
 سرية ذاتية

Certification  

 العبادي: عماد علوان حسني أمحد  واللقباالسم الرباعي 

 :  الدرجات العلمية

 .1991جامعة بغداد  –داب كلية اآل –بكالوريوس / قسم اللغة العربية  .1

 .2001جامعة بغداد  – اآلداب)اللغة/النحو ( كلية  /ماجستري / قسم اللغة العربية .2

 :  العلمية األلقاب

 ./ جامعة بغداد  2002 -مدرس مساعد  

 . / جامعة بغداد2011  -مدرس  

 . / جامعة بغداد 2015-مساعد  أستاذ 

 كلية العلوم االسالمية . –قسم اللغة العربية  مكان العمل:

 دارية : املناصب اإل

 .2012ولغاية  2011منذ مسؤول وحدة التعليم املستمر  

 .ن األحتى  2012امعي منذ داء اجلواألمسؤول شعبة ضمان اجلودة  

 :  الكتب املطبوعة

 م . 2009، دار الفكر ، عمان ، هـ ( / دراسة وحتقيق 912للفاكهي ) ت  –الفواكه اجلنية على متممة اجلرومية  .1

، دار الفكر ، عمان ، هـ ( / دراسة وحتقيق 121البن هشام االنصاري ) ت  –عراب عراب عن قواعد اإلاإل .2

 م .2009

 _دار أمواج للطباعة والنشر دراسة وحتقيق ، / هـ ( 392خلليلي ) ت لقاضي ال –يد ملقدمة التجويد حتفة املر  .2

 .م 2012 يف العراق، وطبع أيضًا يف دائرة البحوث والدراسات  2012،  عمان

 : املنشورةالبحوث 

(، 22العدد) جامعة بغداد ، – اإلسالمية، كلية العلوم  اإلسالميةالعلوم ، جملة يف كالم العرب  اإلسنادقلب  -1

 م 2010 متوز،

إحتاف اإلنس يف الكالم على العلمني واسم اجلنس لألمري الكبري / دراسة وحتقيق ، جملة األستاذ ، كلية  -2

 م . 2011هـ/ 1221(، 122جامعة بغداد ،العدد ) –الرتبية/ابن رشد 

(، 159) العدد جامعة بغداد ، – /ابن رشدبية، كلية الرت األستاذجملة ، عليل عند النحاة واملفسرين حروف الّت -2

 .م  2011

 -  اآلداب، كلية  اآلداب، جملة مداد ( دراسة يف األمناط النحوية ) الضمري املرفوع املفسر مبا بعده  -2

 م . 2012 هـ/1225 (3) العدد اجلامعة العراقية ،

(، 2(، اجلزء )20العدد ) امعة بغداد ،ج_ اإلسالمية، جملة كلية العلوم بني العاطف ومدخوله النحوّيالفصل  -5

 م .2012 ،األولكانون 

 اجلامعة العراقية ، -، كلية اآلداب  بني النحويني واملفسرين ، جملة مداد اآلداب للبدل الوظيفّيتعدد ال -2

 م . 2015 هـ/1222(، 10العدد )

(، 90العدد) علوم / جامعة القاهرة،كلية دار ال –مفهوم الوصلة يف بناء اجلملة العربية، جملة كلية دار العلوم  -1

  م.2012 هـ/أبريل1221رجب 

 

 


