الســـيره الذاتـيــه
الصورة

االســــــــــــم :كواكب طالب شهيب
تاريخ الميـالد 1978 :
الحالة الزوجية :
عـــــدد األوالد  :اليوجد
الديـــــــــــانة  :مسلمة
التـخـصــص العام  :اللغة االنكليزية

التخصص الدقيق :االدب االنكليزي \المسرح االمريكي
الوظيفة

 :تدريسية في شعبة العلوم االساسية  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد

الدرجة العلمية  :مدرس
عنوان العمل  :شعبة العلوم االساسية  /كلية الزراعة  /جامعة بغداد
البريد االلكتروني :

Kawakib.talib@coagri.uobaghdad.edu.iq

أوالً  :المؤهالت العلمية .
الدرجة العلمية

الجامعة

بكالوريوس

بغداج

الماجستير

المستنصرية

الكليـــة
التربية قسم اللغة االنكليزية
كلية االداب

التاريخ
2002
2005

الدكتوراه
أخرى

-

-

-

ثانيا ً  :التدرج الوظيفي .
الجهة

الفترة من  -الى

ت

كلية اللغات /جامعة بغداد

2009_2006

2

تدريسية  /ماجستير

مكتب رئيس الجامعة /جامعة بغداد

2012-2009

3

تدريسية  /ماجستير
(تنسيب )

كلية الطب المركز الوطني للبحوث
السرطان

2012-2010

4

تدريسية  /ماجستير

كلية الزراعة  /جامعة بغداد

-2012لحد االن

1

الوظيفة
مدرس مساعد

كلية الزراعة  /جامعة بغداد

5

ثالثا ً  :التدريس الجامعي .
ت

الجهة (المعهد  /الكلية)

الجامعة

الفترة من  -الى

1

كلية اللغات \قسم اللغة االنكليزية

بغداد

2009_2007

2
3

بغداد

كلية التربية للبنات

بغداد

كلية الزراعة

2015-2013
 2012الى حد اآلن

رابعا ً  :المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها.
ت
1

القســـم
التربة ،
المحاصيل
الحقلية  ،الثروة
الحيوانية ،
البستنة ،
الصناعات
الغذائية،مكافحة
تصحر

المـــــادة
اللغة االنكليزية

السنـــــة
 -2014لحد االن

ت

القســـم
اللغة االنكليزية

اللغة االنكليزية
اللغة االنكليزية
البستنة /وقاية النبات  /الثروة
الحيوانية /التربة \علوم
االغذية
التربة  ،المحاصيل الحقلية ،
الثروة الحيوانية  ،البستنة ،
الصناعات الغذائية ،وقاية
النبات

المـــــادة

السنـــــة

الشعر االنكليزي و المسرح

2009_2006

الشعر الحديث
القصة القصيرة

2015_2013
2015_2013

اللغة االنكليزية

 _2014لحد االن

اللغة االنكليزية)) Headway plus

 20166وحتى االن

خامساً ( :االطاريح  ،الرسائل ) التي أشرف عليها :اليوجد
سادساً :المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها.
ت

العنوان

السنــة

مكان أنعقادها

نوع المشاركة

1

المؤتمر العلمي االول لكلية
اللغات

2008

جامعة بغداد

بحث /علمي
بوستر
( بحث

المؤتمر الدولي االول لجمعية
االدب المقارن االمريكي

2014

جامعة نيويورك

2

حضور)
بحث علمي

3

المؤتمر العلمي للعلوم
االجتماعية

4

المؤتمر الدولي للعلوم االنسانية

5

توظيف طرائق التعليم التفاعلي
في رفع مستوى التواصل بين
المحاضر والمتلقي

6

2013
2015

2016

2016

جامعة سدني
جامعة لندن
ورشة مقامة في مركز بحوث
التقانات االحيائية جامعة النهرين
بالتعاون مع جامعة وسط
اوكالهوما

بحث
بحث
مشاركة

دورة تدريبية مقامة في مركز

7
المجالت الزائفة واترها في
المستوى العلمي لالبحاث

8

2016

حضور

2016

حضور

احتفائية االعجاز العلمي في
القرآن

2016

حضور

استخدام محرك البحث في ايجاد
المراجع العلمية

2016

9

10

11

12

2016

محاضرة فديوية في مركز
التعليم المستمر

مشاركة

أثر الغش التجاري في منتجات
اللحوم المتواجدة في االسواق
المحلية على صحة المستهلك

13
محاضرة تعريفية عن فولبرايت

14
اليوم العالمي للغة العربية

2016

2016

2016

كلية الزراعة

دورة في كلية الزراعة

ندوة في كلية الزراعة
قاعة مركز مصادر المعلومات
– االمانة العامة للمكتبة
المركزية  /جامعة بغداد
ندوة في كلية الزراعة /شعبة
العلوم االساسية

حضور

حضور

حضور

حضور

دورة الباحث العلمي Google
Scholar
دورة استخدام البريد االلكتروني

17

2015

2016

2016

مشاركة

كلية الزراعة

مشاركة

كلية الزراعة

مشاركة

كلية الزراعة

ings college
الحصول على دعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لدعم اطروحة الدكتوراه التي كانت
من ضمن المشاريع الريادية المهمة للوزارة والذي تم االنتهاء منه في الكتاب ذي العدد ش ع /
 1834بتاريخ 2016/4/12

ثامنا  :البحوث المنشورة

ت

البحوث المنشورة

مكان النشر

تاريخ
النشر

تاسعا :عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية .
داخل الكلية

خارج الكلية

عضو جمعية االدب المقارن االمريكي
عضو منظمة تيسول العالمية

عاشراً :كتب الشكر  ،الجوائز و شهادات التقدير.
العديد من كتب الشكر من الوزير ورئيس الجامعة ومساعد رئيس الجامعة والعميد .

ت

حادي عشر :الكتب المؤلفة أو المترجمة.
أسم الكتاب

1
2

ثاني عشر :اللغــات .


اللغة العربية



اللغة االنكليزي

سنة النشر

