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 المعلومات الشخصية
 البياتيمحمد عادل محمد  االسم  •
 ١٩٦٧/ ٢/  ٩ المواليد •
 الموصل / العراق  مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 5 عدد األطفال  •
 ٠٧٧١٧٢٨٧٤٦٤ رقم الهاتف الجّوال  •

 

 
 استاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 اللغة العربية القسم العلمي  •
 االدب العربي  التخصص العام  •
 النقد العربي القديم   التخصص الدق يق  •
 Dr.maadil@uomosul.edu.iq البريد األلكتروني  •
 Research Gateمن ال profileرابط صفحة ال بوابة البحث العلمي  •
&https://scholar.google.com/citations?view_op=new_profile • الباحث العلمي  •

hl=en 
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????رقمًا:  16)يتكون من 
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 التحصيل الدراسي
 المانحة الجهة   التخصص السنة الشهادة

 العراق ، الموصل ، جامعة التربيةكلية  النقد العربي القديم  ٢٠٠٧ دكتوراه  •
 كلية التربية، جامعة الموصل ، العراق  النقد العربي القديم  ٢٠٠٠ ماجستير •
 كلية التربية، جامعة الموصل ، العراق  اللغة العربية   ١٩٨٩ بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 12/11/2000مساعد مدرس  اللقب العلمي  •
 2007/ 28/8مدرس  اللقب العلمي  •
 3/6/2013استاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 مقرر قسم اللغة العربية . كلية التربية للعلوم االنسانية   2014 – 2010  المنصب •
 . مجلة علوم الرافدين . كلية العلوم  . جامعة الموصلالمقوم اللغوي  ٢٠٢٠ - ٢٠١٨ الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 التربية  ، اللغة العربية، االولى ، المرحلةالبالغة •
 التربية   :، الكليةاللغة العربية :، القسمالثالثة ، المرحلة الكتاب القديم •
 ، المرحلة االولى ، كليات التربية وعلوم الحاسبات والهندسة . العربية العامة  •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 ٢ الماجستير •
 1 الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 داللة حذف الفاعل في الحكم العطائية / مشترك •
 داللة القصر في الحكم العطائية  / مشترك   •
 .الخطاب الفكاهي في كتاب االمتاع والمؤانسة ألبي حيان التوحيدي مقاربة في المرجعيات والداللة •

 



 

 الفعل الحضاري للكتابة قراءة في مقدمة كتاب الحيوان للجاحظ •
 

 أنموذجا األنساق الموضوعية للتشبيه في الحكم العطائية نسق المعرفة  •
 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل

 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
 .2009جامعة تكريت –المؤتمر العلمي التربوي الخامس كلية التربية للبنات  -1
 . 2011المؤتمر العلمي الدولي للغات في كلية التربية جامعة الموصل  -2
 .  2012المؤتمر العلمي الدولي السادس لقسم اللغة العربية  )اللسانيات العربية( عام  -3
 . 2013كلية التربية  –المؤتمرالعلمي الدولي الثاني للغات  -4

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التطويرية  •
 الدورات التأهيلية  •

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 .  3رئيس الجامعة   شكر وتقدير •
 .  20عميد الكلية  •

 
 


