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 المعلومات الشخصیة
  آزاد حسان حیدر شیخو  االسم •

 ١٩٦٣ الموالید •
 الموصل  الوالدةمكان  •
 ذكر الجنس •
 العراقیة الجنسیة •
 متزوج الحالة الزوجیة •
 ٥ عدد األطفال •
 07718355335 رقم الهاتف الجّوال •

 

 المعلومات األكادیمیة
 استاذ مساعد اللقب العلمي •
 ، جامعة الموصلقسم اللغة العربیة، كلیة التربیة للعلوم اإلنسانیة القسم العلمي •
 األدب العربي التخصص العام •
 البالغة العربیة التخصص الدقیق •
 azad632000@uomosul.edu.iq البرید األلكتروني •

 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي •
• ORCID رقم الORCID  اً رقم ١٦(یتكون من :????-????-????-????( 

 
 
 
 



 التحصیل الدراسي
 الجهة المانحة التخصص السنة الشهادة

 جامعة الموصل/ كلیة التربیة  البالغة العربیة ٢٠١٠ دكتوراه •
 جامعة الموصل/ كلیة التربیة  البالغة العربیة ٢٠٠٧ ماجستیر •
 جامعة الموصل/ كلیة التربیة اللغة العربیة ٢٠٠٢ بكالوریوس •

 

 األلقاب العلمیة
        ٢/٢٠٠٧/ ١١  مدرس مساعد  •
 ١٤/٦/٢٠١٠ مدرس •
 ٢٢/٦/٢٠١٥ استاذ مساعد •

  أستاذ
 

 الخبرات العلمیة واإلداریة
المشرف اإلداري لكلیة  - ۱

التربیة للعلوم االنسانیة / 
الموقع الدراسي لجامعة 
 الموصل في مدینة دھوك

 
مقرر قسم اللغة العربیة  -۲  

٢٠١٨-٢٠١٧ 
 
 

٢٠١٩-٢٠١٧ 
 

 

   الخبرة  •
 

 األنشطة التدریسیة
 قسم اللغة العربیة –االول  – (البیان والبدیع)البالغة •
 قسم اللغة العربیة -االول -االنشاء والتعبیر •
 قسم اللغة العربیة -الثاني –البالغة (علم المعاني)  •
 قسم اللغة العربیة –الثاني  –تحلیل النص  •
 قسم اللغة العربیة –الثالث  –الحدیث الشریف ومصطلحه  •
 قسم اللغة العربیة  -الرابع–تطبیقات أدبیة  •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العلیا
 ٣ الماجستیر •



 عدد الطالب الدكتوراه •
 

 البحوث المنشورة
النجم ـ مجلة    التربیة والعلم ،كلیة التربیة ، التناسب البالغي بین الفعل القرائي والمفھوم المعرفي ـ تطبیقات في سورة 

م۲۰۱۲جامعة الموصل   
  

م ۲۰۱٦التشبیھ التمثیلي في حدیث الرسول صلى هللا علیھ وسلم ـ مجلة جامعة دھوك ،  -     
. 

لعلم ، كلیة مجلة التربیة وا -ــ صورة المناویل المعرفیة لمقتضى التشبیھ ـ مقاربة في قصیدة (أركائب األحباب) للمتنبي   
م ۲۰۱۲التربیة ، جامعة الموصل ،  

التربیة األساسیة ،جامعة  ــ صورة الجسدنة الذھنیة لمقتضى التشبیھ ـ تطبیقات مختارة من شعر المتنبي ـ أبحاث كلیة 
  م ۲۰۱۲الموصل ، 

                     .  
بابل للدراسات االنسانیة /   یاب ، مجلة مركزقراءة في قصیدة سفر أیوب للسّ  -ــ التضایف الصوري الستعارة الذات   

  م ۲۰۱۹جامعة بابل 
                     

كلیة  -مجلة آداب الرافدین   –خطبة االمام علي علبھ السالم في صفین أنموذجا  -ــ بالغة االقناع في الخطاب الكنائي   
  م ۲۰۲۰ –اآلداب / جامعة الموصل 

                    .  
م .۲۰۲۰ –سامراء   جامعة –دراسة في أحادیث نبویة شریفة ــ مجلة سّر من رأى  –سوسیولوجیا الكنایة الرامزة ــ     
   

مجلة أبحاث كلیة التربیة االساسیة  –ــ تقنیة التوظیف البالغي للمنظور السردي في قصة رائحة السینما لنزار عبد الستار   
                . ۲۰۲۰/ ٥/۷بتاریخ  –جامعة الموصل  –
 

 
 
 

 الكتب المؤلفة
 م۲۰۱۳النقد المعرفي في الدرس البالغي ـ نسقیة البیان ـ دار الكتب العلمیة ـ األردن ـ 

 
 
 

 العلمیة والندوات المؤتمرات
م ۲۰۱۰قسم اللغة العربیة ،  (المؤتمر العلمي الدولي األول للغات )، العراق ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة ،ــ    

  
م ۲۰۱۲ــ (المؤتمر العلمي الدولي الثاني للغات)، العراق ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة ، قسم اللغة العربیة ،   

   
    ۲۰۱۸أنطالیا ،  ــ (المؤتمر الدولي الرابع للعلوم االجتماعیة واالنسانیة) في جامعة عالء الدین كیكوباد ، تركیا 

                  .  

 



 

 النشاطات العلمیة األخرى
 ٢٩/٩/٢٠١٣ــ شهادة دورة طرائق التدریس بتاریخ 
 ٢٠١٣/ ٢٣/١٠ــ شهادة الكفاءة في الحاسوب بتاریخ 

  ٢٠٢٠/ ١٠/٧ـــ ورشة تطبیقیة في التعلیم االلكتروني 
 

 عضویة الجمعیات
 اسم الجمعیة •
•  

 

 كتب الشكر
م۲۰۱۲ التعلیم العالي والبحث العلمي /شكر وتقدیر من وزیر ــ       
م۲۰۱۷ـ ۲۰۱٥/  ۳ــ شكر وتقدیر من رئیس جامعة الموصل عدد    
م۲۰۱۸ـ ۲۰۱۲/  ۷ــ شكر وتقدیر من عمید كلیة التربیة للعلوم االنسانیة عدد    
.۲۰۱٦/  ۲ــ شكر وتقدیر من عمادات اخرى عدد    
. ۲۰۱۹ــ شكر وتقدیر من عمید كلیة التربیة للعلوم االنسانیة    
 
 
 
 


