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 العكيدي سالم محمد ذنون  االسم  •
 1974 / 1 / 9 المواليد •
 العراق  -محافظة دهوك  –سميل  مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 مطلق الحالة الزوجية  •
 3 عدد األطفال  •
 07707714410 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 أستاذ اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل للعلوم اإلنسانيةقسم اللغة العربية، كلية التربية  القسم العلمي  •
 األدب العربي  التخصص العام  •
 األدب العباسي  التخصص الدقيق •
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 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 الموصل/العراق  جامعة التربية/ كلية األدب العربي / األدب العباسي 2002 دكتوراه  •
 كلية التربية/ جامعة الموصل/ العراق  األدب العربي / األدب العباسي 1999 ماجستير •
 كلية التربية/ جامعة الموصل/ العراق  اللغة العربية وآدابها 1996 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 2013/  2/  12 أستاذ •
 2007/  1/  29 أستاذ مساعد  •
 2002/  9/  10 مدرس •
 2002/  7/  8 مدرس مساعد  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
مسجل الدراسة المسائية   •

 في كلية التربية 
 كلية التربية / جامعة الموصل  2003نهاية –2003

إلى  2005/ 8/9من  مقرر قسم اللغة العربية  •
15 /11 /2005 

 الموصلقسم اللغة العربية / كلية التربية / جامعة  

 رئيس قسم اللغة العربية*
 

 2019/ 6/11من 
 لغاية اآلن... 

 

 

 قسم اللغة العربية / كلية التربية / جامعة الموصل
 

 2002خبرة تدريس منذ  الخبرة 
 وإلى اآلن..

 قسم اللغة العربية / كلية التربية / جامعة الموصل
 

 األنشطة التدريسية 
 التربية للعلوم اإلنسانية  كلية الثالثة / قسم اللغة العربية /  المرحلةاألدب العباسي /   •
 منهج البحث األدبي / المرحلة الثالثة / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 األدب األندلسي / المرحلة الثالثة / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 المرحلة الثانية / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية األدب اإلسالمي /  •
 التطبيقات األدبية / المرحلة الرابعة / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 الفقه الحضاري / المرحلة األولى / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 لمرحلة األولى / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية األدب الجاهلي / ا •



 نظرية المعنى / الماجستير / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 نظرية التأويل / الدكتوراه / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية •
 العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانيةأدبية النص / الدكتوراه / قسم اللغة   •
 تحليل النص األدبي / الدكتوراه / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  الماجستيرتحليل النص الشعري /  •
 التربية للعلوم اإلنسانية جماليات النص / الماجستير / قسم اللغة العربية / كلية   •
 نظريات القراءة والتلقي / الدكتوراه / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 المادة االختيارية / الماجستير / قسم اللغة العربية / كلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 للعلوم اإلنسانية  المادة المتخصصة / الدكتوراه / قسم اللغة العربية / كلية التربية •

 
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 8 الماجستير •
 2 الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 مكان واتريخ النشر  البحث  ت

1.  
 احلوار مسة فنية يف شعر علي بن اجلهم 

،   2005، التاريخ : 1العدد،12، اجمللد جملة الرتبية والعلم
 كلية الرتبية ، جامعة املوصل . 

2.  
 داللة اللون يف شعر أيب متام

،   4، العدد12جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، اجمللدجملة 
 .  تكريتجامعة   –كلية الرتبية ، 2005التاريخ 

3.  
 فلسفة السفر يف شعر أيب متام

كلية     2006،  3، العدد 13جملة الرتبية والعلم ، اجمللد 
 جامعة املوصل . –الرتبية 

4.  
 املوت يف شعر أيب متام الطائي 

، 5دراسات موصلية ، مركز دراسات املوصل، السنة جملة 
 ، جامعة املوصل. 2007، التاريخ 15العدد



احلضور والغياب قراءة يف إحدى سجنيات الشاعر علي    .5
 بن اجلهم 

الرتبية للبنات ، جامعة املؤمتر العلمي الرتبوي الرابع ، كلية  
 2008تكريت ، 

6.  
 السخرية يف شعر ابن مّيادة املريّ 

،  5، العدد19جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، اجمللدجملة 
 ، كلية الرتبية، جامعة تكريت.2012التاريخ 

 .يف جملة الرتبية والعلم . كلية الرتبية ، جامعة املوصل منشور إيقاع الزمن السردي يف مخرايت أيب نواس  .7

اخلطاب الفكاهي يف كتاب اإلمتاع واملؤانسة أليب حّيان    .8
 التوحيدي مقاربة يف املرجعيات والداللة. 

منشور يف جملة جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية، كلية الرتبية  
 ، جامعة تكريت.

 

9 . 

شعالن جمموعة قافلة مجالية العنوان يف قصص سناء 
 العطش أمنوذجا

 منشور ضمن كتاب مشرتك 

 

10 . 
 منشور ضمن كتاب مشرتك لعبة الزمن يف إبداع حميي الدين زنكنة 

11 . 
 هاجس التجديد عند أيب متام

،   487جملة املعرفة ، وزارة الثقافة ، سورية ، دمشق ،العدد 
 م.2004نيسان ، 

 
 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الكتب المؤلفة 
 مكان واتريخ النشر  الكتاب ت

1.  
نظرات نقدية في عالم محيي الدين زنكنة اإلبداعي/ باالشتراك مع مجموعة من  

 الباحثين. 
م 2010مطبعة بينايي / السليمانية/    

2.  
التشكيل والرؤى والداللة في إبداع سناء شعالن فضاءات التخييل مقاربات في 

 القصصي/ باالشتراك مع مجموعة من النقاد. 
2012مؤسسة الوراق النشر والتوزيع/عمان / األردن/  

 النص والمنهج دراسات في األدب العباسي / باالشتراك مع مجموعة من الباحثين.   .3
دار مجدالوي للنشر والتوزيع / عمان / األردن /  

2013 

4.  
في آفاق النص القصصي مقاربات في الهوية والنص والتشكيل عند فرج ياسين/  

 باالشتراك مع مجموعة من النقاد.
2013دار تموز ، سورية ،   

 جماليات الرفض في األدب العربي مقاربة تأويلية في شعر أبي تمام الطائي   .5
دار مجدالوي للنشر والتوزيع / عمان / األردن /  

2015 

 رواية عطب الذاكرة   .6
دار نون للطباعة والنشر ، العراق ، نينوى ، الطبعة  

.. 2018، الطبعة الثانية  2017األولى   

.. 2018دار نون للطباعة والنشر ، العراق ، نينوى ،  وجع الكتم نصوص من مناخات ال تعرف الركون   .7  

 رواية عطب الذاكرة   .8
دمشق ،  –دار تموز ديموزي ، سورية    

2019 

9.  

 رواية ظالل بال أجنحة

 

دار براء للطباعة والنشر والتوزيع ، العراق _ بغداد ،  

2019 

 مرافئ التيه   .10
  –دار تموز ديموزي ، سورية  /مجموعة شعرية 

   2020دمشق ، 

 
 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 واتريخ االنعقاد مكان  املؤمتر  ت



1.  

مؤمتر إشكالية منهج البحث العلمي يف الدراسات األدبية  
 جتماعية والفلسفية االو 

املعهد العايل للدكتوراه _ لبنان _ بريوت _ نيسان 
 م  2014

2.  

لقسم اللغة العربية  )اللسانيات  املؤمتر العلمي الدويل السادس
 .  2012العربية( عام 

 كلية الرتبية   –جامعة املوصل -العراق

22-23/4/2012 

3.  
 .  2011جامعة املوصل ملؤمتر العلمي الدويل للغات يف كلية الرتبيةا

 جامعة املوصل كلية الرتبية -العراق

22-23/3/2011 

4.  

 املؤمتر العلمي الرتبوي الرابع

 جامعة تكريت –الرتبية للبنات كلية  

 كلية الرتبية للبنات -العراق ، جامعة تكريت  

17-18/3/2008 

 
 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 

 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التطويرية  •
 الدورات التأهيلية  •

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 شكر وتقدير  •
•  

 


