baghdad University 

2019 

10 Expressing the Bewilderment of 

Modern Man through Silence in 

Samuel Beckett’s Happy Days 

College of Education for 

Women/ University of 

Baghdad 

2019 

 

   Ninth,   Membership: 

  A formation member in TESOL Iraq Organization. 

 A member in The Committee of Developing English Curricula that is related to 

the Ministry of Higher Education and Scientific Research. 

  A member in the Iraqi Translation Committee.  

 A member in the Committee to Follow-up Competitive Exam for postgraduate 

applicants/ Ministry of Higher Education and Scientific Research.  

  A member in the Committee to Follow-up Competitive Exam for postgraduate 

applicants/ College of Science for Women . 

 A member in the Committee to correct the common vocabulary of college 

curricula / College of Science for Women.                 

     Tenth,    Awards and Certificates of Appreciation: 

 

Year Donor Name of Awards and 

Certificates 

No. 

0202 the Minister of Ministry of Higher 
Education and Scientific Research 

Appriciation Certificate 1 

4/11/2013 Dean of College of Science for 
Women 

Appreciation Certificate  2 

20/3/2014 Dean of College of Science for 
Women 

Appreciation Certificate  3 

25/3/2014 Scientific Assistant of President of 
Baghdad University    

Appreciation Certificate  4 



 

 

 

 

 

 

 

في  11/7059
01/02/0202  

Dean of College of Science for 
Women 

Appreciation Certificate 5 

 2223/ 1ب ت 
في 
02/2/0201 

Undersecretary of the Minister of 
Higher Education and Scientific 
Research 

Appreciation Certificate 6 

 0222ش ع/ 
 2/1/0201في 

Scientific Assistant of President of 
Baghdad University    

Appreciation Certificate 7 

في  02222
2/3/0201 

President of Baghdad University    Appreciation Certificate 8 

في  1/2210ت 
02/02/0201 

Ministry of Higher Education and 
Scientific Research 

Appreciation Certificate 9 

في  02302
02/00/0201 

President of Baghdad University    Appreciation Certificate 10 

في  022
2/1/0203 

Dean of College of Education/ Ibn-
Rushd 

Appreciation Certificate 11 

2 /2 /0202 Undersecretary of the Minister of 
Higher Education and Scientific 
ResearchMinistry of Higher 
Education and Scientific Research 

Appreciation Certificate 12 

2/2/0202 Dean of College of Science for 
Women 

Appreciation Certificate 13  

02 /02 /
0202 

the Minister of Ministry of Higher 
Education and Scientific Research 

Appreciation Certificate 14 

 

 

      Eleventh,     Scientific literature: 

 

Year of The Publication Scientific Literature Title No. 

 None 

 

1 

  2 

  3 

 

       Twelfth,       languages:  

   Arabic 

 English 
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