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الموباي 777 453 675 :

البريد االلكترونيabdulla_bukeir@yahoo.com :

د/عبد اهلل عبد الرحمن بكير
ماجستير و دكتوراه في آداب اللغة االنجليزية
 أستاذ مشارك في اللغة االنجليزية و آدابها.
 باحث و محاضر أقدم في آداب اللغة االنجليزية.
 مستشار بو ازرة الكهرباء و الطاقة –متقاعد.-
 عين بقرار جمهوري رقم ( )326لسنة  2003مستشا اًر بو ازرة الكهرباء.
 عين بقرار جمهوري رقم ( )124لسنة  1998بالترفيع إلى المجموعة الوظيفية األولى ,الفئة
(أ) بدرجة وكيل و ازرة.
 موضوو أطروحووة الوودكتو ار  :المعضلللة الافافيللة لإلنسللان المعاصللر فللي األعمللا المسللرحية
المبكرة للكاتب هارولد بنتر.
 موضووو أطروحووة الماجسووتير :مفهللوج جللون آردن للغضللب و االحتجللا د ارسووة فووي ب و
مسرحياته.
 دورة فووي آداب اللغووة االنجليزيووةة جام ووة النكسووترة المملكووة المتحوودة 1978م كمتطلووب لنيوول
درجة الماجستير.
 بكالوريوس في اللغة االنجليزية و آدابهاة جام ة بغداد – ال راق 1974م.
 شهادة تدريس اللغة االنجليزية من م هد الم لمين الخاص – بنغازي – ليبيا 1967م.

الخبرة األكاديمية:
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 عميوود كليووة اوداب و ال لوووم اإلنسووانية – جام ووة األنوودلس لل لوووم و التقنيووةة الوويمن (-2010
اون)
 رئيس قسم اللغة االنجليزية – جام ة الملكة أروىة اليمن)2010-2004(.
 النائب األكاديمي – جام ة ال لوم التطبيقية و االجتماعيةة اليمن)2004-2002( .
 عمي و و وود كلي و و ووة اوداب و ال ل و و وووم اإلنسو و و وانية – جام و و ووة ال ل و و وووم التطبيقي و و ووة و االجتماعي و و ووةة
اليمن)2004-2001(.
 رئيس قسم اللغة االنجليزية – جام ة ال لوم التطبيقية و االجتماعية ة اليمن)2004-2001(.
 محاضر أقدم في :
 oمسرحية عصر النهضة و عصر إليزابيث.
 oمسرحية الفرن العشرين.
 oرواية العصر الفيكتوري.
 oرواية الفرن العشرين.

 oشعر عصر النهضة و عصر إليزابيث.
 oشعر الفرن التاسع عشر.
 oشعر الفرن العشرين.

 oالفصة االنجليزية الفصيرة.
 oتحلي النص األدبي.
 oالنفد األدبي.

 oاألدب المفارن.

 oاألدب األمريكي.
 oاألشكا األدبية.

 oمفدمة في تاريخ األدب اإلنجليزي.
 oمناهج البحث العلمي.

 محاضر في آداب اللغة االنجليزية للدراسات ال ليا (الماجستير).
 مشارك في وضع خطط و مقررات مناهج اللغة االنجليزية و آدابها بقسم اللغة االنجليزية:
 جام ة ال لوم التطبيقية و االجتماعية ()2004-2001
 جام ة الملكة أروى ()2008-2004
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 جام ة االندلس لل لوم و التقنية ()2013-2010
 المشاركة في عدد من الندوات ال لمية و الفكرية و ورش ال مل االكاديمية.

المؤلفات:

 مفهوج جون آردن للغضب و االحتجا (ترجمة باللغة ال ربية لرسالة الماجستير)
بغداد :دار الحرية للطباعة و النشر 1985

 مللن المراللاة إلل الملحمللة :دراسللة فللي لسلليداد و الفللردود المففللود للشللاعر االنجليللزي
جون ملتون (باللغة ال ربية) صن اء :مركز عبادي للدراسات و النشر.2002
 الافافة و العصر الذي نعيشه (باللغة االنجليزيوة) صون اء مركوز عبوادي للد ارسوات و النشور
.2005
 الفامود الوجيز لألساطير و المياولوجيا اإلغريفية (باللغة ال ربيةة تحت الطبع).
 المفتضب من المصطلحات في اللغة و االدب (باللغة ال ربيةة تحت الطبع).
 موجز في تاريخ االدب االنجليزي (باللغة االنجليزيةة تحت الطبع).
 في األدب المسرحي (باللغة ال ربيةة تحت الطبع).

 هارولد بنتر و مسرح الالمعفو  :فكرة العزللة و التوحلد فلي مسلرحيتي " المنظلر الطبيعلي
"و" الصمت" (مجلة جام ة الملكة أروى ال دد السابع يوليو – ديسمبر .)2011

 بللاكاير و شكسللبير  ..مسللرحية روميللو و جولييللت بللين الللنص المؤلل

و الللنص المتللرجج

(مجلة االندلس لل لوم االنسانية و االجتماعيوة ال ودد ال الوث – المجلود ال وامن السونة ال اشورة
يونيو )2014
 الكبرياء و جنون العظمة دراسة تحليلية لمسرحية كريستوفر مارلو (مجلة االندلس لل لووم
االنسانية و االجتماعية ال دد ال اني – المجلد السابع مارس)2014
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 الفللديد و االالليج فللي مسللرحية جللور برنللارد شللو "تللابع الشلليطان" (مجلووة االنوودلس لل لوووم
االنسانية و االجتماعية ال دد ال اني عشر)2016 -

 أبحاث و أوراق  -بعضها نشر و بعضها لج ينشر.-
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