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 المعلومات الشخصية
 د. صالح محمد عبدهللا العبيدي   االسم  •
 1970/  8 /2 المواليد •
 العراق  ، الموصل مكان الوالدة  •
 ذكر  الجنس •
   ةعراقي الجنسية  •
 متزوج   الحالة الزوجية  •
 4 عدد األطفال  •
 07707447822 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس   اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل العربية، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقسم اللغة  القسم العلمي  •
 األدب العربي الحديث   التخصص العام  •
 األدب العربي الحديث ونقده   التخصص الدقيق •
 uomosul.edu.iq77Masl.bd@الجامعي:   البريد األلكتروني  •

 gmail.com 77Masl.bd@الشخصي: 
 https://www.researchgate.net/profile/Saleh_Al-Obaidi بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 
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 الدراسيالتحصيل 
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 كلية التربية للعلوم اإلنسانية ، جامعة الموصل ، العراق  االدب العربي الحديث  2001/ 4/ 22 دكتوراه  •
 كلية اآلداب ، جامعة الموصل ، العراق   االدب العربي الحديث  1997/ 2/ 29 ماجستير •
1994 / 6/ 26 بكالوريوس  • العربيةاللغة    كلية اآلداب ، جامعة الموصل ، العراق   

 

 األلقاب العلمية
 2005/  11/  30مدرس في  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 العمل مكان  2020 – 2020 المنصب •
 مكان العمل  2020 – 2020 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 : التربية للعلوم اإلنسانية.، الكلية: اللغة العربية، القسماألولى   المرحلة المادة: األدب الجاهلي، •
 اإلنسانية.المرحلة األولى ، القسم: اللغة العربية، الكلية: التربية للعلوم ،  : العربية العامةالمادة •
 ، المرحلة الثانية ، القسم: اللغة العربية، الكلية: التربية للعلوم اإلنسانية.األدب اإلسالمي المادة:  •
 المادة: الثقافة اإلسالمية ، المرحلة الثانية ، القسم: اللغة العربية، الكلية: التربية للعلوم اإلنسانية. •
 ة ، القسم: اللغة العربية، الكلية: التربية للعلوم اإلنسانية. المادة: األدب العربي الحديث ، المرحلة الرابع  •
 المادة: تحليل النص األدبي ، المرحلة الرابعة ، القسم: اللغة العربية، الكلية: التربية للعلوم اإلنسانية. •
 اإلنسانية. ، القسم: اللغة العربية، الكلية: التربية للعلوم ألولىالمادة: الفقه والنظم اإلسالمية ، المرحلة ا •
 المادة: النقد الحديث ، المرحلة الرابعة ، القسم: اللغة العربية، الكلية: التربية للعلوم اإلنسانية. •
 المادة: الكتاب القديم ، المرحلة الثالثة ، القسم: اللغة العربية، الكلية: التربية للعلوم اإلنسانية. •

 
 



 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 -رسالة واحدة بعنوان )شعرية الوصف في قصص سناء الشعالن( للطالبة تمارة رياض ذنون  الماجستير •

2015 . 
 عدد الطالب الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 

، مشترك ، مجلة كلية التربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة تكريت،  تقنيات الخطاب الوصفي في قصص سناء الشعالن •
 . 2017( كانون األول ، 12( ع) 24م) 

 -مركز دراسات الموصل -، مجلة دراسات موصلية الشاعر حكمت صالح أنموذجا -اإلسالمية األدبية المعاصرة  •
 م.2007( أيار 16العدد) -جامعة الموصل

جامعة   -كلية اآلداب -مجلة آداب الرافدين،  الهوية التاريخية والموقف النقدي -لخطاب األدبي اإلسالميا •
 م. 2006 – 2( / 44العدد) -الموصل

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 الكتب المؤلفة 
 

 ،1، طالموصل ، منشورات البراق ، ديوان حي على الفالح لحكمت صالح أنموذجا ،تفكيك المرسلة الشعرية  •
2008 . 

 2كتاب  •
 

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
 

قسم  ، كلية التربية األساسية   ، جامعة الموصل ،المؤتمر العلمي الثاني المعنون ) األدب اإلسالمي عبر العصور(  •
 . 2008،   ، الموصل نيسان 28-27اللغة العربية ، 

 . 2006كلية اآلداب ، جامعة الموصل ،  قسم اللغة العربية ، المؤتمر العلمي السنوي الثالث ، •
 23 –جامعة الموصل   – للعلوم اإلنسانية  دروس وعبر، كلية التربية -هللا عليه وسلم صلى –ندوة نصرة النبي  •



 . 2013نيسان ، 
 

 
 . 2009نيسان،  2الندوة العلمية المعنونة) الحكاية الشعبية الموصلية: الرؤية والمنهج( مركز دراسات الموصل ،  •
 . 2008نيسان ،  3-2الموصل( ، مركز دراسات الموصل ، الندوة العلمية المعنونة ) واقع القصة القصيرة في  •
الندوة العلمية الخامسة والعشرون المعنونة ) اإلتجاه اإلسالمي لدى الشعراء في الموصل( ، مركز دراسات الموصل  •

 . 2006كانون الثاني ،   27، 
 .  2004آيار،  16الممانعة والمثاقفة ، الموصل ،  -الندوة العلمية المعنونة " المناهج الغربية •
  .2002لألدب اإلسالمي ، الموصل ،  ملتقى البردة الثاني •
 . 2001ملتقى البردة األول لألدب اإلسالمي ، الموصل ،  •

 
 المشاركة ة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل                           

 

 النشاطات العلمية األخرى 
 

جامعة    –كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –المشاركة في ورشة التعايش السلمي المقامة في قسم اللغة العربية   •
 . 2019،  الموصل

 9/2018/ 16تاريخ البدء  -12المشاركة في إلقاء المحاضرات على المتدربين في دورة سالمة اللغة العربية  •
 .  23/9/2018وتاريخ االنتهاء 

-القياس والتقويم الثانية عشر التي نظمها مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي المشاركة في دورة  •
 . 19/12/2006لغاية  -2006/ 12/ 17للمدة من  -جامعة الموصل

/   7/  15للفترة من  في جامعة الموصل  المشاركة في دورة الحاسوب المقامة في مركز الحاسبة اإللكترونية  •
 . 2007/  7/ 29ولغاية  2007

( المقامة في مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي للفترة من   142المشاركة في دورة طرائق التدريس ) •
 . 2007/ 9/ 16ولغاية  2007/  9/  2

حليلية( للطالب محمد جميل دراسة ت-تقييم علمي لرسالة الماجستير الموسومة ) العنوان في شعر ذنون األطرقجيت •
 . 13/4/2017 -جامعة الموصل  -كلية اآلداب –قسم اللغة العربية  –حسين 

 
 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •



•  
 

 كتب الشكر 
 

 . 2020/  8/  11كتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم بتاريخ  •
 . 2020 / 7/   29بتاريح  جامعة الموصل المحترم قدير من رئيس كتاب شكر وت •

 
شهادة تقديرية من الرابطة العربية لآلداب والثقافة / فرع الموصل لمشاركتنا في القراءة النقدية لرواية ) الِقرآن   •

 . 2019العاشر( للروائي حسين رحيم ، الموصل، 
صلى   –ندوة نصرة النبي  ربية عن مشاركتنا فيقسم اللغة الع –شهادة تقديرية من كلية التربية للعلوم اإلنسانية  •

 . 2013نيسان ،  23 –جامعة الموصل  دروس وعبر، المقامة في -يه وسلمهللا عل
) الحكاية  شهادة تقدير وعرفان مقدمة من مركز دراسات الموصل لمشاركتنا في أعمال الندوة العلمية المعنونة •

 . 2009، نيسان 2شعبية الموصلية: الرؤية والمنهج( في ال
المؤتمر العلمي الثاني لمشاركتنا في أعمال   قسم اللغة العربية  -شهادة تقديرية مقدمة من كلية التربية األساسية •

 . 2008نيسان ، الموصل ،  28-27 جامعة الموصل يومي  المعنون ) األدب اإلسالمي عبر العصور( ،
الممانعة   -الندوة العلمية المعنونة " المناهج الغربيةنا في  شهادة تقديرية من دار األرقم للبحوث والدراسات لمشاركت •

 .  2004آيار،  16والمثاقفة ، الموصل ،  
فرع نينوى بالتعاون مع مديرية أوقاف نينوى وجامعة   -مقدم من جمعية رابطة العلماء في العراق شكر وتقدير •

 . 2002لألدب اإلسالمي ، الموصل ،  ملتقى البردة الثانيالموصل لمشاركتنا في أعمال 
ى وجامعة  فرع نينوى بالتعاون مع مديرية أوقاف نينو  -شكر وتقدير مقدم من جمعية رابطة العلماء في العراق  •

  .2001ول لألدب اإلسالمي ، الموصل ، ملتقى البردة األ الموصل لمشاركتنا في أعمال 
 

 
 
 


