
 السيرة الذاتية 

 أـ المعلومات الشخصية:   

 االسم: زهراء طاهر عيسى درويش    

 11/10/1989المواليد: ذي قار /    

 الحالة االجتماعية: عزباء    

 شهداء سيف سعد  - العنوان: كربالء  

 07808418006الهاتف الجوال:   

 zahraa.taher@yahoo.comالبريد االلكتروني:   

 ب ـ التحصيل العلمي والمؤهالت العلمية: 

 2011بكالوريوس لغة إنجليزية وآدابها/ كلية التربية/ جامعة كربالء/  •

 2014ماجستير لغة إنجليزية/ أدب/ كلية التربية/ جامعة القادسية /  •

 

 الخبرات:  -جـ 

محاضر خارجي في قسم اللغة اإلنجليزية/ كلية التربية/ جامعة كربالء للعام الدراسي   •

2014 - 2015 

حتى   –  2015تدريسي في قسم اللغة اإلنجليزية/ كلية اآلداب/ جامعة أهل البيت)ع(/  •

 اآلن. 

 حتى اآلن.   – 2020مقرر قسم اللغة اإلنجليزية/ كلية اآلداب/ جامعة أهل البيت)ع(/  •

 اآلن. حتى  –  2013ن ـ بغداد في مركز دراسات فلسفة الدي ة مترجم •

 وث والكتب المنشورة:البح -د

 بحث منشور: 

• The Mystic Poetics of Place in Theodore Roethke's "Greenhouse 

Sequence"   مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية / كلية التربية / جامعة القادسية

2014 

 كتاب مترجم: 

ـ بيروت: دار الرافدين/   العقل والمعتقد الديني: مدخل إلى فلسفة الدين •

 2019-بغداد:مركز دراسات فلسفة الدين ـ كانون األول 
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Curriculum Vitae 

 

A. Personal Information : 

   Name: Zahra Taher Issa Darwish 

   DOP: 11/10/1989 

   Marital status: single 

   Address: Karbala -  Shuhada Saif Saad 

  Mobile phone: 07808418006 

  Email: zahraa.taher@yahoo.com 

 

B- Academic qualifications : 

• BA in English Language and Literature/ College of Education/ 

University of Karbala/ 2011 

• MA English Language/Literature/College of Education/University of 

Al-Qadisiyah/2014 

 

C - Experience : 

 •Lecturer at the Department of English / College of Education / 

University of Karbala for the academic year 2014-2015 

 •Assistant Lecturer in the English Department/ College of Arts/ Ahl al-

Bayt University / 2015 – present. 

 •Rapporteur of the English Department / College of Arts / Ahl al-Bayt 

University / 2020 - until now . 

 

D- Papers and publications: 

• The Mystic Poetics of Place in Theodore Roethke's "Greenhouse 

Sequence" Al-Qadisiyah Journal of Arts and Educational Sciences / College 

of Education / University of Al-Qadisiyah 2014 

Translated book: 

الرافد  • دار  بيروت:  ـ  الدين  فلسفة  إلى  مدخل  الديني:  والمعتقد  بغداد:مركز  العقل  ين/ 

2019-دراسات فلسفة الدين ـ كانون األول   
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