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 السيرة الذاتية
 

  

 هدله ن حسن: ليث سلمااألسم

  1791 -بغداد  -العراق : مكان وتأريخ الوالدة

 : عراقيةالجنسية

 : مسلمالديانة

 ( أطفال 4) متزوج: الحالة الزوجية

 الجاردنز.عمان، األردن، : العنوان

 11712 - 971192717:  الموبايل الهاتف

  laith_salman2003@yahoo.com: العنوان البريدي

 التخصص: دكتوراه ترجمة ولسانيات

 الرتبة العلمية: أستاذ مشارك

 
 : التحصيل الدراسي

 2111  الجامعة  ب،، كلية االدآ)الترجمة اآللية( واللسانيات الترجمةفي دكتوراه

 .العراق ،بغداد ،المستنصرية

 1779، بكلية االدآ ،قسم الترجمة ،)الترجمة األسلوبية(جمة ماجستير تر، 

 العراق. ،بغداد ،الجامعة المستنصرية

 1772،  كلية  ،قسم الترجمة ،)انجليزي -عربي-انجليزي (بكالوريوس ترجمة

  العراق. ،بغداد ،الجامعة المستنصرية ،بآاالد

 2111  ،جامعة بغداد، بكالوريوس لغة فرنسية، قسم اللغة الفرنسية، كلية اللغات

 بغداد، العراق.

 1711 ، العراق. ،بغداد ،ثانوية المنصور للبنين ،)علمي(الشهادة الثانوية 

 
 :الخبرات العملية

 اآلن(:  – 2119)

رئيس قسمي اللغة األنجليزية والترجمة، كلية اآلداب، جامعة نائب عميد كلية اآلداب و

 الزرقاء، الزرقاء، األردن.

(2119 – 2119:) 

، الزرقاء، ة في كلية اآلداب، جامعة الزرقاءوعضو هيئة تدريس في قسم الترجممنسق 

 االردن.

)2111- 2119(: 
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 جرش، ،جامعة جرش االهلية ، كلية االَداب،اللغة االنجليزيةعضو هيئة تدريس في قسم 

 .االردن

)1002- 1002(: 

العراق.  ،دادبغ ،كلية التراث الجامعة ،عضو هيئة تدريس في قسم اللغة االنجليزية

واالشراف  ،لطلبة المرحلتين الثالثة والرابعة ومادة "الترجمة" علم اللغة""تدريس مادة 

والمشاركة في اللجان والندوات  ،ث التخرج لطلبة المرحلة المنتهيةعلى بحو

 المؤتمرات العلمية.و

)1002 – 1002(: 

ة االحداث المقام في جمعية زيز السلم والتفاهم بالطرق السلمية بين الطلبرئيس برنامج تع

 العراق. ،بغداد ،)باشراف وزارة التربية(االمل العراقية 

)1002 – 1002(: 

الصين في وكالة انباء  لالخبار باللغة االنجليزية ومراسال   ومحررا   العمل مترجما  

 مكتب بغداد. ،الجديدة

)2111 – 1000(: 

بغداد. تدريس مواد  ،ون الجامعةكلية المأم ،محاضر مساعد في قسم اللغة االنجليزية

ومادة  ،ومادة "االنشاء" لطلبة المرحلة الثانية ،لطلبة المرحلة االولى"االستيعاب" 

 .واالشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة المنتهية ،"المقالة" لطلبة المرحلة الثالثة

)2111 – 2111(: 

ليبيا.  ،جامعة التحدي ،كلية االداب والعلوم ،محاضر مساعد ومنسق قسم اللغة االنجليزية

النحو االنجليزي" و"تأريخ االدب و" ،الثانية لطلبة المرحلة"المسرحية" تدريس مواد 

و"علم اللغة  الوصفي" و"علم  ،"الترجمة" و"االدب" لطلبة المرحلة الثالثةاالنجليزي" و

اضافة الى  ،المرحلة الرابعة اللغة التطبيقي" و"المسرحية" و"المحادثة المتقدمة" لطلبة

االشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة المنتهية والمشاركة في الندوات 

 والمناقشات.

)2112 – 2112(: 

بغداد. تدريس مادة "نصوص انجليزية"  ،أمون الجامعةمحاضر مساعد في كلية الم

دريس مواد "النحو ت ،لطلبة المراحل االولى والثانية والثالثة في قسم اللغة العربية

لطلبة المراحل االولى والثانية والثالثة في قسم اللغة  االنجليزي" و"االنشاء" و"الترجمة"

اضافة الى االشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة المنتهية والمشاركة  ،االنجليزية

 في الندوات والمناقشات.

 
 البحوث
، 9المجلد  (IJACSA)/ نشر في  يةتقييم الترجمة اآللية من العربية الى األنجليز -

 .2112، 11رقم 
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(: الترجمة من BLEU( و )METEORدراسة مقارنة للترجمة اآللية بين طريقتي ) -

 .2119، 11، رقم 1( المجلد IJACSA/ نشر في ) العربية الى األنجليزية مثاالا 

 .2119، 9، رقم 9( المجلد RHSSنشر في ) / الترابط المنطقي في الترجمة -

 .2119، / نشر في كامبرج سكولرز ببلشنغ ر الترجمة اآللية على طلبة قسم الترجمةتأثي -

، العوامل اللغوية على ترجمة األمثال في اللغة العربية الى اللغة األنجليزيةتأثير  -

Literary Endeavour  ،1021. 

 .Literary Endeavour  ،1021، 12تحديات الترجمة اآللية في القرن  -

 International Journal of، األنجليزيةاللغة العربية و المقارن بين تبادلية النحو -

Innovation, Creativity and Change ،1021. 

 

  :المهارات االخرى

 الترجمة الفورية والتتبعية في الندوات والمؤتمرات. -

 .Windows, Internet, MS Wordاستخدام الكومبيوتر:  -

 بغداد. ،نبية"ترجمة المقاالت لمجلة "الثقافة االج -

 بغداد. ،ترجمة االفالم للتلفزيون -

 الطباعة باللغتين االنجليزية والعربية. -

 
 :عضوية النقابات والجمعيات

عضو االتحاد الدولي للمترجمين (عضو جمعية المترجمين العراقية  ،1772منذ  -

(F.I.T. 

 عضو نقابة المعلمين العراقية. ،2111منذ  -

 .راقيةعضو جمعية االمل الع ،2112منذ  -

 عضو نقابة الصحفيين العراقية. ،2112منذ  -

 عضو جمعية أساتذة اللغة األنجليزية في الجامعات العربية. -

 
 :الهوايات

 واالفالم. ،والرياضة ،والشطرنج ،القراءة


