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 المعلومات الشخصية
    ماجدة عجيل صالح حديد الجبوري  االسم  •
 1/12/1979 المواليد •
 حمام العليل   –الموصل  -العراق مكان الوالدة  •
 انثى  الجنس •
 عراقية الجنسية  •
 متزوجة  الحالة الزوجية  •
 2 عدد األطفال  •
 07740855052 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 مدرس اللقب العلمي  •
 جامعة الموصل ، قسم اللغة العربية، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 اآلدب العربي القديم  التخصص العام  •
 اآلدب العباسي التخصص الدقيق •
  Majidamajida382@uomosul.edu.iq البريد األلكتروني  •
  https://scholar.google.com/schhp?hl=ar&authuser=1 بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 

 
 
 
 

 الدراسيالتحصيل 
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة
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  ، جامعة  التربية للعلوم االنسانية كلية اآلدب العباسي 2011 دكتوراه  •
 العراق ،   الموصل

كلية التربية للعلوم االنسانية ، جامعة   اآلدب العباسي 2005 ماجستير •
 الموصل ، العراق 

االنسانية ، جامعة  كلية التربية للعلوم    2002 بكالوريوس  •
 الموصل ، العراق 

 

 األلقاب العلمية
 9/2005/ 13 مدرس مساعد  •
 2011/ 10/ 20 مدرس •

  
  

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
•    
•    

 

 األنشطة التدريسية 
 المادة: اآلدب العباسي، المرحلة: الثالثة، القسم: اللغة العربية، كلية التربية للعلوم االنسانية •

 
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
•   
•   

 

 البحوث المنشورة
الثاني/شباط/ آذار , كانون  76جمالية التجاور الداللي في رسائل القاضي الهروي, مجلة آداب الرافدين, العدد  •

2019 
, كانون 24, مجلة آداب الفراهيدي, جامعة تكريت, العدد-دراسة تحليلة –التوصيف في شعر ديك الجن  •

 . 2016الثاني/
•  

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 



 

 الكتب المؤلفة 
 . 2016االردن, الطبعة االولى,  –صفحات من اآلدب العباسي, دار مجدالوي, عمان  •
 . 2014-2013االردن, الطبعة االولى,   –النص والمنهج دراسات في اآلدب العباسي, دار مجدالوي, عمان  •

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
•  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 دورة سالمة اللغة العربية •
 دورة سالمة اللغة العربية •

 

 عضوية الجمعيات
 اللجنة الثقافية  •
 اللجنة االمتحانية  •

 

 كتب الشكر 
 3عدد  •
•  

 
 
 


