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 األستاذ املساعد الدكتور هيثم كامل عيدان االسـم واللقب العلمي

 لغة اجنليزية / أدب  التخصص العام والدقيق

  اإلليكرتونيالربيـد 
haithamkamel@coart.uobaghdad.edu.iq  

عنوان رسالة املاجستري وأطروحة 

 الدكتوراه

: الطبيعة جتسيدا حلالة االتصال رسالة املاجستري

احليوي: دراسة نقدية يف شعر د هـ لورنس 

(8991 ) 

 : وظيفة األسطورة الكالسيةأطروحة الدكتوراه

ودالالتها يف الشعر اإلجنليزي يف القرن التاسع 

 ( 5002عشر )

 عنوان البحوث العلمية املنشورة
وظيفة االلفاظ الصوتية يف الشعر العربي واالجنليزي  -

 احلديث: دراسة يف قصائد خمتارة للسياب ولورنس

الفردوس املفقود: صورة فلسطني يف الشعر  -

 فلسطينيةاألمريكي املعاصر لشعراء من أصول 

االنعكاس الذاتي وما وراء الشعر يف قصائد بيلي  -

 كولنز

كونية األمل وخصوصية األداة: دراسة يف االستجابة  -

 لإلبادة يف الشعر العاملي املعاصر

 

 عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
 ( / ترمجة 5002القياس والتقويم يف الرتبية وعلم النفس ) -

 (/ ترمجة5002القانون )فريدريك باستيا( ) -

 ( / ترمجة5002الطريق إىل الرق )فريدريك هايك(/ ) -

 ( / ترمجة5002ن احلرية )جون ستيوارت ميل( )ع -

 (/ ترمجة5009مفارقة التبادل )مانويل آيو(/ ) -
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  ( ترمجة5082شعر على شعر )حممد حسني آل ياسني(/ ) -

 كتب الشكر والتقدير
  2من السادة وزراء التعليم:

  2من السادة رؤساء اجلامعات: 

   2من السيد العميد: 

رئيس قسم اللغة اإلجنليزية/ كلية الرتبية ابن رشد  اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

 ( 5085 – 5088للعلوم اإلنسانية )

ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت 

 العلمية والفرق االستشارية

 عضو هيئة حترير جملة اآلداب

 عضو اللجنة العلمية يف قسم اللغة اإلجنليزية 

يف وزارة  عضو اللجنة الوطنية ملراجعة مناهج اللغة اإلجنليزية

 الرتبية

 عضو اجملمع العربي للمرتمجني احملرتفني

 عضو االحتاد العام لالدباء والكتاب يف العراق

  عضو مجعية املرتمجني العراقيني

 العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة

 الدراسات العليا

1  

 82 العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

 

 

Asst. Prof. Haitham Kamil Eidan, PhD.  Name and academic Title 

English Literature  Specialization (Major & Minor) 

haithamkamel@coart.uobaghdad.edu.iq Email 

MA Thesis: Nature as Reflecting the Sense of Vital 
Communication: A Critical Study in Selected Poems of 
D. H. Lawrence (1998)  

Titles of MA thesis & Ph.D 
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PhD. Dissertation: Functions and Significance of 
Classical Myth in English Nineteenth Century Poetry 
(2005)  

dissertation 

- The Functions of Onomatopoeia in Modern 
English and Arabic Poetry: A Study in Selected 
Poems by Lawrence and al-Sayyab 

- Losing Paradise: Palestine in Contemporary 
Palestinian-American Poetry 

- Self-Reflexivity and Metapoetry in Selected 
Poems of Billy Collins  

- The Universality of Pain and Peculiarity of 
Means : A Study in the Response to Genocide 
in Contemporary World Poetry 

Titles of Published Researches  

Translations:  

- Measurement and Evaluation in Education & 
Psychology (2003) 

- The Law (by Fredrick Bastiat)/ 2004  
- The Road to Serfdom (by Fredrick Hayek)/2005  
- On Liberty (by John Stewart Mill)/ 2007  
- The Paradox of Exchange (ny Manu Ayu)/2009 

- Poetry on Poetry (by Muhammed H Al Yaseen)/ 
2016  

Titles of Published Books 

(Authored &Translated Books) 

From Ministers: 4 

From Universities’ Chancellors: 5  

From Deans: 7   

Letters of Appreciation & 

Recognition. 

Head of Dept. of English, College of Education Ibn 

Rushd 2011-2012 
Professional Experience 

- Member of the Editing Board of Al-Adab 
Refereed Journal  

- Member of the Scientific Committee of Dept. 
of English  

- Member of the national committee of 
Revising the English Language Curricula in the 
Ministry of Education  

- Member of Arabic Association for 
Professional Translators  

- Member of Iraqi General Union of Writers  
- Member of Iraqi Translators’ Association  

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

8  Total Number of Supervised 

Graduate Students.  



14 Total Number of Graduate 

Examining Committees. 

 

 

 


