
 الديخة الحاتية والعمسية
 سالم نجم عبج هللا حدين الحيالي

 4691مهصل / 
 0242دكتهراه فمدفة في المغة العخبية/جامعة السهصل/كمية التخبية 

 االختراص الجقيق: االدب العخبي الحجيث /الشقج الخوائي
  41/4/0229سشة التعيين :عين في كمية التخبية األساسية/قدم المغة العخبية في  

 المقب العمسي :أستاذ مداعج
 1/6/0242تاريخ التخقية)االستحقاق(   :  

 
 الشذاطات العمسية:

 اوال:الكتب السشذهرة:
ثالثية شكاوى السرخي الفريح_انسهذجا السكتب –نذخ مشفخد:الخظاب الخوائي العخبي  -*

 0249ودار السعتد /عسان/االردن   0241 4الجامعي الحجيث /مرخ /االسكشجرية ط
نذخ مشفخد: الخظاب الذعخي بين الحات الذعخية والبشيهية ،السكتب الجامعي  -*

  0241الحجيث،االسكشجرية 
نذخ مذتخك: مغامخة الكتابة في تسظيخات الفزاء الشري  نذخ مذتخك مع نخبة من الشقاد  -*

 0242 4/ ط،اعجاد وتقجيم :د. دمحم صابخ عبيج  االردن ،اربج
زاء الدخدي ،قخاءات في سخديات )ىيثم بيشام بخدى ( نذخ مذتخك نذخ مذتخك :تجميات الف -*

 4مع مجسهعة من الشقاد واالكاديسيين، اعجاد وتقجيم د. دمحم صابخ عبيج دار تسهز، دمذق ، ط
0240 

 واالنجاز كتب قيج الشذخثانيا : 
 مختارة أدبيةقج واألدب  ..دراسة تحميمية لشرهص مخايا الش 
  تهبيا إندان مجسهعة قررية بعشهان يه 
 يأتي من ال ...رواية انتظار 

 الشذاطات االكاديسية:
ولحج   0241رئيذ قدم المغة العخبية /كمية التخبية األساسية /جامعة السهصل  من عام  

  اآلن
 0249-0242عسل مقخرا لقدم المغة العخبية في 

ة لغاي 0229/ 00/4* عسل في مجمة ابحاث كمية التخبية االساسية لمفتخة من 
02/40/0229 



  
عسل في السهقع البجيل/ بخطمة برفة مشدق القدم ورئيذ المجشة االمتحانية  وشارك في * 

 القاء السحاضخات 
 0242لغاية  0242*عزه لجشة امتحانية من 

  0241-0242*مدؤول وحجة التظبيق والسذاىجة وبحهث التخخج لمعام الجراسي 
 السذاركات في السؤتسخات والشجوات:

 ٍ   قدم المغة العخبية *السؤتسخ العمسي الدشهي الخابع )الجولي االول( كمية التخبية االساسية 
  0244آذار  24-22)الجيهد المغهية واالدبية في السهصل عبخ العرهر( 

 0240نيدان  22-06جامعة تكخيت  –السؤتسخ العمسي الدادس /كمية اآلداب * 
  0240آذار  41 حتفاًء بالقاص ىيثم بيشام بخدى نجوة البيت الثقافي في الحسجانية ا -*

 0242* السؤتسخ الدخياني السشعقج في عين كاوة /اربيل في 
* الشجوة العمسية )التخبية العسمية حمقة التهاصل بين السعخفة الشظخية والتظبيقية /كمية التخبية 

 0241أيار  6االساسية /جامعة السهصل 
التخبية االساسية في العخاق السشعقج في كمية التخبية  *حزهر اجتساع رؤساء اقدام كميات

مفخدات السشاىج لسشاقذة  41/1/0241 االساسية /جامعة السدتشرخية /بغجاد في 
 الجراسية 

 
 ثالثا: البحهث السشذهرة:

 تميباثي لييثم بيشام بخدى2* االحداس بالدمن قخاءة في القرة القريخة 
الذخرية الخوائية )اوالد الييهدية (لتحدين كخيسياني  *الفهبيا الجسعية ..دراسة في رىاب

 انسهذجا
 )يهميات مخيض مسشهع من الكتابة( لشدار قباني2السسشهع والسدكهت عشو في قريجة  -* 
 )نيج البخدى( الحسج شهقي قريجةقخاءة اخخى في  مخجعية الشص الذعخي -*

 للذاعر دمحم صادقعذر وصايا قبل المهت قراءة في قريدة )المهت مهجهد (  -*
 الذخرية القلقة في رواية )الحافات( لمحمهد جنداري  -*

 الهاقعية الدحرية في المجمهعة القررية أرض من عدل( لهيثم بهنام بردى* 
 قخاءة في السجسهعة القررية ث عن الحات واليهية البح -*

 لـشهري بظخس )العشكاوي الظائخ وىسهم الشهرس الفزي(
 اب روح  ..تحميل ديهان) الكتابة عمى الساء والظين( لشزال القاسمغخبة وطن أم اغتخ - 

 



 
 كتب الذكخ* 

 لديه كتاب شكر وتقدير من الديد رئيس الجامعة 
 لجيو الكثيخ من كتب الذكخ والتقجيخ مقجمة من عسادة كمية التخبية االساسية

 
 

 


