(( السيرة العلمية ))

خليل شكري هياس سليمان آل محمو
 مواليد  1972موصل – نينوى حاصل على شهادة بكالوريوس من جامعة الموصل  /كلية اآلداب  /قسم اللغة العربية1997/6/29
 حاصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من جامعة الموصل  /كلية التربية2000/9/3
 حاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة اللغة العربية من جامعة الموصل  /كلية التربية2007/8/20
 تعين في جامعة الموصل /كلية التربية األساسية بتاريخ 2001/7/1 اللقب العلمي :أستاذ مساعد منذ عام .2009 التخصص الدقيق :األدب السيري الحديث ونقده مؤسس قسم اللغة العربية بكلية التربية /جامعة الحمدانية /ورئيسه لمدة أربع سنوات. حاليا يشغل منصب معاون عميد للشؤون اإلدارية في كلية اإلدارة واالقتصاد من المساهمين األوائل في تأسيس كلية التربية التي شكلت نواة جامعة الحمدانية الحالية مشارك في دورة تطوير المالكات التدريسية في لبنان لسنة  2014الدورة الخامسة. مشارك في لجنة مشروع تطوير مناهج اللغة العربية لكليات التربية والتربية األساسية ،واآلدابالمشكلة من قبل الو ازرة ،وقد أنهت المشروع وحصلت موافقة الو ازرة غلى إق ارره للعام الدراسي
.2017-2016
 عضو اإلتحاد العام لألدباء والكتاب في العراق. عضو المجمع العالمي للغة العربية ومقرها بيروت. -خبير محكم في مجلة جيل للدراسات األدبية والفكرية ،مقرها بيروت.

النشاطات العلمية
أوال :الكتب المنشورة:
أ -نشر منفرد:
 -1سيرة جب ار الذاتية في البئر األولى وشارع األميرات من منشورات اتحاد كتاب العرب –
سوريا.2001 ،
 -2القصيـدة السيرذاتيـة :بنيـة النص وتشكيـل الخطاب ،عالم الكتب الحديث ودار جدا ار للكتاب
العالمي ،أربد_ األردن.2009 ،
عمان-
 -3تمثالت النص الشعري :جماليات النص المهمش ،دار غيداء للنشر والتوزيعّ ،
األردن.2017 ،

 -4لوحة الغالف األدبي رؤية في مفاهيمية التشكيل ،دار نون للنشر والتوزيع ،نينوى.2018 ،
ب -قيد النشر منفرد:
 تمثالت السرد القصصي :جماليات النص المهمشج -نشر مشترك
 -1المهيمنات القرائية وفاعلية التشكيل الشعري :إعداد وتقديم ومشاركة :د .خليل شكري
هياس ،دار الغيداء ،عمان -األردن2016 ،
 -2المهيمنات القرائية وفاعلية التشكيل السردي ،إعداد وتقديم ومشاركة :د .خليل شكري هياس،
دار تموز ،دمشق _ سوريا2014 ،
 -3تجليات القصيدة من فضاء التجربة إلى معمار النص ،إعداد وتقديم :د.خليل شكري هياس،
عمان -األردن.2013 ،
دار الغيداءَّ ،
 -4مغامرة الكتابة في تمظهرات الفضاء القصصي ،إعداد وتقديم ومشاركة :د.محمد صابر
عبيد ،عالم الكتب الحديث ،أربد -األردن.2013 ،
 -5جماليات النص وتنوع الخطاب :قراءات في منجز حسن سليفاني األدبي ،إعداد وتقديم
ومشاركة :د .خليل شكري هياس ،دار تموز ،دمشق -سوريا.2012 ،
 -6طائر الفينيق محمد صابر عبيد الشاعر الناقد ،إعداد وتقديم ومشاركة  :د .خليل شكري
هياس ،دار تموز ،دمشق .2012

 -7ينابيع النص وجمالية التشكيل :قراءة في شعر بشرى البستاني ،إعداد وتقديم  :د .خليل
عمان -األردن.2012 ,
شكري هياس ،دار دجلة ناشرون وموزعونّ ،
 -8مغامرة التجنيس الروائي سؤال الجنس والنوع ،إعداد وتقديم ومشاركة :محمد صابر عبيد،
عالم الكتب الحديث ,إربد -األردن.2012 ،
 -9أسرار السرد من الذاكرة إلى الحلم :قراءات في سرديات سعدي المالح ،إعداد وتقديم
ومشاركة :محمد صابر عبيد ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،الالذقية -سوريا.2012 ،
 -10بالغة القص ومستويات التشكيل السردي في قصص جمال نوري ،إعداد وتقديم ومشاركة:
محمد صابر عبيد ،دار الحوار للنشر والتوزيع ،الالذقية -سوريا.2011 ،
 -11نظرات نقدية في عالم محيي الدين زنكنة اإلبداعي ،مجموعة باحثين ،سلسلة خاصة بمهرجان
كالويز الرابع عشر ،تسلسل( ،)4ط.2010 ،1
 -12سيمياء الخطاب الشعري من التشكيل إلى التأويل ،إعداد وتقديم :د.محمد صابر عبيد
ومشاركة :مجموعة باحثين ،دار مجدالوي ،عمان -األردن ،ط.2009 ،1
 -13سحر النص من مظلمة السرد إلى منصة الشعر ،قراءة في إبداع إبراهيم نصر هللا،
مجموعة باحثين ،إعداد وتقديم :محمد صابر عبيد ،منشورات أمانة عمان الكبرى ،عمان ،
.2007
 -14أسرار الكتابة اإلبداعية :عبد الرحمن مجيد الربيعي والنص المتعدد ،مجموعة باحثين،
إعداد وتقديم :محمد صابر عبيد ،دار صامد للنشر والتوزيع– تونس ،صفاقس.2007،
 -15تحوالت النص الشعري :قراءة في نماذج من شعر التسعينيات في سوريا ،مجموعة باحثين،
تقديم :محمد صابر عبيد ،دار الكتب الحديث – اربد ،ودار جدا ار للكتاب العالمي– عمان،
.2007
 -16دراسات في األدب الكردي ،مجموعة باحثين ،إعداد وتقديم حسن سليفاني ،دهوك ،
.2006
السردية وفضاءات التشكيل ،إعداد
ائية عند قاسم توفيق :قراءات في المقولة
ّ
 -17التجربة الرو ّ
عمان -األردن (قيد النشر)
وتقديم ومشاركة د .خليل شكري هياس ،دار غيداءّ ،
ثانيا  :البحوث المنشورة في المجالت المحكمة:

 -1الســيرة الذاتيــة العربيــة تــاريخ ولقافــة ،خليــل شــكري هيــاس ،مجلــة أبحــاة كليــة المعلمــين ،مجلــة
نص ـ

ســنوية صــادرة عــن كليــة المعلمــين ،جامعــة الموصــل ،المجلــد ( ،)1العــدد ( ،)1لســنة:

. 2003
 -2فضــاء التك ـرار فــي دي ـوان (منمنمــات أليســا) لمحمــد القيســي ،خليــل شــكري هيــاس ،مجلــة جامعــة
تكريت للعلوم اإلنسانية ،جامعة تكريت ،المجلد ( ،)11العدد ( ،)1لسنة.2004 :
 -3جب ـرا :المدينــة والتكــوين الــذاتي :ق ـراءة فــي ســيرة جب ـ ار الذاتيــة ،أ.د .إب ـراهيم جنــداري جمعــة ،وخليــل
شكري هياس ،مجلة أبحاة كلية التربية األساسية ،المجلد ( ،)1العدد ( ،)3لسنة.2004 :
 -4تجليــات المكــان الطفــولي فــي الــذاكرة الشــعرية :ق ـراءة فــي قصــيدة (ملــك الع ـراء) ،د .خليــل شــكري
هيــاس ،مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم اإلنســانية ،جامعــة تكريــت ،المجلــد ( ،)5العــدد ( ،)5لســنة:
.2008
 -5لــذة الــنص /لــذة الحــزن :ق ـراءة فــي أناشــيد مبللــة بــالحزن ،د .خليــل شــكري هيــاس ،مجلــة التربيــة
والعلم ،جامعة الموصل-كلية التربية ،المجلد ( ،)15العدد ( ،)3لسنة.2008 :
 -6القصيد السيرذاتية بين سردية الشعر وشعرنة السرد :قراءة في (سيرة بئـر) لمحمـد المطـرود ،مجلـة
جامعة تكريت للعلوم اإلنسانية ،جامعة تكريت ،المجلد ( ،)15العدد ( ،)4لسنة.2008 :
 -7الصوت الشعري المختل

بين خصوصية النوع وإشكالية االنتماء ،أ.د .محمد صـابر عبيـد ،و د.

خليـل شــكري هيــاس ،مجلـة جامعــة تكريــت للعلـوم اإلنســانية ،جامعــة تكريـت ،المجلــد ( ،)16العــدد
( ،)6لسنة.2009 :
 -8القص ــة الس ــيرذاتية ف ــي قص ــص كم ــال عب ــد ال ــرحمن ،مجل ــة آداب الفراهي ــدي ،الع ــدد ( ،)1لس ــنة:
.2009
 -9خط ــاب المقدم ــة ف ــي القص ــيدة العربي ــة ،د .خلي ــل ش ــكري هي ــاس ،مجل ــة كلي ــة التربي ــة ،الجامع ــة
المستنصرية ،عدد خاص بوقائع مؤتمر كلية التربية السابع عشر للمدة من  /6-5أيار.2010 /
-10

الذاكرة الساردة وحساسية التشكيل الشعري :قراءة في قصيدة (المصـائر) لمحمـد بركـو ،د.

خليـل شــكري هيــاس ،مجلـة جامعــة تكريــت للعلـوم اإلنســانية ،جامعــة تكريـت ،المجلــد ( ،)18العــدد
( ،)4لسنة.2011 :
-11

منتجـ ــة القـ ــص :ق ـ ـراءة فـ ــي قصـ ــة (ليلـ ــة المطـ ــر) ،د .خليـ ــل شـ ــكري هيـ ــاس ،مجلـ ــة آداب

الفراهيدي ،عدد خاص بمؤتمر اآلداب الخامس.

-12

مدينة هللا :الرواية الرسائلية وفضاء التشكيل السردي ،العدد الخاص بالمؤتمر االول لكلية

التربية للعلوم اإلنسانية بجامعة كربالء ،مجلة الباحث ،الجزء الثاني.2012 ،
-13

تجليات الذات في مرآة الشعر :رؤية جمالية في (السـفر داخـل المنـافي البعيـدة) ،د .خليـل

شــكري هيــاس ،مجلــة كليــة التربيــة ،جامعــة واس ـط ،عــدد خــاص بأبحــاة المــؤتمر العلمــي الــدولي
السابع للمدة .2014 /3/13-12
-14

شــعرية العنونــة وحدالــة الرؤيــة العتباتيــة للمــتن الســردي ،خليــل شــكري هيــاس ،مجلــة جيــل

للدراسات األدبية والفكرية ،العام الثاني ،العدد ،12لسنة .2015
-15

بالغــة التشــكيل الصــوري وســيمياء التــدليل ،ق ـراءة لنمــاذج مــن الشــعر الع ارقــي المهمــش،

خلي ــل ش ــكري هي ــاس ،مجل ــة جي ــل للد ارس ــات األدبي ــة والفكري ــة ،الع ــام الثال ــث ،الع ــدد  ،15لس ــنة
.2016
-16

الســرد القصصــي وتمــثالت الفــن المرئــي :ق ـراءة لنمــاذج فــي الســرد المهمــش ،مجلــة آداب

الفراهيدي ،جامعة تكريت ،العدد  ،27أيلول .2016
-17

عتبــة التصــدير داال قرائيا:مجموعــة (لغرهــا علــى المنــديل) لتحســين كرميــاني مثــاال ،مجلــة

جامعة يوزنجي ويل التركية ،العدد  ،32لسنة .2016
-18

الس ــرد القصص ــي الع ارق ــي :تن ــوع ال ــرؤى وحدال ــة التجري ــب ،مجل ــة جامع ــة تكري ــت للعل ــوم

اإلنسانية ،جامعة تكريت ،العدد  ، 4لسنة .2017
-19

هوية النص الروائي :تجليات العنونة في تشكيل الشخصية ،مجلة آداب ذي قار ،جامعـة

القادسية ،القسم األول ،العدد .2016 ،20
ثالثاً :المجالت غير المحكمة التي نشر فيها:
 -1مجلة األقالم الصادرة عن و ازرة الثقافة واإلعالم العراقية
 -2مجلة الشعراء الصادرة عن بيت الشعر – فلسطين
 -3مجلة الرافد الصادرة عن إمارة الشارقة – دولة اإلمارات العربية المتحدة
 -4مجلة المعرفة الصادرة عن و ازرة الثقافة السورية
 -5مجلة الموق

األدبي الصادرة عن اتحاد كتاب العرب – سوريا

 -6مجلة الكاتب العربي الصادرة عن اتحاد األدباء والكتاب العرب  /دمشق

 -7مجلة األفكار الصادرة عن و ازرة الثقافة ،عمان – األردن.
رابعاً :المؤتمرات التي شارك فيها:
 مؤتمر المجلس األعلى لرعاية الفنون واألدب والعلوم االجتماعية تحت شعار(األدب العربي وألره
في تعزيز االنتماء )  ،2005دمشق – سوريا.
 المؤتمر النقدي الثامن لكلية اآلداب جامعة جرش األهلية تحت شعار(الثقافـة العربية جـدل الحريـة
واإلبداع ) ،2005جرش -األردن.
 مؤتمر كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيـة في جامعة تشرين تحت شعار(الخطاب النقدي العربي
المعاصر والهوية ) ،2005الالذقية -سوريا.
 المؤتمر الدولي الرابع لكلية اآلداب في جامعة إربد األهلية تحت شعار(اتجاهات معاصرة في
اللغة واألدب والنقد) ،2005أربد -األردن.
 المؤتمر الدولي الخامس لكلية اآلداب جامعة إربد األهلية تحت شعار(الخطاب والواقع والتأويل
في اللغة واألدب والنقد )  ،2006إربد -األردن.
 مؤتمر النقد الدولي الحادي عشر– كلية اآلداب ،جامعة اليرموك تحت شعار( الخطاب النقدي
العربي المعاصر) ،2006إربد -األردن.
 مؤتمر فيالدليفا الدولي الثاني عشر تحت شعار ( لقافة الصورة) ،2007عمان – األردن.
 ندوة عراقيون األولى -دار عراقيون للصحافة واألنباء والنشر تحت شعار(صورة الموصل في
القصة والرواية)  ،2008نينوى -العراق.
 المؤتمر العلمي األول لكلية التربية -جامعة كركوك ،تحت شعار(جامعة كركوك منبر علم
لترسيخ روح التسامح والتعايش) ،2009كركوك -العراق.
 المؤتمر العلمي الثالث لكلية اآلداب -جامعة تكريت ،تحت شعار(العلوم اإلنسانية في خدمة
المجتمع) ،2009تكريت -العراق.
 المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية التربية األساسية-جامعة الموصل تحت شعار(تنوع العلوم
مدخل إلى التكامل المعرفي) ،2009نينوى -العراق.
 المؤتمر العلمي السابع عشر لكلية التربية -الجامعة المستنصرية ،2010 ،بغداد -العراق .

 المؤتمر العلمي السنوي الرابع لكلية التربية األساسية-جامعة الموصل تحت شعار(الجهود اللغوية
واألدبية في الموصل عبر العصور) ،2011نينوى -العراق.
 المؤتمر العلمي الخامس لكلية اآلداب -جامعة تكريت ،2011 ،تكريت -العراق.
 مهرجان المربد الثامن (دورة مظفر النواب) تحت شعار ( اإلبداع لقافة ..حرية ..تغيير).2011 ،
 الملتقى القصصي األول الذي أقامه القصر الثقافي في تكريت ،في تموز .2011
 المؤتمر السنوي األول لكلية التربية للعلوم اإلنسانية ،جامعة كربالء.2012 ،
 مهرجان المربد التاسع (دورة الشاعر الفريد سمعان) تحت شعار ( المربد ..إبداع ..لقافة)،
.2012
 مهرجان المتنبي الحادي عشر ،دورة الشاعر رعد طاهر كوران.2013 ،
 المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية التربية ،جامعة واسط ،تحت شعار ( بالبحث العلمي يسود
اإلبداع فترقى األمم) ،للمدة .2014 /3/13-12
 المشاركة في أيام األدب العربي الذي أقامه قسم اللغة العربية في كلية اإللهيات بجامعة يوزنجو
بيل التركية ،للفترة من .2014/5/8-6

خامساً :الرسائل واألطاريح الجامعية:
ناقش وقوم أكثر من خمس وعشرون رسالة وأطروحة جامعية وأشرف على طالب ماجستير
واحد.
سادساً :الخبرة اإلدارية:

 عضو اللجنة االمتحانية في قسم اللغة العربية /كلية التربية األساسية /لألعوام -2009 -2008 2010ورئيس اللجنة االمتحانية في قسم اللغة العربية بكليـة التربيـة  ،2012 ،2011و،2013
.2014
 عضــو لجنــة اإلرشــاد فــي قســم اللغــة العربيــة /كليــة التربيــة األساســية لألع ـوام ،2009 ، 2008،2010
 عضو لجنة الضمان والجودة في كلية التربية األساسية لألعوام .2010-2009 -2008 رئــيس اللجنــة التدقيقيــة فــي كليــة االدارة واالقتصــاد الخاصــة بالتصــنيالعراقية) المشكلة عام .2017

الــوطني لجــودة الجامعــات

 ساهم في لجان المؤتمرات والندوات المقامة في قسم اللغة العربية بكلية التربية األساسية رئيس اللجنة العلمية بقسم اللغة العربية بكلية التربية /الحمدانية. -شارك في دورة تطوير المالكات التدريسية التي أقيمت في لبنان لعام  2014الدورة الخامسة
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