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  خمتصرة سرية ذاتية

  االسم: عماد يونس اليف سعود العاني

  العراق / األنبار 1963/  8/  13تأريخ امليالد ومكانه : 

  مكان العمل احلايل: جامعة بغداد / كلية الرتبية للبنات / قسم اللغة العربية

  الرتبة العلمية: أستاذ دكتور  

  العربية ، التخصص الدقيق : لغة وحنو.التخصص العام : اللغة 

  )للغة اإلنكليزية (متوسط املستوىاللغات التي جييدها: اللغة العربية وا

emadyounislafi@gmail.com emad.younis@coeduw.uobaghdad.edu.iq / mail:-e  

  009647901823024 / 009647703492939 تلفون:  

  الشهادات احلاصل عليها:

  أكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة والثانوية يف بغداد وكان األول على ثانوية الكرخ للبنني، وكانت هذه الثانوية

 م.1981- 1980العراق بنسبة النجاح، يف العام الدراسي األوىل على 

   1985-1984بكالوريوس هندسة مدنية / (جامعة بغداد( 

  األول على دفعتي الدراستني الصباحية واملسائية1999 - 1998بكالوريوس / اللغة العربية (جامعة بغداد /( 

  دفعته )/ األول على2001ماجستري / اللغة العربية/ النحو (جامعة بغداد 

 دراسة وحتقيق. –عنوان الرسالة: الذهب املذاب يف مذاهب النحاة ودقة اإلعراب 

  عنوان األطروحة: (التوافق العلمي واجلمايل بني 2005دكتوراه / اللغة العربية / لغة وحنو وبالغة ( جامعة بغداد /(

 وحصل على درع جامعة بغداد. اللغة والعمارة)/ األول على دفعة الدكتوراه يف أقسام كلية اآلداب كافة.

ة
ّ
 اخلربات التدريسي

 .ا
ّ
ات يف أربعة عشر قسما علمي

ّ
س يف سبع كلي

ّ
 در

 س يف مراحل البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه
ّ
 در

 س مواد النحو والصرف وفقه اللغة والتعبري واإلنشاء
ّ
ة در

ّ
 ملرحلة البكالوريوسوالتطبيقات اللغوية  والعربية العام

  س مواد
ّ
ومادة اللغة  ملرحلة املاجستري يف قسم اللغة العربية التعبري القرآني وكتاب حنوي قديم وعلم النصدر

  يف قسم اهلندسة املعمارية جبامعة بغداد والعمارة ملرحلة املاجستري

  س مادة
ّ
 خلالف النحوي ملرحلة الدكتوراهادر

  اخلربات الوظيفية :

 يف كلية الدراسات اإلسالمية يف دبي لثالث سنوات  ن الطلبةمساعد العميد لشؤو 

 .عضو جلنة التعيينات يف وزارة التعليم العايل 
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 عضو جلنة اختبار السالمة اللغوية للمتعينني اجلدد يف جامعة بغداد من محلة الشهادات العليا 

 مصحح لغوي يف وزارة التعليم العايل 

 ألكثر من عشر سنوات للغة العربية يف كلية الرتبية للبناتعضو يف اللجان االمتحانية والثقافية يف قسم ا 

 مهندس مدني يف أمانة بغداد يف مشروع ماء الرصافة 

 .مهندس مدني يف املركز القومي للمختربات اإلنشائية 

 مهندس مدني يف مكاتب هندسية أهلية 

  األحباث املنشورة: 

ة يف جمالت  أحباثعشرة أكثر من نشرت له 
ّ
  عربيةوعراقي

  الدراسات العليااإلشراف واملناقشات يف 

  أشرف على عدد من رسائل املاجستري وأطاريح الدكتوراه وناقش عددا آخر.

  عضوية اجلمعيات واملؤسسات والنشاطات األخرى:

 .عضو نقابة املهندسني العراقيني مبرتبة استشاري 

 .عضو مجعية اخلطاطني العراقيني 

 .خبري علمي يف دار الشؤون الثقافية 

  حلصوله على املرتبة األوىل يف مرحلة الدكتوراه 2006-2005حاصل على درع جامعة بغداد للعام الدراسي ،

 ألقسام كلية اآلداب كافة.

  1982حاصل على مخس شهادات تقديرية يف مخسة مهرجانات للخط العربي أقيمت يف بغداد بني األعوام 

– 2001. 

 1999، 1998امعة أوريغون يف الواليات املتحدة األمريكية ( أقيم له معرضان شخصيان للخط العربي يف ج( 

  2010 -  2009أقام معرضا شخصيا للخط العربي والزخرفة يف كلية الرتبية للبنات يف العام 

  ا
ّ
  .2015يف جامعة الشارقة مبناسبة يوم الضاد يف العام للخط العربي أقام معرضا شخصي
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Brief biography 
Name: Imad Younes Lafi Saud Al-Ani 
Date and place of birth: 8/13/1963 Iraq / Anbar 
Current place of work: University of Baghdad / College of Education 
for Girls / Department of Arabic Language 
Academic Rank: Professor Doctor 
General Specialization: Arabic Language, Subspecialty: Language 
and Grammar. 
Languages he speaks: Arabic and English (intermediate level) 
E-mail: emad.younis@coeduw.uobaghdad.edu.iq   

 mobile:  009647703492939 / 009647901823024 

Degrees: 
• He completed his primary, intermediate and secondary studies in 
Baghdad and was the first at Al-Karkh Secondary School for Boys, 
and this secondary school was the first in Iraq with a success rate, in 
the academic year 1980-1981. 
• Bachelor of Civil Engineering / (University of Baghdad 1984-1985) 
• Bachelor's degree / Arabic Language (University of Baghdad 1998-
1999) / the first in the two batches of morning and evening studies 
• MA / Arabic Language / Grammar (University of Baghdad 2001) / 
first in his class 
Thesis title: (Al- Thahab al-Muthab fe Mathahib Al-Nuhat wa Dekat 
Al_Erab) study and investigation. 
• Ph.D. / Arabic Language / Language, Grammar and Rhetoric 
(University of Baghdad 2005) / Thesis title: (Scientific and aesthetic 
compatibility between language and architecture) / The first in the 
PhD batch in all departments of the College of Arts. He received the 
shield of the University of Baghdad. 
Teaching Experience 
• Taught in seven colleges in fourteen scientific departments. 
• Taught at the bachelor's, master's and doctoral levels 



4 
 

• Taught grammar, morphology, philology, expression, composition, 
general Arabic and linguistic applications for the undergraduate level 
• Taught Qur'anic expression materials, an ancient grammar book and 
text science for the master's stage in the Department of Arabic 
Language and language and architecture for the master's stage in the 
Department of Architecture at the University of Baghdad 
• Taught Grammar Controversy for Ph.D 
empolyement qualifications : 
 Assistant Dean for Student Affairs at the College of Islamic 

Studies in Dubai for three years. 
 Member of the Appointments Committee at the Ministry of 

Higher Education. 
 Member of the Language Safety Test Committee for new 

recruits at the University of Baghdad with higher degrees. 
 Proofreader at the Ministry of Higher Education. 
 Member of the Examination and Cultural Committees in the 

Arabic Language Department at the College of Education for 
Girls for more than ten years. 

 Civil Engineer in the Municipality of Baghdad in the Rusafa 
Water Project. 

 Civil Engineer at the National Center for Structural 
Laboratories.. 

 Civil engineer in civil engineering offices. 
 

Published Research: 
 He has published more than ten research papers in Iraqi and 

Arab journals 
Supervision and discussions in postgraduate studies 
 He supervised a number of master's theses and doctoral theses 

and discussed a number of others. 
Membership of associations, institutions and other activities: 
 Member of the Iraqi Engineers Syndicate at the rank of 

consultant. 
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 Member of the Iraqi Calligraphers Association. 
 Scientific expert at the House of Cultural Affairs. 
 Received the Shield of Baghdad University for the academic 

year 2005-2006, for obtaining the first rank in the PhD stage for 
all departments of the College of Arts. 

 Received five certificates of appreciation in five Arabic 
calligraphy festivals held in Baghdad between 1982 - 2001. 

 Two personal exhibitions of Arabic calligraphy were held for 
him at the University of Oregon in the United States of America 
(1998, 1999). 

  Held a personal exhibition of Arabic calligraphy and decoration 
at the College of Education for Girls in the year 2009-2010. 

  Held a personal exhibition of Arabic calligraphy at the 
University of Sharjah on the occasion of Dhad Day in 2015. 

 
 
 

 

 
 


