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 المعلومات الشخصية
 نهيل هيثم سعيد العبيدي االسم  •
 1971/ 2/2 المواليد •
 العراق   -الموصل  مكان الوالدة  •
 كرذ الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 5 عدد األطفال  •
 07707427923 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم اللغة اإلنكليزية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 انكليزيةلغة  التخصص العام  •
 تحليل المحادثة  التخصص الدقيق •
 nuhailsaeed@gmail,com البريد األلكتروني  •
 nuhailsaeed@uomosul.edu.iq بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  

 
 
 
 



 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

    دكتوراه  •
 كلية االداب/ جامعة الموصل/ العراق  لغة انكليزية 1998 ماجستير •
 االداب/ جامعة الموصل/ العراق  كلية علم اللغة االنكليزية وادابها 1992 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 5/2006/ 30 مدرس مساعد 

 1/2016/ 27 مدرس
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  العلمي اللقب  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل   2020 – 2006 تدريسي

 قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل  2020 – 2014 عضو لجنة امتحانية  
 

 التدريسية األنشطة 
 كتابة االنشاء /  المرحلة االولى/ قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية للعلوم االنسانية 
 كتابة االنشاء /  المرحلة الثانية/ قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية للعلوم االنسانية 

 للعلوم االنسانية المحادثة /  المرحلة االولى/ قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية 
 المحادثة /  المرحلة الثانية/ قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية للعلوم االنسانية 
 المحادثة /  المرحلة الثالثة/ قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية للعلوم االنسانية 
 نية االستيعاب /  المرحلة االولى/ قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية للعلوم االنسا

 االستيعاب /  المرحلة الثانية/ المحادثة /  المرحلة الثانية/ قسم اللغة االنكليزية/ كلية التربية للعلوم االنسانية 
   اللغة االنكليزية/ طلبة الدكتوراة/ قسم اللغة العربية/ كلية التربية للعلوم االنسانية

   عليااللغة االنكليزية/ دورات الكفاءة للمتقدمين الى الدراسات ال 
 االشراف على ومناقشة بحوث تخرج المرحلة الرابعة   

 مشاهدة طلبة التطبيق في المدارس 
 
 



 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
  الماجستير •
  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
Listener Responses in Mosuli Arabic Casual  Conversations 

Means of Brainstorming and Developing Paragraphs 
•  

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 الكتب المؤلفة 
 
 
 

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 2011التربية/ جامعة الموصل/ المؤتمرالعلمي الدولي االول للغات/ كلية  -1        

 2013المؤتمرالعلمي الدولي الثاني للغات/ كلية التربية/ جامعة الموصل/ -2
 2018المؤتمر العلمي الدولي االول للغة واالدب والترجمة/ جامعة نوروز/ دهوك/ -3
   2019المؤتمر العلمي السنوي السابع/ جامعة التنمية البشرية/ السليمانية/ -4
 ورشة عمل/ اكاديمية التدريب والبحث العلمي/ المؤتمر العلمي الدولي االول لنقابة االكاديميين العراقيين-5

 

 النشاطات العلمية األخرى 
 2006دورة طراىق تدريس/ -1
   2012دورة طراىق تدريس/ -2
  2012دورة كفاءة الحاسوب/ -3
 2018دورة سالمة اللغة العربية/ -4
 



 الجمعياتعضوية 
 الجمعية التعاونية السكان منتسبي المعهد التقني/ نينوى ومنتسبي التعليم العالي بالموصل 

 
 

 كتب الشكر 
 2013/ 30/7رئيس الجامعة: -1        

   11/11/2013مساعد رئيس الجامعة: -2
  2013/ 3/4العميد: -3
   1/2014/ 9رئيس الجامعة -4
 2017/ 10/ 18العميد: -5
 4/2018/ 25العميد: -6
 2018/ 11/ 24العميد: -7
 31/12/2018رئيس الجامعة: -8
 1/10/2019العميد: -9

 2019/ 11/12العميد: -10
 

 
 
 


