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 المعلومات الشخصية
 محمد فتاح رشيد العبيدي االسم  •
 1978-05-02 المواليد •
 الموصل/نينوى  الوالدة مكان  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 3 عدد األطفال  •
رقم الهاتف   •

 الجّوال 
07740905116 

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 االدب االنكليزي واالمريكي العام التخصص  •
 الشعر االمريكي الحديث التخصص الدقيق •
 fattah@yahoo.com_muhammed البريد األلكتروني  •
بوابة البحث   •

 العلمي

Obaidi-https://www.researchgate.net/profile/Mohammed_Al 

 Google Scholarمن ال  profile رابط صفحة الباحث العلمي  •
• ORCID 0000-0002-3366-0190   
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 جامعة لفبرا, المملكة المتحدة الشعر االمريكي واالنكليزي الحديث  2018 دكتوراه  •
 جامعة الموصل  الشعر االمريكي الحديث 2005 ماجستير •
 جامعة الموصل  اللغة االنكليزية  2003 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2005, مدرس مساعد اللقب العلمي  •
 2010مدرس  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 قرر قسم الدراسات المسائيةم االن -2018, 2012-2007 المنصب •
 تدريسي في قسم اللغة االنكليزية  االن -2006 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
شعر القرن السادس والسابع عشر, المسرح الحديث والقديم/ الشعر االمريكي واالنكليزي الحديث/ المرحلة الرابعة,  •

 ، قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الموصلوالثالثةالمرحلة الثانية 
•  

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 اليوجد  الماجستير •
 اليوجد  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
• Patriarchy in Virginia Woolf's ‘Jacob's Room. University of Tikrit, 2010. 
• -Death, Mortality and Decay in Shelley's ‘Ode to the West Wind’ and 
• Keats’ Ode to the Psyche.’ Mosul University, 2011. 
• -Love, Murder and Suffering in William Wordsworth’s ‘The Thorn.’ 



• Mosul University, 2011. 
• -Modernity and Postmodernity in R. Jackson's Selected Poems. 

• University of Tikrit, 2012 . 
 
 

 الكتب المؤلفة 
 اليوجد  •

 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
Representations of Space and Place in Confessional poetry, Oxford 
University, 2016. 
-"The Melted Boundaries at the Age of Surveillance," at the Humanities 
and Social Sciences Conference on Panopticon: Surveillance, Suspicion, 
Fear, which was held at Lincoln University, in Pennsylvania, Saturday, 
April 2, 2016. 
-Patriarchy in Virginia Woolf's ‘Jacob's Room. University of Tikrit, 2010. 
-Death, Mortality and Decay in Shelley's ‘Ode to the West Wind’ and 
Keats’ Ode to the Psyche.’ Mosul University, 2011. 
-Love, Murder and Suffering in William Wordsworth’s ‘The Thorn.’ 
Mosul University, 2011. 
-Modernity and Postmodernity in R. Jackson's Selected Poems. 
University of Tikrit, 2012. 
Workshop and Conferences 
-Participated in more than 98 different workshops while in the UK. 
-Attending and participating in Lincoln University, USA, 2016. 
- Attending and participating in Sheffield University, UK 2015. 
- Attending and participating in Nottingham Trent University, UK, 2015. 
-A-Participated in more than 98 different workshops while in the UK. 
-Attending and participating in Lincoln University, USA, 2016. 
- Attending and participating in Sheffield University, UK 2015. 



- Attending and participating in Nottingham Trent University, UK, 2015. 
-Attending and participating and presenting my paper for publication in 
Oxford University, -UK, 2016. 
Participated in more than 98 different workshops while in the UK. 
-Attending and participating in Lincoln University, USA, 2016. 
- Attending and participating in Sheffield University, UK 2015. 
- Attending and participating in Nottingham Trent University, UK, 2015. 
-Attending, participating and presenting my paper in Switzerland 
symposium entitled 
Beyond the Alps—Robert Lowell in Europe: The Centennial Conference, 
which is held at the University of Fribourg in from March 30th to April 1, 

2017. 
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 دورة طرائق التدريس •
 الدورات التأهيلية  •
 علوم االنسانيةاللغة االنكليزية في كلية التربية للفاءة كدورات  والتدريس على مسؤول  باالشراف  •
 ITP 2010-2012مسؤول  باالشراف والتدريس على دروات  •
•  

 

 عضوية الجمعيات
 جمعية الحدباء للتدريسيين •

 

 كتب الشكر 
 السيد رئيس الجامعة والسيد العميد كتب شكر من   11 •

 
 
 


