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Job sequence 

1- Teacher, College of Fine Arts, 2005 – 2010 

2- Assistant Professor, College of Fine Arts, 2010 – present 

Membership of local and international organization, associations or institutions 

1- Iraqi Artists Syndicate, member. 

2- Arab Artists Syndicate, Amman, Jordan. member. 

3- Institute of the Mediterranean for drama and arts, Marcela, France, Member 

4- Iraqi-Spanish friendship association ,  Murcia, Spain, Member 

5- Iraq translators association, Member  

6- International translators association, Member   

7- Spanish theatricals union, Madrid, Spain, Member 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 صية:خالمعلومات الش

 صباح عطية سويبج:    االســــــــــــم

 5511العراق, التولد : 

 الدكتوراه, إسبانيا الشهادة: 

 0252أستاذ مساعد, :    العلمية المرتبة

 (األدب المسرحي المعاصر – األدب المسرحيالتخصص العام والدقيق: )

 الجميلة الفنون كلية /   بغداد جامعة:     العمل عنوان

 009647702664811: موبايل

 cofarts.uobaghdad.edu.iqsabah.swibj@ : الرسمي إاللكتروني البريد

 : عليها الحاصل العلمية الدرجات

 5595 -جامعة بغداد كلية الفنون الجميلة : بكالوريوس

 5591مورسيا, إسبانيا, جامعة  : ماجستير

 5599جامعة مورسيا, إسبانيا, :  دكتوراه

 (50):    المنشورة البحوثعدد 

 يجب ان يكون رابط الصفحة وليست كتابة صفحات المراقع االلكترونية:

Google scholar 

https://scholar.google.com/citations?user=PIQyyRQAAAAJ&hl=ar 

Researchgate 

https://www.researchgate.net/profile/Sabah_Atiyah_Swibj  

 

 : الجامعية الخبرة

 0252 – 0221 الجميلة: الفنون كلية مدرس/

 مستمر – 0252 الجميلة: الفنون كلية مساعد/ أستاذ
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 االشراف:

 (02االشراف على مشاريع التخرج للبكالوريوس : )

 (59)رج للبكالوريوس: االشراف على بحوث التخ

 :الماجستير مرحلة

 (.المدرسيالمسرح :  التخصصات) ماجستير رسالة( 1: ) البحثي اإلشراف

 : الدكتوراه مرحلة

 (.المسرح المدرسي: التخصصات)  دكتوراه أطروحة (3: ) البحثي اإلشراف

 : مناقشات لجان وعضوية رئاسة

  (.6) الماجستير:  رسائل

 (.3) الدكتوراه:  أطاريح

 

 :المؤلفة الكتب

 (اليوجد)

 :والدولية المحلية المؤسسات أو الجمعيات أو الهيئات عضوية

 العراقية الفنانين نقابة العراقية الفنانين نقابة عضو -

 إتحاد األدباء العراقيين/ بغداد , العراق -

 إتحاد األدباء العرب/ عمان, األردن -

 معهد حوض األبيض المتوسط للفنون الدرامية, مرسيليا/ فرنسا -

 اإلسبانية, مورسيا/ إسبانيا -جمعية الصداقة العراقية -

 ين, بغدادعضو جمعية المترجمين العراقي -

 (WATAعضو جمعية المترجمين الدوليين ) -

 عضو إتحاد المسرحيين اإلسبان/ مدريد, إسبانيا -

 

 

 

 

 



 

 

 


