
1 
 

ةالسيرة الذاتي  
 

ماجد عبد الحميد عبد محمد: االسم الرباعي   

:الشخصيةالمعلومات    

5691: المواليد   

البصرة : التولدمحل   

:المعلومات االكاديمية   

3002استاذ مساعد ، : اللقب العلمي  

قيد االنجاز: الترقية الى مرتبة االستاذية   

االدب: االختصاص العام   

األدب مقارن: االختصاص الدقيق   

:الشهادات  

                                                 .3059ه في االدب المقارن من جامعة ليدز البريطانية دكتورا -

) British Orientalism and Classical Arabic Literature: A Study in Reception, 

According to Jauss's Theory ) 

   

.1991العباسي  ، كلية التربية ، جامعة البصرة ، ماجستير في  االدب   

 

1991بكلوريوس في اللغة العربية و آدابها ، كلية التربية ، جامعة البصرة ،   

 

1001في اللغة االنكليزية ، كلية االداب ، جامعة البصرة ، بكلوريوس   

:المهارات   

نطقا وكتابة: اللغة العربية   

نطقا وكتابة: االنكليزية اللغة   
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:المناصب االدارية  

3050ولغاية عام  3002رئيس قسم اللغة العربية من عام   

نالا دحلو 3056 ماع نم بادآلا ةيلك ديمع  

 

:الدورات التدريبية  

.3006تطوير الكوادر االدارية ، القاهرة ،   

 

:البحوث والدراسات  

1999/جامعة البصرة/مجلة كلية االداب،  ابو تمام ناقدا  

1001/جامعة البصرة/ مجلة كلية االداب ، قصيدة المشهد في الشعر العباسي  

1001/جامعة البصرة/مجلة كلية االداب، الثنائية الضدية في نماذج من الشعر العباسي  

1009/مجلة دراسات ايرانية، الصاحب ابن عباد انموذجا : شعرية النثر  

1009جامعة ذي قار / كلية االداب،  المديح الهجائي بين ابن الرومي والمتنبي  

1010جامعة البصرة / مجلة كلية االداب، دراسة في شعر السيد الحميري/والتاريخالشعر والسرد   

1010مجلة جامعة بابل للعلوم الصرفة والتطبيقية،  الحركة النقدية حول شعري البحتري وابن الرومي  

  1014جامعة البصرة / ، كلية اآلداب  مجلد وقائع المؤتمر العلمي،  قراءة فيلولوجية في النحو العربي

  (* المشاركات في المؤتمرات والندوات واالنشطة المختلفة) النشاطات الثقافية  

  1002/جامعة البصرة ملتقى السياب االول

11/1001-9/جامعة البصرة ملتقى السياب الثاني  

1009-1009/جامعة ذي قار/ كلية االداب ،  المؤتمر العلمي االول  

11/4/1009/جامعة البصرة/االدابكلية ، المؤتمر العلمي السنوي  

10/4/1010/جامعة البصرة/ كلية االداب، المؤتمر العلمي الثاني  

1014جامعة البصرة ، / المؤتمر العلمي  في كلية االداب   

1019جامعة البصرة ، / المؤتمر العلمي في كلية اآلداب   
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 الجوائز وكتب الشكر والشهادات التقديرية للسنة الدراسية

1001/1009شهادة تقديرية   القسم المتميز ، رئاسة جامعة البصرة   

اللجنة التحضيرية لملتقى السياب الثاني، رئاسة جامعة البصرة، 1001شهادة تقديرية  

مشاركة في المؤتمر العلمي، جامعة البصرة/ كلية االداب ،   1009،   شهادة تقديرية  

مشاركة في المؤتمر العلمي،  جامعة البصرة/ كلية االداب،  1010،   شهادة تقديرية  

القسم المتميز،  رئاسة جامعة البصرة،  1009/1010، شهادة تقديرية  

كلية االداب ، جامعة البصرة 1019/  1011شهادة تقديرية ،   -  

قسم الترجمة ، كلية اآلداب ، جامعة البصرة 1019/  1011شهادة تقديرية ،  -    

اتحاد ادباء البصرة /1019شهادة تقديرية ،  -  

 

:الخبرات التدريسية    

1010ولغاية  1999تدريس مادة االدب العباسي واالندلسي للمرحلة الثالثة منذ عام      -  

1010ولغاية  1004الماجستير ، من عام / تدريس مادة قراءات نقدية لمرحلة الدراسات العليا     - 

   1012، االدب االدب المقارن ،  هتدريس مرحلة الدكتورا -  

،  1019،  1011،  1012تدريس مادة اللغة االنكليزية ، الدراسات العليا في مختلف المراحل،   

1019   

:االشراف على رسائل الماجستير و الدكتوراه   

10: عدد رسائل الماجستير     

2:  عدد رسائل الدكتوراه    


