
 ديان المقارنةاألسالمية / قسم اإلجامعة بغداد / كلية العلوم 

 

 : السيرة العلمية

 

 : نعمة جاسم محمد نجم العبيدي االسم

 الشهادات الحاصل عليها :  ماجستير / آداب اللغة العبرية 

 ب العلمي : مدرساللق

 ----داري : المنصب اإل

  5000/  2/  72في  75021    االمر الجامعي للتعيين :

  5007/  2/  71في   1251 االمر الجامعي لشهادة الماجستير :

  17، 55    المعدل :

 عقدة االضطهاد عند اليهود وانعكاساتها في االدب العبري الحديث   عنوان الرسالة :

  5000/  2/  59في  399    االمر االداري للمباشرة :

  5000/  2/  55    تاريخ المباشرة :

  5075/  2/  72في  910     ري لمنح لقب المدرس :االمر االدا

  5075/  2/  70في  77170     االمر الجامعي للترقية العلمية للقب مدرس :

 5070/  5/  55تاريخ االستحقاق   5070/  9/  70في  7075     آخر عالوة :

 الدرجة الرابعة المرحلة الثانية 

  5072/  5/  55تاريخ االستحقاق  5072/  75/  79في  7715     آخر ترفيع :

 الدرجة الرابعة المرحلة االولى 

تدريس مادة اليهودية للمرحلة االولى في قسم االديان للعام الدراسي  – 7:  التدريس

5072 – 5070 . 



تدريس مادة اليهودية للمرحلة االولى والثانية في قسم االديان للعام  - 5        

 . 5071 – 5070الدراسي 

 

 لبحوث المنشورة : ا

التطرف الديني عند اليهود ) بحث منشور في مجلة مركز الدراسات  .7

 (  5001سنة  0/ العدد رقم  الفلسطينية

بحث منشور ) التوظيف الصهيوني للنصوص التوراتية إلقامة دولة اسرائيل .5

 (  5007سنة  1العدد رقم  / مجلة مركز الدراسات الفلسطينية في

لوب في نتاجات مندلي موخير سفاريم ) بحث منشور في ثنائية اللغة واألس .9

 (5075سنة  500/ العدد رقم مجلة اآلستاذ / كلية التربية ابن رشد 

الترجمة / دار الحكمة دراسات  الرثاء في شعر بياليك )بحث منشور في مجلة .2

 ( 5077سنة  79/ العدد رقم 

بحث منشور في مجلة كلية الشعر الديني إلبراهيم ابن عزرا في اسبانيا ) .2

 (  5070سنة  571/ العدد رقم  التربية ابن رشد

الشعر الدنيوي لشموئيل هناكيد في اسبانيا ) بحث منشور في مجلة كلية  .0

 (   5070سنة  92/ العدد رقم  اللغات

دراسات الترجمة / لغات اليهود " دراسة تاريخية " ) بحث منشور في مجلة  .1

 ( 5072سنة  59 دار الحكمة / العدد رقم

 الشعر العاطفي ليهوذا عميحاي  .7

 مصر القديمة في شعر يهوذا ايف كوردن  .3

 عقدة االضطهاد في شعر ناتان الترمان  .70

 

 

 

 



 المؤتمرات والندوات : 

  المشاركة في جميع مؤتمرات يوم القدس العالمي في مركز الدراسات

،  5077،  5070،  5003،  5007،  5001الفلسطينية لألعوام 

5075 . 

 . المشاركة في الندوات التي يعقدها مركز الدراسات الفلسطينية 

 . كتابة وترجمة المقاالت في نشرة مركز الدراسات الفلسطينية  

 المشاركة في الندوات والمهرجانات التي تنظمها كلية العلوم االسالمية 

 .في جلمعة بغداد 

 كتب الشكر والتقدير : 

  5000/  77/  1في  50705د العدد جامعة بغداكتاب شكر من رئيس  

  5001/  2/  3في  77220جامعة بغداد العدد كتاب شكر من رئيس  

  5007/  2/  5في  0010جامعة بغداد العدد كتاب شكر من رئيس  

  5003/  7/  55في  513أ / 7جامعة بغداد  العدد كتاب شكر من رئيس  

  5070/  77/  2في  15 920جامعة بغداد العدد كتاب شكر من رئيس  

  2/  71في  902مركز الدراسات الفلسطينية العدد كتاب شكر من مدير  /

5077  

 5/  52في  907/ د /  1/  0التعليم العالي العدد  كتاب شكر من وزير  /

5072  

  0/  2في  9203كلية العلوم االسالمية العدد ش / كتاب شكر من عميد  /

5070  

 

 

 

 

 


