سيرة ذاتية
Certification
االسم الرباعي  :عماد علوان حسني أمحد Emad Alwan Hussein
المواليد  :بغداد – . 4791
الحالة االجتماعية  :متزوج .

البريد الشخصي :
الربيد الرمسي dr.emad@cois.uobaghdad.edu.iq :
em_al_hu@yahoo.com

الدرجات العلمية :
 .4بكالوريوس  /قسم اللغة العربية – كلية االداب – جامعة بغداد .4779
 .2ماجستري /قسم اللغة العربية ( علم اللغة  /النحو العريب ) – كلية االداب – جامعة بغداد 2004م.
 .3متفرغ لدراسة الدكتوراه يف قسم اللغة العربية ( اللسانيات العربية)  /كلية اآلداب – اجلامعة العراقية،
2049م.
األلقاب العلمية :
 مدرس مساعد  / 2002 -كلية العلوم االسالمية  -جامعة بغداد . مدرس  /2044 -كلية العلوم االسالمية  -جامعة بغداد . أستاذ مساعد  / 2045-كلية العلوم االسالمية  -جامعة بغداد .مكان العمل الحالي  :قسم اللغة العربية – كلية العلوم االسالمية .
المناصب االدارية :
 عضو جلان كثرية منذ  2002حىت االن يف كلية العلوم االسالمية . -مسؤول وحدة التعليم املستمر منذ  2044ولغاية .2043

 مسؤول شعبة ضمان اجلودة واالداء اجلامعي منذ  2043ولغاية 2049م.التدريس واالشراف :
 تدريس مادة النحو العريب منذ  2002وحلد االن يف قسم اللغة العربية _ كلية العلوم اإلسالمية . تدريس مادة علم الصرف يف عام  2002يف قسم اللغة العربية _ كلية العلوم اإلسالمية . اإلشراف على حبوث التخرج من  2002وحلد االن يف قسم اللغة العربية _ كلية العلوم اإلسالمية. االشراف خبريا لغويا على الكثري من رسائل املاجستري واطاريح الدكتوراه يف كلية العلوم االسالمية . االشراف على رسالتني للماجستري يف قسم اللغة العربية –كلية العلوم االسالمية.التشكرات والتكريمات :

 كتاب شكر من الوزير ( . ) 4 -كتاب شكر من رئيس جامعة بغداد ( . ) 2

 كتاب شكر من عميد كلية العلوم اإلسالمية ( . ) 9 كتاب شكر من املعاون العلمي لعميد كلية العلوم االسالمية ( . ) 4 تكرميي بدرع الكلية ضمن التدريسيني املتميزين لعام . 2041الندوات :
-

ابو العالء املعري حنويا  /قسم اللغة العربية – كلية العلوم االسالمية .
اللسانيات العربية  /قسم اللغة العربية – كلية العلوم االسالمية.
الكتابة العربية املشكالت واحللول  /قسم اللغة العربية – كلية العلوم االسالمية.
اسس اختيار املخطوط لغرض حتقيقه  /قسم اللغة العربية – كلية العلوم االسالمية.
الدرس اللغوي احلديث يف اجلامعات العراقية  /قسم اللغة العربية – كلية العلوم االسالمية .

الدورات وورش العمل :
-

دورة التأهيل الرتبوي للتدريسيني  /جامعة بغداد.
دورة يف اللغة العربية للتدريسيني  /جامعة بغداد .
دورة يف كفاءة احلاسوب للتدريسيني  /جامعة بغداد .
ورشة عمل يف ضمان اجلودة  /جامعة بغداد بالتعاون مع اليونسكو .

الكتب المطبوعة :
.4

.2

.3

.1

الفواكه اجلنية على متممة اجلرومية – للفاكهي ( ت 792هـ )  /دراسة وحتقيق  ،دار الفكر  ،عمان ،
 2007م .
اإلعراب عن قواعد اإلعراب – البن هشام االنصاري ( ت 924هـ )  /دراسة وحتقيق  ،دار الفكر ،
عمان 2007 ،م .
حتفة املريد ملقدمة التجويد – للقاضي اخلليلي ( ت 273هـ )  /دراسة وحتقيق  ،دار أمواج للطباعة
والنشر _ عمان  ، 2041 ،وطبع أيضاً يف دائرة البحوث والدراسات يف ديوان الوقف السين 2041م .
دراسات يف حتليل الرتاكيب ودالالهتا ،دار االصول العلمية ،اسطنبول – تركيا2047 ،م.

البحوث المنشورة :
 -4قلب اإلسناد يف كالم العرب  ،جملة العلوم اإلسالمية  ،كلية العلوم اإلسالمية – جامعة بغداد  ،العدد 23
2040م
 -2إحتاف اإلنس يف الكالم على العلمني واسم اجلنس لألمري الكبري  /دراسة وحتقيق  ،جملة األستاذ  ،كلية
الرتبية – جامعة بغداد  ،العدد 2040 ، 433م .
 -3حروف التعليل عند النحاة واملفسرين  ،جملة األستاذ  ،كلية الرتبية – جامعة بغداد ،العدد ،457
2044م .
 -1الضمري املرفوع املفسر مبا بعده ( دراسة يف األمناط النحوية )  ،جملة مداد اآلداب  ،كلية اآلداب -
اجلامعة العراقية  ،العدد  2041 ،2م .

-5

-2

-9

الفصل النحوي بني العاطف ومدخوله  ،جملة كلية العلوم اإلسالمية _ جامعة بغداد  ،العدد ،10
2041م .
التعدد الوظيفي للبدل بني النحويني واملفسرين  ،جملة مداد اآلداب  ،كلية اآلداب  -اجلامعة العراقية ،
العدد 2045 ،40م .
مفهوم الوصلة يف بناء اجلملة العربية :جملة كلية دار العلوم ،كلية دار العلوم -جامعة القاهرة ،العدد ،70
2042م.

الخبرات والعضوية:
 العمل على احلاسوب واالنرتنت بكفاءة عالية . تكلم اللغة االنكليزية بصورة جيدة . العمل يف جمال الصحافة التلفزيونية. العمل يف منظمة ايطالية ()ICSانسانية غري حكومية ( .)NGOs عضو متمرس يف نقابة الصحفيني العراقيني سابقا. عضو هيأة عامة يف نقابة االكادمييني العراقيني حاليا. -عضو يف رابطة التدريسيني العراقيني حاليا.

