السـيرة العلمية لتدريسيي /كلية اآلداب
االسـم واللقب العلمي
التخصص العام والدقيق
البريـد اإلليكتروني
عنوان رسالة الماجستير وأطروحة الدكتوراه

م.د .ميادة عبد القادر عمران العبيدي
اللغة العربية /ادب عباسي
Ammar91819@yahoo.com

رسالة الماجستير /البناء الفني في شعر كثير عزة
اطروحة الدكتوراه/الشعر في مصر الفاطمية في
القرنيين الرباع والخامس
الهجريين دراسة تحليلية
موضوعية.
-

عنوان البحوث العلمية المنشورة

-

-

الصورة التشبيهية في الشعر الفاطمي في القرنيين
الرابع والخامس الهجريين ،مجلة االستاذ ،التربية ابن
رشد للعلوم االنسانية ،العدد 6102 ، 95
االقتباس والتضمير في الشعر الفاطمي في القرنيين
الرابع والخامس الهجريين ،مشترك مع أ.م.د .انسام
دمحم راشد ،مجلة االستاذ ،التربية ابن رشد للعلوم
االنسانية ،العدد .6102 ،21
عبق قريش في شعر عبيد هللا بن قيس الرقيات ،مجلة
كلية التربية االساسية ،الجامعة المستنصرية  ،المجلد
 ،01العدد.6100 ،21
الصورة عند شعراء السجون في العصر االموي
(الصعاليك انموذجاً) ،مجلة كلية االداب ،جامعة بغداد،
العدد.6115 ،51

عنوان الكتب المؤلفة والمترجمة
كتب الشكر والتقدير
المناصب اإلدارية التي تقلدها

  0وزير  0رئيس جامعة.تنسيب تدريسية في مجلة كلية االداب.

ذكر العضوية في هيئات تحرير المجالت العلمية /
والفرق االستشارية
العدد اإلجمالي لإلشراف على طلبة الدراسات /
العليا
/
العدد اإلجمالي للمشاركة في المناقشات

Scientific Biography of Professors of College of Arts
Assist. Dr. Mayyadah Abdul Qader Imran Al
Oubaidi
Specialization (Major & Minor)
Arabic language - Abbasid Literature
Email
Ammar91819@yahoo.com
- A thesis: Artistic building in Kuthayyir Azza
poetry.
Titles of MA thesis & Ph.D
- PhD thesis: Poetry in the Fatimid Egypt in the
dissertation
fourth and fifth of Hijra / An objective analysis
study
- Thesis- Grammatical and linguistic studies in
the annotations of famous poems.
- Dissertation- Grammatical and linguistic
studies in the annotations Al Mutanabi Diwan
in the fourth and fifth of Hijra.
- Fragrance of
Korish in the poetry of
Titles of Published Research
Obaidullah bin Qais Alrikat, Basic educational
journal, Mustansiriyah University, volume 17,
Issue 67, 2011
- Picture with prison poets in the Umayyad era
(tramps model), College of Arts, University of
Baghdad No.90, 2009
Titles of Published Books (Authored
/
&Translated Books)
Letters
of
Appreciation
& - One book of thanks from the minister
Recognition.
- One book of thank from the Rector
I worked as a teacher in the college of Arts
Professional Experience
Magazine
Membership (Journals, Scientific /
committees, etc.)
Total
Number
of
Supervised /
Graduate Students.
Total Number of Graduate Examining /
Committees.
Name and academic Title

