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الذاتیةالذاتیةالسیرةالسیرة
عــــضــــو ھیئــــة تدریــــــس:الوظیفة

  دكتورمساعدأستاذ :الرتبة
معلومات شخصیة

عراقیة :الجنسیة عماد یونس الفي سعود العاني :االسم
محافظة األنبار/ العراق  :ان المیالدمك ١٩٦٣/ ٨/ ١٣ :تاریخ المیالد

٠٠٩٦٤٧٧٠٣٤٩٢٩٣٩
٠٠٩٦٤٧٩٠١٨٢٣٠٢٤

:الھاتف / جامعة بغداد /  بغداد /  جمھوریة العراق
قسم اللغة العربیة/ كلیة التربیة للبنات 

:العنوان

متزوج الحالة الزوجیة emadalani@yahoo.com البرید 
:اإللكتروني

الخط العربي والزخرفة 
سالمیةاإل

الھوایات العربیة واإلنكلیزیة اللغات التي 
یجیدھا

وبعض wordیجید العمل على برنامج الـ 
البرامج األخرى

الحاسب 
اإللكتروني

المؤھالت العلمیة
أنھى دراستھ االبتدائیة والمتوسطة واإلعدادیة في بغداد وكان األول على إعدادیة الكرخ النموذجیة للبنین للعام 

وكانت اإلعدادیة ھي األولى على العراق بنسبة النجاح١٩٨١- ١٩٨٠اسي الدر
شھادات أخرى

بكالوریوس ھندسة 
مدنیة 

دكتوراه
في اللغة العربیة 

وآدابھا

ماجستیر
في اللغة العربیة وآدابھا

بكالوریوس
في اللغة 
العربیة 
وآدابھا

اتالشھاد

بغداد بغداد بغداد بغداد :الجامعة
١٩٨٥- ١٩٨٤ ٢٠٠٥/ ١٠/١٢

)المناقشةتاریخ (
١٦/١١/٢٠٠١ ١٩٩٨ -

١٩٩٩
تاریخ الحصول 

:علیھا

التوافق العلمي والجمالي بین اللغة والعمارة
)دراسة وتحقیق(الذھب المذاب في مذاھب النحاة ودقة اإلعراب 

:عنوان أطروحة الدكتوراه
:عنوان أطروحة الماجستیر

العمل الحالي
قسم اللغة العربیة/ كلیة التربیة للبنات/جامعة بغداد  :مكان العمل

اآلن
:إلى ١١/ ١٦ /

٢٠٠٥ :من
:مدة الخدمة

.)د. م. أ (تدریسي :الوظیفة

ومن ضمنھا العمل بصفة .مع خدمة ال تقل عن ثماني سنوات في دوائر وجامعات لم تحتسب ألنھا كانت بصیغة عقود
فضال عن العمل في مكاتب .على الشھادات العلیا في اللغة العربیةھلمھندس في بعض ھذه الدوائر قبل حصو

.ھندسیة أھلیة
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الخبرات العملیة
الفصل/السنة إلى من  مكان العمل نوع العمل

)عربیة عامة(المرحلة األولى ٣/ ١ /
٢٠٠٣

١١/ ١ /
٢٠٠٢

كلیة / جامعة بغداد 
الطب تدریسي 

ان الصباحیة الدراست( المرحلة الثانیة 
)والمسائیة

)نحو وصرف ( 

٦/ ١٥ /
٢٠٠٦

١٠/ ١٥
 /٢٠٠٥

كلیة / جامعة بغداد 
العلوم اإلسالمیة تدریسي 

١/٤/
٢٠٠٧

١٦/١١/
٢٠٠٥

وزارة التعلیم العالي 
/ والبحث العلمي 

الدائرة القانونیة 
واإلداریة

مصحح لغوي

) عربیة عامة ( المرحلة األولى ٢٠/٦/
٢٠١٠

١١/ ١/
٢٠٠٦

كلیة / جامعة بغداد 
القسم / الھندسة 
المعماري

تدریسي 

السنة التحضیریة/ طلبة الماجستیر 
) لغة وعمارة (  ٢٠/٦/

٢٠١٠
١١/ ١ /

٢٠٠٦

كلیة / جامعة بغداد 
القسم / الھندسة 
المعماري

تدریسي 

المرحلة الرابعة
)فقھ اللغة( 

نھایة العام 
الدراسي 

٢٠٠٦ -
٢٠٠٧

١/٤/
٢٠٠٧

كلیة / جامعة بغداد
قسم / التربیة للبنات 

اللغة العربیة
تدریسي 

مادة (المرحلة الثانیة في قسم اللغة العربیة 
، المرحلة الثانیة في قسم الحاسبات )الصرف

).مادة العربیة العامة(

العام 
الدراسي 

٢٠٠٧ -
٢٠٠٨

كلیة / جامعة بغداد
قسم / التربیة للبنات 

اللغة العربیة
تدریسي 

)نحو(المرحلة األولى الدراسة الصباحیة 
)صرف(الصباحیةالمرحلة الثانیة الدراسة 

العام 
الدراسي 

٢٠٠٨ -
٢٠٠٩

كلیة / جامعة بغداد
قسم / التربیة للبنات 

اللغة العربیة
تدریسي

)نحو(الدراسة الصباحیة / المرحلة األولى 
)نحو(الدراسة المسائیة / المرحلة الثانیة 

العام 
اسي الدر

٢٠٠٩ -
٢٠١٠

كلیة / جامعة بغداد
قسم / التربیة للبنات 

اللغة العربیة
تدریسي

المرحلة األولى بقسمیھا الصباحي والمسائي 
)مادة النحو(

العام 
الدراسي 

)٢٠١٠ -
٢٠١١(

كلیة / جامعة بغداد
قسم / التربیة للبنات 

اللغة العربیة
تدریسي
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ة ماد/ الدراسة الصباحیة / المرحلة األولى 
النحو العربي

مادة / اختصاص األدب / مرحلة الماجستیر 
النحو

العام 
الدراسي 

٢٠١١ -
٢٠١٢

كلیة / جامعة بغداد
قسم / التربیة للبنات 

اللغة العربیة

تدریسي

األبحاث المنشورة خالل المدة الماضیة
شارك في مؤتمر بغداد 

للدراسات اللغویة 
في قسم اللغة العربیة في 

كلیة التربیة للبنات
٢٠٠٨نیسان 

مجلة المورد العراقیة 
التشبیھ 

واالستعارة في 
اللغة والعمارة

شارك في مؤتمر بغداد 
للدراسات اللغویة 

في قسم اللغة العربیة في 
كلیة التربیة للبنات

٢٠٠٩نیسان 

ّنشر في المجلة العراقیة للھندسة 
رة عن قسم والعمارة الصاد

الھندسة المعماریة في الجامعة 
التكنولوجیة ببغداد، السنة 

٢٠٠٩آذار / الخامسة

االقتباس 
والتضمین في 
اللغة والعمارة

نشر في مجلة كلیة التربیة 
للبنات بجامعة بغداد، السنة 

٢، العدد  ٢١، المجلد ٢٠١٠

وقفة عند معاني 
أوزان األفعال 

المزیدة
غداد شارك في مؤتمر ب
للدراسات اللغویة 

في قسم اللغة العربیة في 
كلیة التربیة للبنات

٢٠١٠نیسان 

مجلة كلیة التربیة نشر في 
األساسیة

اللھجات العربیة 
القدیمة وما تبقى 

من آثارھا

الكتاب السنوي لكلیة طبع بصفة
اآلداب بجامعة بغداد للعام 

٢٠١١

العوامل النحویة 
مخطوطة / 

مجھولة المؤلف
)دراسة وتحقیق(

شارك في مؤتمر بغداد 
للدراسات اللغویة 

في قسم اللغة العربیة في 
كلیة التربیة للبنات

٢٠٠٧نیسان 

نشر في مجلة كلیة التربیة 
بجامعة األنبار

الزحافات والعلل 
في البحور 

طریقة (الشعریة 
)لتیسیر حفظھا

شارك في مؤتمر بغداد 
للدراسات اللغویة 

غة العربیة في في قسم الل
كلیة التربیة للبنات

٢٠١١نیسان 

التمثیل الھندسي 
للجمل التي لھا 

محل من اإلعراب 
والجمل التي ال 

محل لھا من 
اإلعراب
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شارك في مؤتمر الجامعة 
المستنصریة للعام الدراسي 

٢٠١٢- ٢٠١١

رؤیة نقدیة في 
بعض 

المصطلحات 
النحویة

)٨(بحوث ثمانیة العدد اإلجمالي

الخبرات اإلداریة

الدور الفترة اللجان
إیضاح التعلیمات الخاصة بالتعیین 

لحملة الشھادات العلیا واألوائل من 
حملة شھادة البكالوریوس، وجواز 

مقتضیات وإجراء قبولھم من عدمھ 
التعیین

٢٠٠٧/ ٣/ ١إلى ٢٠٠٦/ ١/ ١
لجنة التعیینات في الدائرة اإلداریة 

زارة التعلیم العالي والقانونیة في و
والبحث العلمي

التوجیھ واإلیضاح قبل الشروع 
بإجراء المعاملة ٢٠٠٧/ ٣/ ١إلى ٢٠٠٦/ ١/ ١

العمل في  إجراء مقتضیات النقل  بین 
جامعات القطر أو  من الوزارات 

األخرى إلى وزارة التعلیم العالي لمن 
یرغب في ذلك من التدریسیین من 

یاحملة الشھادات العل

٢٠١٠، ٢٠٠٩، ٢٠٠٨السنوات  اللجان االمتحانیة والثقافیة في قسم 
اللغة العربیة في كلیة التربیة للبنات

ما زلت عضوا فیھا
لجنة اختبار سالمة اللغة العربیة 

للمتعینین الجدد في جامعة بغداد من 
حملة الشھادات العلیا

عضویة الجمعیات والمنظمات العلمیة
ةطبیعة المشارك تاریخ العضویة اسم المؤسسة

)استشاري( عضو ھیئة عامة  ١٩٨٥ نقابة المھندسین العراقیین

عضو ھیئة عامة ١٩٨١ جمعیة الخطاطین العراقیین

خبیر علمي ٢٠١٠ دار الشؤون الثقافیة
والثقافیةالجوائز العلمیة

تاریخ الجائزة نوع الجائزة اسم المؤسسة

٢٠٠٦- ٢٠٠٥العام الدراسي 
درع الجامعة ، لحصولي على المرتبة 

األولى على مرحلة الدكتوراه في أقسام  
كلیة اآلداب كافة

جامعة بغداد

١٩٩٣، ١٩٨٢،١٩٨٨األعوام 
 ،٢٠٠١، ١٩٩٨

شھادات تقدیریة في خمسة مھرجانات 
فنیة أقیمت للخط العربي والزخرفة 

بسبب المشاركة اإلسالمیة في بغداد
ّالخطیةبعدد من اللوحات 

وزارة الثقافة واإلعالم العراقیة
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أقیم لي معرضان شخصیان في جامعة 
أوریغون في الوالیات المتحدة 

األمریكیة

نوّالمعرف
العنوان البرید اإللكتروني الھاتف االسم

كلیة اآلداب/ جامعة بغداد 
رئیس )أحیل على التقاعد(

المجمع العلمي العراقي
٠٧٩٠٢٧٩٣٦١١

لدكتور أحمد مطلوبا
المشرف على أطروحتي في 

الدكتوراه

كلیة اآلداب/ جامعة بغداد 
)أحیلت على التقاعد( ٠٧٩٠٢٧٩٣٦١١

الدكتورة خدیجة الحدیثي
المشرفة على رسالتي في 

الماجستیر
كلیة / جامعة بغداد 

قسم الھندسة / الھندسة
المعماریة

٠٧٩٠١٣٧٨٥٩٩ الدكتورة غادة موسى رزوقي


