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 ( الحديديعبدهللا علي عباس اسم التدريسي ) 
 

 استاذ مساعد  ، اللقب العلمي الدكتوراة  الشهادة
 التربية للعلوم اإلنسانية   ، كلية علوم القرآن والتربية اإلسالمية  قسم

  جامعة الموصل، الموصل، العراق 

 

 المعلومات الشخصية
 عبدهللا علي عباس علي الحديدي:  واللقبالثالثي  االسم  •
 م 1977/  1/ 1   السنة الشهر/ اليوم/ المواليد •
 العراق  ، البلد الموصل  المدينة مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 2 عدد األطفال  •
 07701815571 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 استاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 فلسفة علوم اقران   التخصص العام  •
 التفسير التخصص الدقيق •
)   – (abdullaali177@gmail.comممكن كتابة أكثر من بريد ألكتروني ) البريد األلكتروني  •

info@abdullah-alhadidee.com  ) 
 Abdul ali بوابة البحث العلمي  •
 Abdul ali الباحث العلمي  •
• ORCID Abdul ali 

 
 
 

mailto:abdullaali177@gmail.com


 

 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

  /  6 /27 دكتوراه  •
 م 2010

:   ، البلد حاليا   العراقية ، جامعة   االداب كلية التفسير
 العراق

  ، البلدبغداد، جامعة العلوم االسالمية كلية  اصول الدين  م 2003/  8/ 17 ماجستير •
 : العراق 

:   ، البلدالموصل ، جامعة  التربية كلية  علوم القران  م 2000/   22/6 بكالوريوس  •
 العراق

 

 العلميةاأللقاب 
 م  2006/  1/  23 تاريخ الحصول عليهمدرس مساعد :     اللقب العلمي  •
 م 2010/  6/  27 تاريخ الحصول عليهمدرس :  اللقب العلمي  •
 م  2017/  7/   18  تاريخ الحصول عليهاستاذ مساعد :  اللقب العلمي  •
 2019/  12/  29ترويج معاملة الى مرتبة االستاذية  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
اوال : مقرر قسم   المنصب •

السيرة النبوية للفترة  
/  10/  6من 

/   7/  1الى  2011
2013 

ثانيا : مقرر قسم  
/   1الشريعة للفترة 

/  1الى  2013/  9
12  /2013 

 : كلية العلوم االسالمية جامعة الموصل  مكان العمل 
 
 
 
 

 االسالمية جامعة الموصل مكان العمل : كلية العلوم 

استاذ محاضر  الخبرة  •
 وباحث جامعي   

/  1/  23منذ 
 2/  25الى  2006

/  2020   

كلية العلوم االسالمية قسم الحضارة    : جامعة الموصل  مكان العمل 
االسالمية ثم قسم السيرة النبوية ثم قسم اصول الدين ثم قسم  

كلية التربية للعلوم االنسانية / قسم علوم   / الشريعة االسالمية ثم 
 . القران والتربية االسالمية

 



 األنشطة التدريسية 
 العلوم االسالمية  ، الكلية السيرة النبوية   ، القسموالثانية والثالثة والرابعة  االولى المرحلة (تالوة )  المادة، •
 المرحلة الثانية ) مسائي (، القسم اصول الدين ، الكلية العلوم االسالمية  ( تالوة ) المادة، •
 المرحلة الثانية، القسم السيرة النبوية ، الكلية العلوم االسالمية   ( علوم القران)المادة،  •
 المرحلة الثالثة ) مسائي (، القسم الشريعة ، الكلية العلوم االسالمية   (النحو ) مادة، ال •
 المرحلة الرابعة ، القسم علوم القران ، الكلية التربية للعلوم االنسانية ( المرحلة الثالثة و  التالوة ) المادة،  •
 المرحلة االولى ، القسم علوم القران ، الكلية التربية للعلوم االنسانية   ( المنطق) المادة،   •
، القسم علوم  2018-2017لعام  ( -ماجستير   –المرحلة ) الدراسات العليا تخصصية  ( تفاسير الفرق ) المادة،  •

 القران ، الكلية التربية للعلوم االنسانية 
  ، القسم علوم القران ،2019-2018لعام  ( -ماجستير  –ليا المرحلة ) الدراسات الع (  علم التفسير) المادة،  •

 الكلية التربية للعلوم االنسانية
 االشراف على بحوث التخرج والمشاهدات الميدانية الداء الطلبة   •
 

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 ال يوجد  عدد الطالب الماجستير •
 ال يوجد  عدد الطالب الدكتوراه  •

رسائل الماجستير :   مناقشة  
 مي في تفسير الفاتحة والزهراوين ( جامعة الموصل . ) اقوال  ابن حجر الهيت -1
 ) التناسق الموضوعي في سورة المؤمنون ( كلية االمام االعظم . -2

 

 البحوث المنشورة
o  اثر الواقع السياسي والفكري في انحراف التفسير القراني مجلة العلوم االسالمية /   1بحث

 م   2012تموز لسنة  2( الجزء 12المجلد السادس العدد )  جامعة الموصل

 
o  التربية االساسية/   ابحاث المنهج العقلي االنتقائي في التفسير عند المعتزلة مجلة   2بحث

 2012( لسنة   1( العدد )  12المجلد )  جامعة الموصل

 
o  المنطق االسالمي ومعياريته لضبط الرؤى التأويلية في تفسير النص القراني مجلة   3بحث

 م   2018( كانون االول لسنة  1( العدد )  15المجلد )   التربية االساسية/ جامعة الموصل

 



o  مالمح اإلعجاز القرآني في علل االحكام االستثنائية للتالوة القرآنية مجلة كلية العلوم  4بحث

 2018( كانون االول   2/ 18المجلد العاشر العدد )  االسالمية / جامعة الموصل

 
o  علة الحكم والتسمية في علم التالوة مجلة التربية للعلوم االنسانية / جامعة الموصل  5بحث 

o  ( 2( العدد )  21المجلد )2018 
o  علوم االسالمية  رشيد الخطيب ورؤيته التاويلية في تفسير النص القرآني مجلة كلية ال 6بحث 

o   نشر بوقائع مؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم االسالمية المنعقد تحت شعار ) دور علماء الموصل في
 م  2013/  5/  23الدعوة واالصالح خالل القرن العشرين ( بتاريخ 

o  مجلة المعيار جامعة نشر ب   نظرية التطور والتناهي الداللي في تفسير النص القراني  7بحث

 م   2020جانفي  49العدد  24المجلد  بالجزائر مدينة قسنطينة  ير عبد القادر الجزائرياالم

o  نشر بوقائع مؤتمر العلوم االجتماعية السابع في  بالغة البيان النبوي وسايكلوجيا الفهم البشري  8بحث
   2019/  10/   27 -25جامعة انقرة والمنعقد بتاريخ 

o  الحرية الغائبة والطموح المشروع في الشرق األوسط نشر على الموقع الشخصي  9بحثAbdullah-

alhadidee.com 
o  اثر التخيل وااليحاء الصوتي في تفسير النص القرآني نشر على الموقع الشخصي  10بحثAbdullah-

alhadidee.com 
 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 الكتب المؤلفة 
العامة  منهج التاويل العقلي عند نصر حامد ابو زيد في تفسير النص القران نشر دار الشؤون الثقافية  1كتاب  •

 م2013بغداد لعام 
واعيد نشره   2013(لعام 1962االيداع ) علة الحكم والتسمية في علم التالوة نشر مطبعة نركال  رقم   2كتاب  •

2019 
   2019( 395ضالل اللغة نشر مطبعة نركال لعام رقم االيداع )   3كتاب •
نشر على الموقع الشخصي   2014لسنة  1034حكم وتهكمات تبحث في الزمن الضائع رقم االيداع  4كتاب  •

Abdullah-alhadidee.com 
 ير عند المعتزلة نشر على موقع الباحث العلميالمنهج العقلي االنتقائي في التفس 5كتاب  •
 Abdullah-alhadidee.comالموقع الشخصي لموجز في الحكم العطائية نشر على البيان ا6كتاب  •
 Abdullah-alhadidee.com سالمي نشر على الموقع الشخصيالمختصر في أصول الفقه اإل 7كتاب  •
 Abdullah-alhadidee.comالمنتقى في الفتاوى نشر على الموقع الشخصي  8كتاب  •

ة لسنة النشرالكتب من األحدث فاألقدم بالنسب  تسلسل 0  
 



 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة  •
الجزائري الجزائر لقران بين النص والواقع ( جامعة االمير عبد القادر مؤتمر دولي بعنوان ) فهم ا •

2013 

 2019جامعة انقرة  ( تركيا   الدولي السابع للعلوم االجتماعيةمؤتمر دولي بعنوان ) المؤتمر •

 2012دائرة الوقف السني    مؤتمر محلي بعنوان ) العبادة بين االداء والتحقيق ( •

ية العلوم  كلندوة محلية بعنوان ) الجهود العلمية لمحدثين  مدينة الموصل ( جامعة الموصل  •
 2012االسالمية 

مؤتمر محلي بعنوان ) دور علماء الموصل في الدعوةواالصالح خالل القرن العشرين ( جامعة   •
 2013كلية العلوم االسالمية  الموصل

 الوقف السني دائرة الملتقى البحثي االول ) التحصين الفكري واثره في تعزيز السلم المجتمعي (  •
2018 

 2019كلية العلوم االسالمية   ن ) تنوعنا مصدر قواتنا ( جامعة الموصل محلي بعنوادولي مؤتمر   •

 
 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 

 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التطويرية 

 2012/  10/  18ولغاية   2012/  10/  16دورة اساليب تنمية التفكير االبداعي لدى طلبة للمدة من  -1
 2018/  4/  8الى  2018/  4/  2مشاركة باعمال الدورة الثانية في ) سالمة اللغة العربية ( للمدة من   -2
- 2013الثانية ضمن منهاج التعليم المستمر للسنة الدراسية (  بالدورة التطويرية    كمحاضر  )  المشاركة  -3

  2013/  11/  28 -17تحت عنوان احكام تالوة القران الكريم وحفظه للمدة من  2014
 الدورات التأهيلية 

   2012/  10/  3/ ولغاية  9/  19دورة طرائق التدريس والتدريب الجامعي  للمدة من  -1
 واجتيازها بتقدير جيد جدا  2011/  10/  13الى  2011/  10/  2دورة في الحاسوب للفترة من  -2
 2020/  1/  14اعمال الورشة التدريبية ) المهارات الحياتية ( المصادف  -3
 

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
 مركز الموصل للثقافة والعلوم   •

 



 كتب الشكر 
 شكر وتقدير  •
السبب اشراف على حفل   989/  3/  9االسالمية ذي العدد كلية العلوم   2010/  5/  30كتاب شكر بتاريخ   •

 تخرج الطلبة 
/   4/  21 شكر وتقدير لمساهمة في حلقة نقاشية بعنوان ) الوحي والعلم بين سبق االكتشاف وتطوير الفهم ( •

2012 
الثالثة والعشرين منحت  شهادة تقدير للمشاركة في لجان الفرعية النجاح مسابقة الفنون االبداعية  في دورتها   •

 2012/  5م  16بتاريخ 
شهادة تقديرية للمشاركة في الندوة العلمية التاسعة  ) الجهود العلمية لمحدثي الموصل ( كلية العلوم االسالمية    •

 2012/ نيسان /   17منحت 
لموصل في الدعوة  شهادة تقديرية للمشاركة في المؤتمر العلمي الثالث لكلية العلوم االسالمية ) دور علماء ا •

 2013/  5/  23واالصالح خالل القرن العشرين ( الموافق 
 شكر مقدم من عميد كلية العلوم االسالمية الهداء كتابي ) منهج التاويل العقلي عند نصر حامد ابو زيد ( •
 13/  9دد للع 2013/  2/  25شكر وعرفان لعضويتي في لجنة االرشاد التربوي بكلية العلوم االسالمية  بتاريخ  •

/ 10558 
 9ذي العدد 2011 /6/   1شكر وتقدير لعضويتي في اللجنة االمتحانية والتدقيقية بكلية العلوم االسالمية  بتاريخ  •

/ 3  /849 
/   6/  17شكر وعرفان لمشاهدات وزيارات تربوية باصطحاب الطلبة مقدم من كلية العلوم االسالمية  بتاريخ  •

2010 
ة التربية للعلوم االنسانية جامعة الموصل  لعضويتي باللجنة العلمية في قسم علوم  شكر وتقدير من عميد كلي •

  2018/  11/  22بتاريخ   2018-2017القران  للعام الدراسي  
شكر وتقدير لحصولي على الوسام الذهبي بالجائزة االولى في مسابقة ايفرست الدولية للباحثين والمخترعين بتاريخ   •

 ميد كلية التربية للعلوم االنسانية في جامعة الموصل  من ع 2019/  12/  22
حصولي على خمسة كتب شكر  الهداء كتابي ) علة الحكم والتسمية في التالوة ( لبعض المكتبات في الجامعات   •

جامعة الموصل كلية  –جامعة الموصل المكتبة المركزية   –جامعة القادسية العراق   –االتية ) جامعة مؤتة االردن 
 جامعة الموصل كلية التربية للعلوم االنسانية  (  –العلوم االسالمية 

 ( كتاب شكر وتقدير . 16الحصيلة النهائية  ) 
 
 
 


