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 العلمية والمهنية السيرة                                    

  كرٌم عبٌد علوي 

              1794موالٌد بغداد 

  قسم اللغة العربٌةة بغداد فً كلٌة التربٌة للبنات/ ٌعمل تدرٌسٌاً فً جامع

 لسانٌاتالالتخصص العلمً الدقٌق                   )لغة(التحصٌل العلمً دكتوراه لغة عربٌة 

 من كلٌة التربٌة فً الجامعة المستنصرٌة بدرجة جٌد جداً 1777حصل على شهادة الماجستٌر عام 

 لجامعة المستنصرٌة بدرجة جٌد جداً افً من كلٌة التربٌة  2112حصل على شهادة الدكتوراه عام 

فً كلٌة اعداد المعلمٌن فً جامعة السابع من  2115حتى عام 2111عمل تدرٌسٌاً خارج العراق فً لٌبٌا منذ عام 

العلمٌة اآلتٌة : ) النحو والصرف العربً , علم اللغة ( فً قسم اللغة العربٌة ,  المقرراتوقام بتدرٌس  , أبرٌل

 .ضمن الكلٌة نفسهاغٌر االختصاص )أقسام الرٌاضٌات , والحاسوب ,واالنكلٌزي(  ودرس العربٌة العامة لألقسام

وقدم  2112حتى  2116من عام  باحثاً تدرٌسٌاً فً جامعة بغداد فً مركز بحوث السوق وحماٌة المستهلكعمل 

خالل عمله فً المركز أكثر من تسعة بحوث فٌما ٌتعلق بعالقة اللغة بالثقافة االستهالكٌة ودراسة الخطاب 

السٌمٌاء إلى جنب عمله داخل المركز  فً ضوء مباحث علم اللغة والنحو واللسانٌات و لغوٌاً  عالمً التجارياإل

مقوماً لغوٌاً للنشرة الداخلٌة التً ٌصدرها المركز واألبحاث المنشورة فً المجلة الدورٌة للمركز إلى جنب تقوٌمه 

 مركز بحوث السوقالتابع لفً قسم البحوث والدراسات  اللغوي ألبحاث األساتذة ضمن الخطط البحثٌة السنوٌة 

 . جامعة بغدادوحماٌة المستهلك ب

فً كلٌة الهندسة بجامعة بغداد لتدرٌس مادة اللغة العربٌة العامة لألقسام غٌر االختصاص  عمل تدرٌسٌاً منسباً 

  2113فً مجلة كلٌة العلوم اإلسالمٌة بجامعة بغداد عام  عمل و .                 2113

  2113اد من عام ٌعمل فً قسم اللغة العربٌة بكلٌة التربٌة للبنات بجامعة بغد

: ) النحو , علم اللغة , بجامعة بغداد للبنات س المقررات العلمٌة اآلتٌة فً قسم اللغة العربٌة فً كلٌة التربٌة در  

 . التطبٌقات اللغوٌة (

بعض ندوات وورش وحلقات نقاشٌة وقدم فً بعض منها لعمل عضواً فً لجان تحضٌرٌة عدٌدة فً جامعة بغداد 

 . بحاثاأل

 أطارٌح الدكتوراه لغوٌاً العدٌد من رسائل الماجستٌر و قوم

 لكلٌة التربٌة للبناتلمجلة قوم علمٌاً قسماً من األبحاث المنشورة فً الدورٌة المحكمة 

نظرٌة النحو التولٌدي التحوٌلً فً الدراسات اللسانٌة العربٌة الحدٌثة . صدر عند دار  له كتابان منشوران:

 ضمن سلسلة أكادٌمٌون جدد . 2112مة ببغداد عام الشؤون الثقافٌة العا

االختالف فً بٌروت منشورات كلٌات المعرفة اللغوٌة عند الفالسفة المسلمٌن فً ضوء اللسانٌات . صدر عن دار 

 .2113ـ لبنان عام 

 له مجموعة من األبحاث اللغوٌة المنشورة فً المجالت العراقٌة المحكمة .

فً الصحف العراقٌة وبعض التحقٌقات الصحفٌة والمقاالت قد نشرت فً بعض له بعض المقاالت المنشورة 

 النشرات الداخلٌة لجامعة بغداد .


