الدكتور غانم جاسم السامرائي
السيرة الذاتية
ّ
المؤهالت العلمية
حاصل على درجة الدكتوراه في األدب المقارن من جامعة بورتسموث ،إنجلترا،
المملكة المتحدة.0222 ،
حاصل على درجة الماجستير في األدب اإلنجليزي من جامعة النكستر ،إنجلترا،
وجامعة بغداد ،العراق ،عام .9191
حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابها من الجامعة المستنصرية،
بغداد ،العراق ،عام .9191

الخبرة العملي ّة
الخبرة التعليمية:
-0292حتى اآلن ،أستاذ مشارك في قسم اللغة اإلنجليزية ،جامعة الشارقة.
 0292-0229أستاذ مساعد في قسم اللغة اإلنجليزية ،جامعة الشارقة.
 0222—9119مرشح لنيل درجة الدكتوراه ،إنجلترا.
 9119-9110محاضر في قسم اللغة اإلنجليزية ،جامعة سبها ،سبها ،ليبيا.
 9110-9191محاضر في قسم اللغة اإلنجليزية ،كلية اآلداب ،جامعة بغداد ،العراق.

الخبرة اإلدارية والبحثية:
-0292حتى اآلن ،رئيس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها ،جامعة الشارقة.
 ،0292-0299مدير تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة الشارقة.
 ،0299-0291عضو مجلس اإلدارة لمركز التعليم المستمر والتطوير المهني ،جامعة
الشارقة.
 ،0292-0292عضو مجلس اإلدارة لمركز التعليم المستمر والتطوير المهني ،جامعة
الشارقة.
 ،0290-0299عضو في لجنة الفاعلية المؤسسي ّة واالعتماد ،جامعة الشارقة.

 ،0292-0222نائب رئيس رابطة أساتذة اللغة اإلنجليزية والترجمة في الجامعات
العربية (أبيتاو).
 ،0229-0222رئيس لجنة شؤون أعضاء هيئة التدريس ،جامعة الشارقة.
 ،9190-9191مح ّرر الشؤون الخارجية ورئيس قسم الشؤون العربية والدولية في
صحيفة بغداد أوبزرفر الناطقة باإلنجليزية ،بغداد.
نشاطات أخرى :
ديسمبر  ،0292مؤتمر قمة للترجمة األدبية ،الرابطة البريطانية للترجمة األدبية،
الدوحة ،قطر.

أكتوبر  ،0222ندوة دولية حول استراتيجيات التعليم المعتمدة على الناتج التعليمي،
جامعة الشارقة.
يونيو  ،0222دراسات عن الترجمة والتأثير الثقافي ،الفصل الصيفي ،جامعة مانشستر.
يوليو  ،0222إدارة البحوث ،أكاديمية أكسفورد للدراسات المتقدمة ،أكسفورد ،إنجلترا.
يونيو  ،9112مناهج البحث ،أكاديمية أكسفورد للدراسات المتقدمة ،أكسفورد ،إنجلترا.

الكتب واألبحاث المنشورة
السامرائي ،غ( .ترجمة وتحرير) .األعمال اإلبداعية اإلماراتية ،قصائد وقصص قصيرة،
قسم الثقافة واإلعالم ،حكومة الشارقة.0291 ،
السامرائي ،غ .تراث أسلوب روبرت براون في الشعر األمريكي الحديث ،منشورات
الشرق الجديد ،بغداد.0292 ،
السامرائي ،غ .التأثير الغربي على الشعر العربي الحديث ،دائرة الثقافة واإلعالم،
حكومة الشارقة.0221 ،
السامرائي ،غ( .ترجمة وتحرير) .الشارقة :منظور شعري .دائرة الثقافة واإلعالم،
حكومة الشارقة.0299 .
لمزيد من التفاصيل أنظر النسخة اإلنجليزية

