الســـيـرة العلميــة لتدريسيي كليــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي سناء الزم حسن ال غريب /مدرس
التخصص العام

االدب االنكليزي /دكتوراه اداب /املسرح احلديث

والدقيق
الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة
املاجستري وأطروحة
الدكتوراه

Deea.sarai@yahoo.com
االحتجاج االجتماعي نقيضا للفردية يف مسرحيات امريكية حديثة خمتارة لتنسي ويليمز
ويوجني اونيل وارثر مللر.
استقراء للسياسية ،اهلوية الفردية ،والوعي االجتماعي يف مسرحيات امريكية خمتارة لتوني
كشنر

عنوان البحوث العلمية
املنشورة

 -1الوعي من خالل اخليال2009.
 -2الفردية يف رواية احلرف القرمزي هلوثورن2009.
 -3قصيدة الدوقة لرباوننغ كمثال للمراة كضحية يف العصر الفكتورري2008.
 -4السياسة وصناعة احلرب يف مسرحية سام شيربد حاالت الصدمة2016
 -5استعادة الروح الزجنية عند امريي بركة. 2016.

عنوان الكتب املؤلفة
واملرتمجة

كتب الشكر والتقدير
املناصب اإلدارية

 -1االجتاهات العاملية حلرية الراي وتطوير االعالم .كتاب مرتجم
 -2امليثولوجيا واملعتقدات الدينية.كتاب مرتجم
 -3تاريخ اليهود من العصور الرومانية لعهد امللك فرانكو .كتاب مرتجم
 6من السيد رئيس اجلامعة 3 ،من السيد املساعد العلمي ،و  11من السيد العميد.
مقرر قسم اللغة االنكليزية /كلية الرتبية للبنات /جامعة بغداد

اليت تقلدها

مقرر قسم اللغة االنكليزية للدراستني الصباحية واملسائية /كلية الرتبيةم جامعة واسط
مسؤل قسم البعثات والعالقات /رئاسة جامعة واسط
مسؤل الصفحة االنكليزي يف جملة جامعة وواسط وجريدة الواسطي الصادرة من جامعة
واسط

ذكر العضوية يف
هيئات حترير اجملالت
العلمية والفرق
االستشارية
العدد اإلمجالي
لإلشراف على طلبة
الدراسات العليا
العدد اإلمجالي
للمشاركة يف
املناقشات

Sanaa Lazim Hassan Al Ghareeb/ Lecturer
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English Literature/ American Theatre

Specialization

(Major

&

Minor)
Email

Deea.sarai@yahoo.com
M.A/ Social Protest Vs Individualism in Selected Modern American Plays By
Tennessee Williams, Eugene O’Neil, and Arthur Miller.

Titles of MA Ph.D/ Exploration of Politics,Identity, and Cultural Consciousness in selected
thesis & Ph.D plays by Tony Kushner.
dissertation

Titles

of

Published

1-

Politics and the Craft of War in Sam Shepard's States of Shock.2016

2-

Awareness Comprehended Through Imagination. 2009

3-

Individualism in Hawthorn's The Scarlet Letter. 2009

4-

Browning's Duchess:A Representative of the Victimized Woman in the

Research

Victorian Age. 2008
5-

Emamu Amiri Baraka: the Restoration of the Black Spirit. 2016
6-

Titles

of

Published
Books
(Authored

Politics and the Craft of War in Sam Shepard's States of Shock.2016

1- Global Trends of Freedom of Expression and Media Development.
UNESCO report 2007-2014. Translated by Sanaa Lazim and Dhea Thabit.
2- Mythology and Religious Beleifs
3- Translated by Sanaa Lazim Hassan.2013
4- History of the Jews from the Romans Ages to the Reign of Franco.
Translated by Sana Lazim.2010

&Translated
Books)
Letters

of

Appreciation
&
Recognition.
Professional
Experience

24

Membership
(Journals,
Scientific
committees,
etc.)
Total Number
of Supervised
Graduate
Students.
Total Number
of

Graduate

Examining
Committees.

