السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية:
االسم الثالثي واللقب  :م .د عباس فرحان عليوي الفريداوي
اللقب العلـــــــــــمي  :مدرس  -دكتور
محل وتاريخ الوالدة  :بغداد 2791/21/3 -
الجنســــــــــــــــــية  :عراقي
الديــــــــــــــــــــانة  :مسلم
الجنـــــــــــــــــــس  :ذكر
الحالة االجتماعية  :متزوج
موبايــــــــــــــــــل 07715240430 :
البريد االلكتروني abbashusham@yahoo.com :
التحصيل الدراسي :
الشهادة
البكالوريوس/اللغة االسبانية/كلية اللغات  /جامعة بغداد
دبلوم دراسات متقدمة في األدب االسباني /جامعة غرناطة/اسبانيا
دكتوراه في اللغة االسبانية من جامعة خانين في اسبانيا في شباط
الخبرة العلمية :

سنة التخرج
2771
1002
1021

البحوث والدورات
دورة في استخدام وبرمجة الحاسوب في بغداد
دبلوم لغة انكليزية في كلية اللغات
عضو جمعية المترجمين العراقيين
بحث باللغة االسبانية عن الشاعر االسباني المعروف رافاييل البرتي
بحث مقارن باللغة االسبانية عن القواعد االسبانية والغة العربية
بحث مفاهيم اإلستراتيجية لتعلم اللغة االسبانية  -منشور في مجلة
الجامعة المستنصرية
ترجمة بين االدب االسباني واالدب العربي في مجال الشعر للشاعر
عبد الوهاب البياتي-رافائيل البرتي
موظف في السفارة العراقية في مدريد
بحث عن دور الدعاية في الحروب (الحرب العراقية  -األمريكية)
بحث ماهو اثر الفعل (كان)() ser,اسبانية – انكليزية()to be
عضو الجمعية االسبانية العربية في مدريد
بحوث متعدد عن القواعد واألدب االسباني
عضو جمعية السياسة االسبانية – العربية في غرناطة
دراسة في معهد النزاعات الدولية في جامعة غرناطة
باحث في جامعات اسبانيا

سنة المشاركة
2771
2771
1010-2777
1002-1003
1022-1002
1002
1002
1001-1001
1001
1007
1020
1022
1021
1021
من  1003لغاية 1021

التدرج الوظيفي :
التدرج الوظيفي
موظف في قسم تقويم وتعادل الشهادات شعبة الرصانة
موظف في قسم شؤون الدارسين
مسؤول شعبة العلوم االجتماعية
مدير قسم الدراسات خارج العراق

التاريخ
تشرين األول 1023-
كانون الثاني 1021
1021/1/2
 1021/21/11ولحد
اآلن

المؤتمرات والندوات:
المؤتمرات والندوات
حضور المؤتمرات التي تقيمها الجمعية العربية  -االسبانية
حضور المؤتمرات التي تقيمها جمعية السالم في مدريد
حضور المؤتمرات التي تقيمها الهيئة العراقية للحاسبات
حضور المؤتمر الذي تقيمه وزارة التخطيط لمناقشة احتياجات البلد من
االختصاصات العلمية والمهنية وحسب حاجة سوق العمل
عضوية اللجان العلمية واالدارية:

سنة المشاركة
1001
1022
1022
1022

اللجان العلمية واإلدارية
عضو في لجنة العلوم االجتماعية في قسم تقويم وتعادل الشهادات
عضو في اللجنة المشتركة المشكلة بين وزارتنا ووزارة التربية
لمناقشة نقل طلبة اإلجازات الدراسية للعام 1022/1021إلى داخل
العراق
عضو في لجنة االختصاصات النادرة التي تحتاجها وزارتنا
عضو في لجنة خطة اإلجازات الدراسية بين وزارتنا ووزارة
التخطيط
عضو في اللجنة المشتركة المشكلة بين وزارتنا ووزارة التربية لطلبة
اإلجازات الدراسية للعام 1021/1023لغرض تقويم شهاداتهم
عضو في اللجنة الوزارية الخاصة باالختصاصات النادرة لطلبة البعثات
عضو في اللجنة الوزارية لدراسة طلبات منتسبي وزارة التربية لغرض
نقل دراستهم إلى داخل العراق
عضو في اللجنة المشكلة في وزارتنا لمناقشة االختصاصات النادرة في
تخصص التربية الرياضية والفنون الجميلة ومدة الدراسة في الخارج
عضو في اللجنة الوزارية الخاصة باالجازات الدراسية لمنتسبي
وزارتنا داخل العراق

سنة المشاركة
1021
1022
 1022ولحد اآلن
 1022ولحد اآلن
1022
1022
1021
1021
 1021ولحد اآلن

كتاب الشكر والتقدير:
كتاب الشكر
كتاب شكر من السيد الوزير
كتاب شكر من السيد الوزير
كتاب شكر من السيد الوزير
كتاب شكر من السيد المدير العام
كتاب شكر من السيد المدير العام
كتاب شكر من السيد المدير العام
الهوايات :

سنة
1021
1021
1021
1021
1022
1022

المطالعة  ,كتابة البحوث  ,كرة القدم
اللغات التي أجيدها :
اللغة العربية
اللغة االسبانية
اللغة االنكليزية
اللغة الفرنسية

اللغة األم
قراءة وكتابة وتكلم وفهمم اللغمة
الثانية
قراءة وكتابة وفهم
قراءة وكتابة وفهم

