
 

الدكتور  علي خلف حسين عليوي العبيدي سيرة ذاتية  لعضو الهيأة االستشارية   

 

 

 السيرة الذاتية 

 االسم : علي خلف حسين العبيدي المعروف بأبي بشر  •

قضاء الخالص قرية الدوجمة  1979من مواليد :  •  

في مدرسة دجلة التي اصبح اسمها فيما بعد مدرسة عفراء المختلطة 1984سة االبتدائية عام دخلت المدر •  

م 1990ـ  1989تخرجت منها في العام الدراسي  •  

م التي اصبح فيما بعد اسمها ثانوية المأمون المختلطة 1991ـ  1990التحقت بمتوسطة النهر في المنطقة نفسها عام  • . 

م 1993ـ 1992هر المختلطة عام تخرجت من متوسطة الن •  

ـ  1993التحقت بالصف الرابع االعدادي وكان رابعا عاما بال تقسيم إلى أدبي وعلمي في ثانوية اليازجي المختلطة عام  •

م1994  

م1995ـ  1994التحقت باعدادية الخالص للبنين الفرع األدبي للعام الدراسي  •  

م1996ـ 1995دراسي تخرجت من اعدادية الخالص للبنين للعام ال •  

في كلية آداب الجامعة المستنصرية وقد قبلت في قسم اللغة العربية وهلل الحمد تخرجت   1996ظهر قبولي المركزي عام  •

طالبا وطالبة  99وكنت الثالث على مجموع طلبة المرحلة الرابعة الذين عددهم  2000منها عام   

بسبب ظروف  2005واكملت الدراسة عام   2002ـ 2001م الدراسي التحقت بدراسة الماجستير في جامعة ديالى للعا •

 االجتياح االمريكي للعراق 

ولتأخر صدور االمر أجلت دراستنا الى العام   2009ـ  2008التحقت بكلية التربية ابن رشد لدراسة الدكتوراه عام  •

2010ـ   2009الدراسي   

2014/ 2/  5حصلت على الدكتوراه في  •  

العلمي في التاريخ اعاله حصلت على اللقب •  

2017/ 6/  18حصلت على لقب استاذ مساعد في  •  

 ما زلت استاذا لعلم اللغة والمعجم العربية في كلية التربية االساسية في قسم اللغة العربية  •

 مكان العمل : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية

 

 :التحصيل العلمي

بدرجة جيد جدا وكان تسلسلي الثالث على   2000ب الجامعة المستنصرية عام بكالوريوس لغة عربية من كلية آدا .01

 .طالبا  99مجموع 

ماجستير لغة عربية/ لغة من جامعة ديالى عن رسالتي الموسومة بـ) الجهود المعجمية للدكتور إبراهيم  .02

 .م بتقدير )جيد جدا(2005السامرائي( عام 

دكتوراه من جامعة بغدادـ كلية التربية ابن رشد عن رسالتي الموسومة بـ) نقد المعجم العربي القديم في دراسات   .03

 .( بتقدير ) امتياز( 2010إلى  1960اللغويين العراقيين المحدثين من 

 .لي ستة بحوث منشورة في مجالت عراقية ودولية .04

 .الشبكة العالميةعضو مؤازر في مجمع اللغة العربية على  .05

 .عضو نقابة الصحفيين العراقيين .06

 عضو هيأة علمية في مجلة اشكاالت الصادرة عن معهد اآلداب واللغات في الجزائر ـ تمنغست  .07

 .عضو لجنة تحكيم في مجلة جيل للدراسات االنسانية والفكرية .08

 عضو لجنة تحكيم في مجلة كلية اآلداب جامعة الملك سعود  .09

 .( بحثا دوليا عربيا20يم ما ال يقل عن ) تحك .10

 .عضو لجنة تحكيم في مجلة المصدر الصادرة عن جامعة العبقرية .11

 .عضو لجنة تحكيم في مجلة الشيخ الطوسي في العراق الصادرة عن كلية الشيخ الطوسي في النجف .12

 .آلداب في تمنغست / الجزائرعضو هيأة تحرير في مجلة ) آفاق علمية ( الصادرة عن معهد اللغات ا .13

 International Journal of Scientific & Educational Research) عضو هيأة تحرير في مجلة .14

(IJSER)) الصادرة في الواليات المتحدة األمريكية. 

كلية  عضو هيأة تحرير في مجلة ) مخبر الممارسات اللغوية ( الصادرة عن جامعة مولود معمري تيزي وزو في .15

 . اآلداب واللغات / قسم اللغة العربية في الجزائر



عضو هيأة أشراف وتحكيم في مجلة ) قراءات ( الصادرة عن كلية اآلداب واللغات في جامعة مصطفى  .16

 .اسطمبولي بمعسكر في الجزائر

 . عضو اتحاد الكتاب العراقيين على االنترنيت .17

 .م2007ز العالمية المحكمة للدراسات االسالمية والعربية عضو هيأة تحرير وتحكيم مجلة الحجا .18

 عضو البيت الثقافي العربي الهندي بصفة مصحح ومستشار لغوي .19

 عضو االتحاد الدولي لالكاديميين العرب .20

 . في الواليات المتحدة االمريكية (nsp ) عضو مجلة سياقات اللغة، التي تصدر عن مؤسسة .21

ير وتحكيم مجلة دراسات معاصرة التي تصدر عن المركز الجامعي / مخبر الدراسات النقدية عضوة هيأة تحر .22

 .2017واألدبية في تيسملسيت في الجزائر عام 

عضو الهيأة االستشارية العلمية لمجلة حوليات اآلداب واللغات الصادرة عن كلية اآلداب واللغات، جامعة محمد   .23

 .بوضياف ـ المسيلة

حرير مجلة االطروحة بطبعتها للعلوم االنسانية الصادرة عن دار االطروحة للنشر والتوزيع بموجب االمر  مدير ت .24

 .2017/ 8/8في   823االداري المرقم 

عضو الهيأة االستشارية العلمية لمجلة دفاتر الصادرة عن مخبر الشعرية الجزائرية، جامعة محمد بوضياف  .25

 .م2017/ 9/ 7في   95ي الرقم المسيلة بموجب األمر االداري ذ

 .12/11/2017الصادر عن هيأة االتحاد بتاريخ  45عضو ممارس في االتحاد الدولي للمبدعين برقم العضوية  .26
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