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 بسم هللا الرحمن الرحيم                                  
 جمهورية العراق                               
 

 

 
 

 : العبـيـــدي  بطي عادل هادي حمـادي أ.د.   االســم الكامـــــــل 
 : دابها وآ دكتوراه فلسفة في اللغة العربية   التحصيل الدراسي 

  أستاذ   : اللقــــب العلمــــيprofessor             
 : اللغة العربية  ةــغالل   التخــــصص العام /   
  : ـو والصرفالنحــ  التخـصص الدقيق   
 1963 / 07 / 1    ــخ الـــــوالدة :تاري   
  : أوالد خمسة  متزوج وله  الحـالة الزوجيـــة   
  : عراقــــــي    الجنــسيـــــــــــــة 

 ــــــــــــة :      مسلم   ـــالديانــ 
 رقم جواز السفر   :     A5334630 
  :الجامعي  / الحي الرمادي / ألنبارا  ةمحافظ  العنوان في العراق 

   :       تركيا     7813 296 0545و          7769 296 0545رقم الموبايل 

 : البريد االلكتروني       profahh@yahoo.com 
  -عليها :الشهادات التي حصل 

 
 

  (نال شهادة البكاالوريوB.A فاي اللغاة ال )وحصال  1997ربياة مان كلياة المعاارف الجامعاة فاي العاراق سانة ع ،
 على تقدير امتياز . 

  غية( حصل فيه على تقدير امتياز / دراسة بالوالتأخيرعنوان بحث التخرج  التقديم 
  نال شهادة الماجستيرM.A وحصل على تقدير جيد جداً  1999في العراق سنة  دابآل( من جامعة بغداد  كلية ا ، 
 :هــ.128ت عاصم الجحدري البصري  في قراءة والنحوية الظواهر الصوتية والصرفية عنوان رسالة الماجستير   
   نال شهادة الدكتوراهPh Dوحصال علاى تقادير  2003ة كلية اآلداب فاي العاراق سان -( من الجامعة المستنصرية

  امتياز .

  أطروحة الدكتوراه   التوسع في كتاب سيبويه ( . عنوان 
  -) فيها :الكليات والجامعات التي در  

 

  2001و  2000قسم اللغة العربية لسنتي  –كلية المعارف الجامعـة  . 
 2001قســم اللغــة العربيـــة  –كليـــة التربيــة  –جــامعــة األنبار . 
 2002اللغـــة العــربيـــة  قسم –آلداب ا كلية -الجامعة المستنصرية . 
 2002قسم اللغة العربية/ منذ سنة  –دابكلية اآل –راألنبا جامعة 

  2007، 2006،  2005جامعة السليمانية / كلية اللغات / قسم اللغة العربية /للسنوات . 

 2006 -2005ماجستير لغة / للعام  –/ كلية اللغات / قسم اللغة العربية / الدراسات العليا  هجامعة كوي . 

  (وما يزال مستمراً بالتدري.   
  -والمؤسسات العلمية والثقافية :دوره في الجمعيات 

 
 

 .  1994دين العراقيين منذ سنة والمجّو   قُّّراءعضو جمعية ال .1
 .  2003منذ سنة  رألنبا اين الجامعيين / فرع يعضو رابطة التدريس .2

 غداد .عضو جمعية الباحثين والتدريسيين الجامعيين / ب .3
  2003مستشار في اللجنة الثقافية للمنتدى منذ سنة  ى العلمي والثقافي في الفلوجة عضو مؤس) في المنتد .4

   .  1999/ في العراقوالكتاب عضو اتحاد األدباء  .5

 نبار بالعراق . رئي) اتحاد األدباء والكتاب في األ .6
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 /  والتحقيقات المؤلفات
 

 .   2004مكتبة الثقافة الدينية بوع في القاهرة ،مط كتابالتوسع في كتاب سيبويه، .1

مطباوع بالقااهرة ، مكتباة  كتاابهاـ  ،128في قراءة  الجحادري البصاري ت يةالصوتية والصرفية والنحوالظواهر  .2
 .   2005الثقافة الدينية ، 

 .    2010مطبوع في دار دجلة ، عمان   في كتاب سيبويه  تأليف( دراسات ونصوص محققة .3

مطباوع فاي دار دجلاة ،  تحقياق(  هاـ 325ت  اللغة  ألبي الحسين عبدهللا بن محمد بان سافيان النحاوي التفسح في .4
 .2010عمان  

 كتاب  تحقيق( هـ(930اليمني  ت  الحضرمي بحرقفي علم الصرف لمحمد بن عمر  المية االفعالشرح أبنية  .5

 تحت الطبع .        
 كتااب   هاـ(461في فاي شارح سايبويه ، للحسان بان علاي الواساطي  ت . التعليق المختصر من كتاب ابي سعيد السيرا6

    قيد التحقيق ( .

  -األبحاث المنشورة وسنوات النشر :
 

العاادد  –جامعااة االنبااار –ماانها البحااث اللغااوي فااي كتاااب ساايبويه /بحااث منشااور فااي مجلااة العلااوم االنسااانية  .1
6/2005  . 

    53/2005العدد  –ابن رشد -ي مجلة االستاذ جامعة بغداد أبو سعيد السيرافي وكتاب سيبويه ،بحث منشور ف .2

المجاااز العقلااي فااي كتاااب ساايبويه، بحااث منشااور فااي مجلااة آداب المستنصاارية المااؤتمر الرابااع عشاار ، العاادد  .3
38/2002   . 

(جامعة اإلنساانيةمباحث و مصطلحات العروض والقوافي في كتااب سايبويه ، بحاث منشاور فاي مجلاة  العلاوم  .4
 .  2007 – العدد العاشر كانون االول األنبار

، المجلاد مباحث علة االفتاراض فاي كتااب سايبويه ،بحاث منشاور ، فاي مجلاة جامعاة تكريات للعلاوم االنساانية  .5
   .2006 –/ العدد الثالث/تشرين الثاني اإلنسانيةومجلة جامعة االنبار للعلوم  2006 (أيلول8(العدد  13 

بحث منشاور فاي مجلاة براهيم بن محمد بن عبدالخالق المزجاجي،  تحقيق(  الكشف العمى في معاني السيما ، .6
 .    3/2004العدد   –جامعة األنبار  –العلوم االنسانية 

البي الحسين عبدهللا بن محماد النحوي تحقياق(، بحاث منشاور فاي مجلاة جامعاة مقدمة كتاب التفسح في اللغة  .7
 .  2007 - تموز(  الثامنلعدد ( ا المجلد  الثانيللعلوم االنسانية  االنبار

هاـ(  تحقيق(بحاث منشاور فاي مجلاة جامعاة تكريات للعلاوم 460اء ،للحسن بان علاي الواساطي ، تر  أدغام الق   .8
واعيد نشره فاي مجلاة العارب التاي تصادر عان دار اليماماة ،  . 2007 -أب ( 7( العدد 14، المجلد االنسانية 

م 2010تشرين ثااني -، تشرين اول46، ) 6و5ع على العددين جالرياض ، المملكة العربية السعودية ، موز
 م . 2011كانون ثاني ، –، كانون اول  46، )8و7وج

 .  2011االستغناء في كتاب سيبويه / بحث منشور في وقائع المؤتمر العلمي الدولي االول لجامعة البصرة /  .9

 جامعة بغداد .  اآلداباالشتغال والتنازع في النحو العربي ، بحث منشور في مجلة كلية  .10

 201قضية اللفظ والمعنى ، بحاث منشاور فاي مجلاة االساتاذ /كلياة التربياة  ابان رشاد( جامعاة بغاداد ، العادد  .11
 .  2012لسنة 

( لسانة 5االنباار العادد   جامعاة ابنية الصرف لالفعال الثالثية ودالالتها في الشوقيات ، بحث منشور في مجلاة .12
 م . 2011

ور فاي مجلاة جامعاة االنباار تداخلها في المصباح المنيار للفياومي  مشاتر,( ، بحاث منشاتعدد صيغ الجموع و .13
 م . 2013داب ، العدد التاسع للغات واآل

 أبحاث منجزة غير منشورة :
 
 

 راء الفّراء في شرح ابن عقيل على ألفية ابن مال, / دراسة توثيقية نقدية . آ

 الفيومي في المصباح المنير .  االشترا, واالستغناء في صيغ جمع التكسير عند .1

 هـ( . 770ظواهر لغوية في صيغ جمع التكسير في المصباح المنير عند الفيومي  ت .2

 هـ( . 128في قراءة عاصم الجحدري البصري  ت انفرادات  .3

 اعتها، لعبدهللا الطيّب المجذوب.المباحث العروضية في كتاب المرشد إلى فهم أشعار العرب وصن .4

 ن القدماء والمحدثين . مشكالت صوتية بي .5

 كفاية الحفاظ لشرح بشارة االلحاظ في علم الرسم واالمالء  دراسة وتحقيق( .  .6
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 :التدري) واإلشراف والمناقشات في الدراسات العليا 
 

 اآلدابدّر) ماادة  دراسااات صااوتية( و  دراساات صاارفية( ومااادة  تحقياق النصااوص( لطلبااة الماجساتير فااي كليااة  .1
 بار . بجامعة االن

 ساااتير فاااي جامعاااة كوياااة/ الساااليمانية در ) ماااادتي ادراساااات صاااوتية ا وامااانها البحاااث اللغاااويا لطلباااة الماج  .2
   كردستان .

 دّر) مادتي ادراسات لغويةا و اعلم الداللةا لطلبة الماجستير في جامعة السليمانية.  .3

 وبغداد والموصل.أشرف على رسائل ماجستير في جامعات األنبار  .4

 اً من الرسائل الجامعية في جامعات : األنبار والسليمانية وبغداد والموصل . ناقش عدد .5

) في الدراسات العليا . .6  مايزال يشرف ويناقش ويدّر 
     

 -الندوات والمؤتمرات :
 

 . 2002داب الجامعة المستنصرية /مؤتمر العلمي الرابع عشر في كليةاآلشار, في ال .1

 .  2003 -جامعة المستنصريةال /دابكلية اآلفي /–ر شار, في المؤتمر العلمي الخام) عش .2

 .  2004شار, المؤتمر العلمي السنوي الثالث لمركز دراسات الموصل  .3

 .   2004 –شار, في مؤتمر التعليم العالي السابع /جامعة بغداد  .4

  . 2011شار, في المؤتمر العلمي الدولي االول لجامعة البصرة  .5

 .  2012لي الساد) لقسم اللغة العربية / كلية التربية جامعة الموصل/ الموصل شار, في المؤتمر العلمي الدو  .6

 .لعلمية كالمجمع العلمي العراقي ودار الحكمةشار, في عدد من الندوات الثقافية في الجامعات والمجامع ا .7

  -الـــدورات :
 

 .  1994لرمادي سنة في ا اإلسالميةيم/فرع التجويد /من جمعية اآلداب الكر القرآنتخرج من دورة  .1
 على دورته ، وحصل على تقدير امتياز .  األولكان ترتيبه  .2
 2002شااار, فااي الاادورة التأهيليااة   الساابعين ( الخاصااة بطرائااق التاادري) فااي الجامعااة المستنصاارية / كليااة التربيااة ساانة  .3

 اجتاز الدورة بنجاح وحصل فيها على تقدير امتياز .و

 ة /االشترا, في اللجان الجامعي * 
 .   2005 – 2004رئي) اللجنة االمتحانية في كلية اآلداب جامعة األنبار لسنة  .1

 .    12/10/2003في  236 اإلداريبموجب االمر  اآلدابمقرر لجنة الترقيات العلمية في كلية  .2

 .   18/10/2003في  244 اإلداريعضو لجنة صندوق التعليم العالي ،بموجب االمر  .3

 . 2004لعام رئي) اللجنة القطاعية  .4

 . 2008 – 2007 –جامعة االنبار  –رئي) اللجنة العلمية في كلية اآلداب  .5

 .  2008 – 2007 –جامعة االنبار  –رئي) لجنة الدراسات العليا في كلية اآلداب  .6

 اشتر, في كثير من اللجان المركزية والفرعية في جامعة األنبار .  .7

 اللغات التي يجيدها :

  واإلنجليزيةالعربية 

 -: األدبيةالحياة 
 

  . شــــاعـــر ونــاقــد ولـه قصـائــد ومقاالت منشـــورة في الجرائــد والمجالت العراقيــة والعربية 
  . شار, في كثير من المهرجانات واالحتفاالت الوطنية والدينية ، وإقامة األماسي الشعرية واألدبية 

 اته الشعرية واألدبية والعلميــة . حصل على جوائز متعددة وشهادات تقديرية عن مساهم 

 ةكتب عدداً من المقاالت في التصحيح اللغوي في المجالت العربية مثل مجلة العربي الكويتي  . 

 و اتحاد األدباء والكتاب في العراقعض  . 

  -والمناصب الحالية : اإلداريةالمهام  
 

  قسم اللغة العربية–كلية اآلداب  – راألنباتدريسي في جامعة  . 
  (والصـــــرف والـــعـــروض .  النحــــــويــمـــار) تــــدريــ 
 17/7/2005الاى  8/6/2003مان نبار جامعة األ -بكلية اآلداب  قسم اللغة العربية ــ)مـــــــنـــصــــب رئـــيـ شغل . 

 .    12/7/2003في  446بموجب االمر الجامعي الصادر عن مكتب رئي) جامعة األنبار ذي الرقم 

  11/7/2010ولغاية  13/9/2009شغل منصب األمين العام للمكتبة المركزية بجامعة االنبار للمدة من  . 

 جامعة األنبار في العراق.-يشغل حالياً منصب رئي) قسم اللغة العربية بكلية اآلداب 

 يشغل حالياً منصب رئي) اتحاد األدباء والكتاب في األنبار بالعراق. 
  اذاً في جامعة دجلة /كلية اآلداب / قسم اللغات الشرقية / قسم اللغة العربية في ديار بكر/ تركيايعمل حالياً أست 
  

 -مالحظة :

 .المعلومات المثبتة في أعاله موثقة بكتب رسمية وموافقات أصولية ومصدقة من الجهات المانحة ، وتعرض على من يهمه أألمر حال طلبها


