السٌــــــــــــرة الذاتـــــــــــــــٌة
))CV
جـــامـــــعة صـــالح الدٌــــن/أربٌـل

 المعلومات الشخصٌة
االسم

تارٌخ
ومحل
الوالدة

رقم هوٌة
األحوال
المدنٌة

تارٌخ ومكان
اصدارها

نوزاد شكر
اسماعٌل مٌرانً

0151-01-5
اربٌل

-110190
أربٌل

0111/5/09

عنوان
السكن
اربٌل/دىزانك
وB091

رقم شهادة
الجنسٌة
العراقٌة

تارٌخ
ومكان
اصدارها
0195/9/01
كركوك

050591

تارٌخ اول تعٌن وظٌفً

رقم الهاتف

العنوان االلكترونً

195115
00311

dr.nawzad51@yahoo.c
om

0199/01/0

الحالة االجتماعٌة
متزوج
تارٌخ المباشرة فً
الجامعة
0111/9/0

 الشهادات الممنوحة
الشهادة

المجال التخصصً

دار المعلمٌن

دار المعلمٌن
االبتدائٌة

البكالورٌوس

اللغة العربٌة

الماجستٌر

االدب العربً

الدكتوراه

االدب العربً

التخصص
الدقٌق

الجهة المانحة
المدٌرٌة العامة
لتربٌة محافظة
أربٌل
جامعة صالح
الدٌن/كلٌة التربٌة
جامعة صالح
الدٌن/كلٌة االداب
جامعة صالح
الدٌن/كلٌة اللغات

االدب العباسً
والنقد القدٌم
االدب العباسً
والنقد القدٌم

عنوان رسالة الماجستٌر :صورة العدو فً شعر المتنبً

عنوان اطروحة الدكتوراه :النور والظالم فً شعر البحتري
أسماء السادة المناقشٌن (الماجستٌر)

الدرجة

تارٌخ المنح

جٌد
جدا

0199-0199

جٌد
جدا

0115/9/03

امتٌاز

0111/0/5

امتٌاز

0119/0/31

توجد فً المكتبة المركزٌة ،مكتبة كلٌة
اللغات ،جامعة الموصل ،ومكتبة كلٌة
التربٌة
توجد فً الكتبة المركزٌة ،مكتبة كلٌة
اللغات ،جامعة الموصل ،ومكتبة كلٌة
التربٌة
أسماء السادة المناقشٌن (الدكتوراه)

1

(رئٌسا)

 -0أ.د.فائق مصطفى احمد
 -0أ.م.د.عثمان امٌن صالح
 -3أ.م.د.عالء الدٌن محمد رشٌد
 -1أ.م.د.جالل جمٌل محمد
 -5أ.م.د.منتصر عبدالقادر الغضنفري
(مشرفا)
 -1أ.م.د.لطٌف محمد حسن

(رئٌسا)
 -0أ.د.عمر محمد الطالب
(عضوا)
 -0أ.م.د.جلٌل حسن محمد
 -3أ.م.د.عبدالجبار حسن الزبٌدي (عضوا)
-1أ.م.د .لطٌف محمد حسن
(مشرفا)

 األلقاب العلمٌة التً حصل علٌها مع تارٌخ الحصول علٌها:
اللقب
0
0
3
1

التارٌخ
0111/9/09
0119/3/00
0100/1/5

مدرس مساعد
مدرس
أستاذ مساعد
 المهام والوظائف التً شغلها:

عنوان الوظٌفة
مدٌر متوسطة
باوة خةالن
التكمٌلٌة
مقرر قسم اللغة
العربٌة

محل العمل

الى

من

مدٌرٌة تربٌة
محافظة أربٌل

0193

0191

وزارة التربٌة

كلٌة األداب

0111

0113

وزارة التعلٌم العالً /جامعة
صالح الدٌن

رئٌس قسم
اللغة العربٌة
للدوام المسائً

كلٌة اللغات

معاون عمٌد
عمٌد كلٌة
اللغات وكالة
مسؤول
الدراسات العلٌا
مسؤول
الدراسات العلٌا

التارٌخ

0101/01/00 0119/00/05

كلٌة اللغات

0101/01/00

0100/1/1

كلٌة اللغات

0100/1/1

0100/0/0

مسؤول الدراسات
العلٌا
مسؤول الدراسات
العلٌا

0100/1/09

0100/1

................ 0109/01/00

 الدورات والندوات التً شارك فٌها:
ت
0

المؤسسة

الدورات
دورة طرق التدرٌس
2

وزارة التعلٌم العالً /جامعة
صالح الدٌن
وزارة التعلٌم العالً /جامعة
صالح الدٌن
وزارة التعلٌم العالً /جامعة
صالح الدٌن
وزارة التعلٌم العالً /جامعة
صالح الدٌن
وزارة التعلٌم العالً /جامعة
صالح الدٌن

دورة الكوادر العلمٌة
دورة تعلٌم الكومبٌوتر
دورة القٌادة الوسطى  /ألمانٌا 0100/9/05-0100/9/00

0
3
1
5

 المنشورات العلمٌة :أ -الكتب
نوعٌة العمل
عنوان الكتاب
تألٌف
ترجمة
صورة العدو فً
*
شعر المتنبً
النور والظالم فً
*
شعر البحتري

مكان النشر
سورٌا /دمشق/دار
الزمان
سورٌا /دمشق/دار
الزمان

تارٌخ النشر
0101
0101

ب -البحوث:
مكان النشر

0
0
3
1
5
1
9

9
1
01
00
00
03

عنوان البحث
صورة العدو فً شعر
مجلة زانكو
المتنبً(كافوراإلخشٌدي انموذجا) -مشترك
مجلة زانكو
الحكمة فً مقامات الحرٌري
الحروف المقطعة فً فواتح السور
مجلة زانكو كوٌة
القرانٌة( مشترك)
زانكو زانستة مرؤظاٌتٌةكان
ابن شرف القٌروانً شاعرا
زانكو كوٌة
ظاهرة الدعاء فً شعر العصر العباسً
األول(مشترك) م.م .شونم كوردو ٌونس
مجلة التربٌة والعلم
جدلٌة الحب والكراهٌة فً شعر ابً نواس
مقاربة تأوٌلٌة فً الخمرٌات
مجلة التربٌة والعلم
ثنائٌة الماء والنار فً شعر ابً تمام
زانكو زانستة مرؤظاٌتٌةكان
النور والظالم فً شعر البحتري-
(مشترك)أ.د .لطٌف محمد حسن
كوفارى زانكؤي كؤٌه
االتصال واالنفصال فً شعر المتنبً
دراسة فً سوسٌولوجٌة األدب
مجلة زانكو
الحب والكره فً شعر أبً فراس الحمدانً
( مشترك) م.م .سهى صالح محًٌ الدٌن
كوفارى زانكؤي رابةرٌن
التلوٌن البٌانً فً مدٌح مسلم بن الولٌد
قصائده فً مدح ٌزٌد بن مزٌد الشٌبانً
أنموذجا
جامعة بغداد مجلة اآلداب
التناص فً شعر عبدالستار نور علً
مجلة جامعة كركوك
وظائف العنوان فً قصائد عبدالستار نور
3

تارٌخ النشر
عدد(0111)09
عدد(0119)33
عدد(0119)9
عدد(0111)31
019-0101/00/05
المجلد()09عدد(0100)0
0100
عدد 0100/1/3/033
زماره(0105 )35
مجلد( )01العدد()3
0105
زمارة(0105 )5
العدد(0109 )000
قبول للنشر العدد01م

الدراسات االنسانٌة

علً-دراسة سٌمٌائٌة( مشترك) م.م.سرهد
حسن نجم
 01الصورة الشعرٌة( الحسٌة والذهنٌة) فً
شعر حكٌم ندٌم الداوودي(مشترك) م.م.
عبدهللا ابراهٌم
05
ظاهرة التكرار فً شعر حكٌم ندٌم
الداوودي( مشترك) م.م .عبدهللا ابراهٌم
 01انتصار الحب فً رواٌة أعشقنً لسناء
شعالن
درسها:
 * المواد التً ّ
المرحلة
المواد
الثالثة
التفسٌر
الثالثة
األدب األندلسً
األولى
التعبٌر
األولى والثانٌة
البالغة
الثانٌة
كتاب قدٌم
الرابعة
المذاهب األدبٌة
الرابعة
األسلوب واألسلوبٌة
الثالثة
النقد العربً القدٌم
الماجستٌر/أدب
األسلوب واألسلوبٌة
الماجستٌر/أدب
المناهج النقدٌة
األدب العباسً

الثالثة

ج 11/فً 0109/1/01

مجلة األستاذ
بغداد

قبول للنشر العدد()100
فً 0109/00/09

مجلة زانكو

قبول للنشرالعدد( )35فً
0109/3/05

مجلة اداب الفراهٌدي

العدد  35سنة 0109

المكان
كلٌة اللغات
كلٌة اللغات
كلٌة اللغات/الصباحً والمسائً
كلٌة اللغات/الصباحً والمسائً
كلٌة اللغات/الصباحً والمسائً
كلٌة اللغات/الصباحً والمسائً
كلٌة اللغات/الصباحً والمسائً
كلٌة اللغات/الصباحً والمسائً

كلٌة اللغات
كلٌة اللغات
كلٌة اللغات وكلٌة التربٌة/
مخمور

السنة
0111
0113-0111
0111-0111
0113-0111
0111-0113
0115الى اآلن
0119-0119
0119-0119
0111-0119
0100
0109-0109

 * اإلشراف والمناقشات
اسم الطلب
شونم كردو ٌونس
سهى صالح محًٌ
الدٌن
سرهد حسن نجم
سردار خالد

الجامعة
جامعة صالح الدٌن /كلٌة
اللغات
جامعة صالح الدٌن /كلٌة
اللغات
جامعة صالح الدٌن /كلٌة
اللغات
جامعة صالح الدٌن /كلٌة

العنوان
الدعاء فً شعر العصر
العباسً األول
الحب والكره فً شعر أبً
فراس الحمدانً
بنٌة العنوان فً قصائد عبدالستار
نور علً-دراسة سٌمٌائٌة

جمالٌات التشخٌص فً شعر
4

التارٌخ
0110/0/3
فً0119/00/3
0091/0/3
فً 0103/5/09
1031/0/3
فً0103/00/09
0591/0/3

شعراء الطبقة األولى
شعر رعد ٌكن-دراسة أسلوبٌة

اسماعٌل
نهلة حسٌن علً

عبدهللا ابراهبم فقً شعر حكٌم ندٌم
الداوودي(دراسة اسلوبٌة)
صالح
 المهارات اللغوٌة:
اللغة
الكردٌة
العربٌة
االنكلٌزٌة

اللغات
جامعة صالح الدٌن /كلٌة
اللغات

فً0101/00/03
0100/0/3
فً0105/00/0

جامعة السلٌمانٌة /كلٌة
اللغات-قسم اللغة العربٌة

951/00/9
فً 0101/3/09

المستوى
جٌد جدا
جٌد جدا
متوسط

5

6

