
               

 

 السيرة العلمية                   
 

 أحالم نعمه لفته االسم الثالثي:
 كلية اآلداب / قسم اللغة الفرنسيةالقسم: /الكلية 

 ملحق ثقافي في كوااللمبور/ ماليزيا الوظيفية الحالية:
 دكتوراه  :الشهادات الحاصل عليها

 دكتوراه لغة فرنسية التخصص العام:
 علم اللغة النفسيالتخصص الدقيق: 

 العربية/ الفرنسية/ االنكليزية الخبرات اللغوية:
       اآلدابالجامعة المستنصرية/ كلية  /أستاذ مساعد دكتورالجهة المانحة : /اللقب العلمي

 سنة 18 سنوات الخدمة الجامعية:
/ العراق/ أدب القرن التاسع عشر الفرنسي/ الجامعة المستنصرية / لا و ماجستير عنوان رسالة الماجستير:

 الرسم والمجال الروائي في أعمال أميل زوال 2002

La peinture et l’espace romanesque dans (l’Assommoir et 

Nana) d’Émile Zola    

 2008/ جامعة فرانسوا رابيليه/ تور / فرنسا / التعليميثاني / أدارة الوقت ماجستير 

M2- Gestion de temps éducatif 

دراسة تطبيقية على الطلبة ، عامل الزمن في تعلم اللغة الفرنسية لألجانب عنوان رسالة الدكتوراه:
   2011 عاممن جامعة فرانسوا رابيليه / تور/ فرنسا ¨/في العراق واألجانب في فرنسا 



Chronopsychologie et apprentissage de la langue française 

Variations journalières de l’attention au cours de l’apprentissage du 

français en France et en Irak 

 

 :الجوائز والمنح الدراسية والتكريم

 السنة الجهة المانحة أسم الجائزة والمنح والتكريم ت

دراسية خارج العراق لدراسة منحة  1
 الدكتوراه

/ الحكومة الفرنسية/ فرنسا
 جامعة فرانسوا رابيليه

2007 

2 
جائزة أفضل تدريسي بكلية العلوم 

 السياحية
 2015 / الجامعة المستنصريةالعراق

3 
تكريم افضل نتاج علمي بكلية 

 اآلداب
 2019 العراق/ الجامعة المستنصرية

 

 

  الكتب المؤلفة والمترجمة: -األعمال المنجزة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان الكتاب ت

1 

Chronopsychologie 
et apprentissage 

du français langue 
étrangère 

 

 المانيا
دار النشر 

 ةالجامعي
 االوروبية

2017 

2 
Les variations 

périodiques des 
comportements 

humains 

 المانيا
دار النشر 

 الجامعية
 االوروبية

2020 

 



 : البحوث العلمية المنشورة 

 السنة الناشر مكان النشر عنوان البحث ت

1 
La France de la 

« Belle Époque » de 

العصر  1914 -1890

 الزاهر في فرنسا 

العراق/ جامعة 
 بغداد 

مجلة اللغات/ 
جامعة بغداد/ 

 30العدد 
 ديسمبر

2014 

2 

La dimension 

temporelle dans 

l’apprentissage de la 

langue française  البعد

 الزمني في تعلم اللغة

 الفرنسية

 لبنان / طرابلس 
مجلة جيل 
 4العلمية/العدد 

 ديسمبر
2014 

3 

Étude psychologique 
et 
chronopsychologique 

de l’activité humaine 

dans l’apprentissage 

de la langue 

française 

دراسة نفسية 

وتزامنية في 

الفاعلية االنسانية 

 بتعلم اللغة الفرنسية

 

 الجزائر
مجلة اشعاع 

العلمية 
 المحكمة

2016 

4 

Les jeux avec le 

temps chez Patrick 

Modiano  

التالعب في الزمن 
 عند باتريك موديانو

 العراق/ بغداد

مجلة الترجمة 
واللسانيات/ 

جمعية 
المترجمين 

 العراقية

2017 

5 Les gestions 

éducatives et ses 
مجلة الترجمة  العراق/ بغداد

واللسانيات/ 
2018 



effets sur le 

processus de 

l’apprentissage de la 

langue étrangère 

(française)   
االدارات التربوية 
واثارها في عملية 
 تعلم اللغات االجنبية

جمعية 
المترجمين 

 العراقية

6 

Fonction et 

vision 

dynamique des 

langues 

étrangères 

العراق/ الجامعة 
 المستنصرية

مجلة وقائع 
مؤتمر اآلداب 
العشرين في 

الجامعة 
 المستنصرية

2018 

7 
أثر اللغات االجنبية في 

 -تنمية القطاع السياحي 

  – دراسة ميدانية

 

 العراق/ بغداد
مجلة 

االطروحة 
العلمية 
 المحكمة

2019 

 

  (محاضرة /ورقة بحث )المؤتمرات والندوات: 

 السنة مكان انعقادها اسم المؤتمر و الندوة ت

1 
المؤتمر العلمي الدولي الثاني للسياحة في العراق 

 )مشاركة بحث(
جامعة كربالء/ كلية 

 2014 العلوم السياحية

2 
الندوة العلمية االولى لكلية العلوم السياحية )مشاركة 

 بحث(
المستنصرية/  الجامعة 

 2015 كلية العلوم السياحية

3 
مؤتمر ترصين التعليم العالي في العراق )مشاركة بحث 

 وبوستر(
جامعة بغداد / قاعة 

 2016 المؤتمرات

4 
الندوة العلمية الثانية لكلية العلوم  السياحية )مشاركة 

 بحث(

 الجامعة
العلوم  /كليةالمستنصرية

 السياحية 

كانون الثاني 
2016 



5 
لكلية العلوم  السياحية )مشاركة  الثالثةالندوة العلمية 

 بحث(

 الجامعة
العلوم  /كليةالمستنصرية

 السياحية
 2016تموز 

6 
المؤتمر الدولي الثاني حول القضايا الراهنة للغات  

 جمهورية ايران االسالمية

جمهورية ايران االسالمية 
/ جامعة تشمران في 
 االهواز / كلية اللغات

2017 

جامعة أنقرة / تركيا /    المؤتمر الدولي السادس للعلوم االجتماعية  7
 2018 كلية العلوم االنسانية

 مؤتمر اآلداب الدولي العشرين 8
/ الجامعة المستنصرية 

 2018 كلية االداب

9 
مؤتمر العالقات الدبلوماسية  والسياسية والمنازعات 

 الدولية/ جمهورية مصر العربية

/ العربيةجمهورية مصر 
المعهد العالي/ العالقات 

 الدبلوماسية
 2019اب 

 2019نوفمبر  الهند/ نيودلهي 2019للتعليم العالي   FICCIمؤتمر القمة  10

 

     :الخبرات التدريسية 

 السنة اسم المادة التدريسية ت

1 
 L’hôtellerie et leاللغة الفرنسية / 

Tourisme  كلية االدارة واالقتصاد/ قسم /
 السياحة وادارة الفنادق

 2016ولغاية  1998

2 
/ معهد  FLEاللغة الفرنسية لألجانب 

التعليم المستمر/ قسم اللغات االجنبية/ كلية 
 الجامعة الرافدين

2002 

اللغة الفرنسية / كلية اآلداب/ قسم اللغة  3
 2003 االنكليزية



4 
 L’hôtellerie et leاللغة الفرنسية / 

Tourisme / /كلية الجامعة المستنصرية
 العلوم السياحية

 2016لغاية 

5 
اللغة الفرنسية/االدب الفرنسي/ كلية 

 / قسم اللغة الفرنسيةاللغات/ جامعة بغداد
2015/2016 

6 

اللغة الفرنسية/تحليل قواعدي وبالغي، 
االسلوبية، القواعد العامة، طرائق بحث/ 
تحليل نصوص/ الجامعة المستنصرية/ 

 / قسم اللغة الفرنسيةاآلدابكلية 

 ولغاية االن 2017

اللغة الفرنسية/ علم اللغة، االسلوبية،  7
 طرائق بحث

 ولغاية االن 2018

 

  التدريبية: الدورات 

 السنة المكان واسم المؤسسة التي أجرت التدريب اسم التدريب ت

1 
دولي  دورة دبلوم

 التنمية الذاتية في
 يوم( 25)بواقع 

االبداع للتنمية البشرية والتطوير افاق 
 االداري

الجامعة 
/ المستنصرية

قسم الضمان 
الجودة 
واالداء 
 الجامعي

2014 

2 
دورة ضوابط 
الملحقيات 

 الثقافية

/ قسم التعليم الجامعة المستنصرية
 المستمر

الجامعة 
/ المستنصرية

قسم التعليم 
 المستمر

2015 



3 
دورة مهارات 

 الحاسوب

مركز  الجامعة المستنصرية مركز الحاسبة في
الحاسبة في 

الجامعة 
 المستنصرية

2017 

4 
دورة في تنمية 

المهارات القيادية 
 الذكية

في الجامعة  المستمرمركز التعليم 
 بغداد

مركز التعليم 
في  المستمر

 الجامعة بغداد
2018 

5 

العالقات دورة في 
الدبلوماسية  
والسياسية 

 والمنازعات الدولية

مركز هيئة  التحكيم الدولي في مصرهيئة 
التحكيم 

الدولي في 
 مصر/ القاهرة

2019 

6 
دورة في تطوير 
التعليم الرقمي 
 للغة الفرنسية

السفارة الفرنسية والمعهد الثقافي 
 الفرنسي في بغداد

المعهد 
الثقافي 

الفرنسي في 
 بغداد

2019 

     

 

 لمناصب اإلداريةا: 

 التكلفةفترة  المناصب اإلدارية ت

مسؤولة وحدة العالقات الثقافية في كلية  1
 العلوم السياحية في الجامعة المستنصرية

 2016لغاية  2014

2 
مسؤولة شعبة البعثات والعالقات الثقافية 

 في كلية اآلداب/ الجامعة المستنصرية
 2019لغاية  2018



3 
مديرة قسم البعثات والعالقات الثقافية في 

 2020لغاية  2019 المستنصريةالجامعة 

 2021 ملحق ثقافي في كوااللمبور 4

 :اللجان المشارك بها 

 فترة عمل اللجنة مهام اللجنة اسم اللجنة ت

1 
لجنة متابعة األعمال الخاصة 

بتبرعات )ترسيخ السلم األهلي 
 والمواطنة في العراق(

 عضوا  
2017/2016 

 2020لغاية  2017 عضوا   جلنة االستالل االلكرتوين 2

 2016ولغاية  2013من  عضوا   جلنة التدريب الصيفي 3

4 

جلنة مشاركة يف معرض 
الكتاب يف اجلامعة 

 املستنصرية

 عضوا  

2015 

5 

جلنة حبوث للمؤمتر 
الطاليب األول يف كلية 

 اإلدارة واالقتصاد

 عضوا  

2015 

6 
جلنة االسبوع الثقايف 
 للنشاطات الطالبية

 عضوا  
 2016لغاية  2014

7 
جلنة التأهيل والتوظيف 

واملتابعة للتسويق الوظيفي 
 مسؤوال  

   2019/2018 



 للخرجيني

8 
جلنة العالقات الثقافية يف  

 كلية اآلداب
 مسؤوال  

 2020لغاية  2018

9 
اللجنة املركزية لإلجازات 

 خارج العراقالدراسية 
 عضوا  ومنسقا  

2019/2020 

10 

جلنة العالقات الثقافية يف 
وزارة التعليم العايل 

 والبحث العلمي

 عضوا  

2019/2020 

 سنوات عديدة عضوا   جلنة امتحانيه  11

12 
جلنة استشارية يف جملة 

 اشعاع اجلزائرية

 لغاية االن 2018 عضوا  
 
 

13 
يف جملة  استشاريةجلنة 

 بيت احلكمة
 عضوا  

2020  

 

 اإلنجازات و األنشطة العلمية األخرى:

  العديد من كتب الشكر و التقدير من عمادة كلية اإلدارة الحصول على
واالقتصاد وعمادة كلية العلوم السياحية وعمادة كلية اآلداب في الجامعة 

جامعات اخرى خالل الخدمة الجامعية رؤساء المستنصرية و
 ومؤسسات اجتماعية وعلمية مختلفة

 لعلوم فوز احد بحوث التخرج بأشرافنا للمرحلة الرابعة في كلية ا

% ضمن 97السياحية كأفضل بحث وحاز على تقدير )امتياز( بمعدل 



-2014البحوث العلمية المقدمة للجامعة المستنصرية للعام الدراسي 

2015  
  تفعيل وتجهيز )مختبر كلية العلوم السياحية للغات األجنبية( للعام

 2016-2015الدراسي 
 2019ولغاية  2013نذ المشاركة الفعلية في فعاليات األسبوع الثقافي م 
  الحصول على ترشيح )أفضل مدرس( في كلية العلوم السياحية للعام

 2015-2014الدراسي 
  2018/2019الحصول على أفضل نتاج علمي في اليوم الجامعي لعام 
  لمعهد االمام الحسين )عليه السالم( إلعداد القادة عضو اللجنة العليا 
  الدولي بإنجلترا  الحصول على شهادة من اتحاد الوسطاءAYM 
 الحصول على شهادة من الهيئة الدولية للتحكيم 
  الحصول على شهادة أيمست جروب للتدريبIMCTGROUP 
  الحصول على شهادة وكارنية من لجنة حقوق اإلنسان من غرفة

 التحكيم الدولية
 الحصول على كارنية االتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية 
 ن الرسائل والبحوث وعضو ورئيس لجنة مناقشات اشراف على عدد م

 عدة
  مع استاذ بروفيسور فرنسي )تجربة أولى في العراق( اشراف مشترك

 على طالبة ماجستير في العراق / الجامعة المستنصرية.
 

 

 

 

 
  

 

 


