السيرة الذاتية
األستذذ الدكتور عبدالحسين العمـري
رقم الهذتف 29921812583 = 29311511870 :

lionalemr@gmail.com
abdalhusan12@gmail.com
المؤهالت العلمية:
*دكتوراه آداب في النقد اللسذني وتحليل الخطذب  /امتيذز /كلية اآلداب ـ جذمعة بغداد.8002
*مذجستير آداب في األسلوبية  /امتيذز  /كلية اآلداب ـ الجذمعة المستنصرية . 8002

الخبرة االكاديمية :
تاريخ التعيين في الجامعة . 4112/11/13
عمل بصفة باحث في مركز أبحاث األهوار عام .4112-4112
عضو هيأة تدريسية في الدراسات األولية والعليا ـ ـ كلية االداب-جامعة ذي قارمن عام -4112ولحد اآلن .
حاصل على رتبة مدرس مساعد عام 4112م.
حاصل على رتبة مدرس عام 4112م.

حاصل على رتبة استاذ مساعد عام  4111م.

حاصل على رتبة أستاذ (بروفيسور) عام  4112م.
أستاذ الدراسات االولية والعليا (ماجستير -دكتوراه) حاليا.
عضو مركز التعليم والتطوير المستمر في جامعة ذي قار سابقا.
عضو لجنة اختبار التدريسيين في الجامعة .

عضو اللجنة العلمية ولجنة الدراسات العليا في قسم اللغة العربية حاليا.
ترأس لجانا عدة (امتحانية _تحقيقية _ انجازية ) في الجامعة والكلية.

النشاطات العلمية والثقافية والسياسية
أوال-الكتب المطبوعة

*

الخطاب في نهج البالغةـ بنيته وأنماطه ومستوياته ـ دراسة تحليلية ـ عن دار الكتب العلمية في بيروت ـ لبنان

ط. 4111 ، 1
===== الطبعة الثانية عن دار غيداء في عمان – األردن . 4112
* محنة المثقف ـ دراسة نصوص عبداهلل بن المقفع أسلوبيا ـ دار تموز  ،دمشق  ،ط 1ـ . 4113
* االمتداد الزمكاني في نهج البالغة ـ مقاربات في األسطورة والملحمة والوجود  ،دار نيبور/العراق ط4112/1م
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* الشكل والمعنى ـ أثر البناء النصي والحجاجي على المتلقي في نصوص االمام موسى الكاظم (ع)ط-1دار خبراء
للطباعة –بيروت-لبنان4112م.

كتب تحت الطبع

 في السيمياء والتواصل –دراسة في نصوص نهج البالغة-

المنذقشذت وتقويم البحوث:

-1مناقشة أكثر من ( )31رسالة ماجستير ودكتوراه في مختلف الجامعات العراقية .
-4تقويم البحوث العلمية والرسائل واالطاريح .

-3التدريس واالشراف على طلبة الماجستير والدكتوراه في الجامعات العراقية وااليرانية.

البحــوث العلمية
* الخطاب السياسي عند عبداهلل بن المقفع .

* الوعي بالزمن في نهج البالغة الخطبة ( )1انموذجا .
* المصالحة الوطنية في فكر السيد محمد محمدصادق الصدر (قدس)
* تداخل األجناس ـ دراسة في األساليب السردية في شعر سعدي يوسف .
* ثنائية الذات واآلخر بين المفهوم الفلسفي واللغوي /مشترك.

* الراوي والمروي والمروي له في كليلة ودمنة ـ حكاية القرد والغيلم أنموذجا .
* الـ(كلمة) من معجمية اللفظ الى تأويلية المعنى.
* البعد األخالقي وأثره في بناء الدولة في فكر السيد محمد باقر الصدر(قدس).
* القنوات الفضائية وأزمة الهوية لدى المواطن العراقي .
* سيمياء التأمل في نهج البالغة بين التصوير واإلشارة .

* حجاجية الخطاب السياسي عند السيدة الزهراء (ع)

* الطالب الجامعي بين المنهج القديم وصناعة المستقبل .
* نظرية االستطاعة في فكر االمام علي الهادي (ع) ـ ـ رؤية في الجبر والتفويض ـ ـ .
* تشريح العيون السود (دراسة لسانية اجتماعية في رواية العيون السود لميسلون هادي) .

* تحقيق ودراسة (عدة المعاد في عروض بانت سعاد البن سيد الناس اليعمري لقصيدة كعب بن زهير في مد
الرسول األكرم(صلى اهلل عليه وآله)).
* المؤسسة األكاديمية والتهيؤ للظهور المهدوي المقدس.
* الجــامعـة والمجـتمع ـ الــفكرة واداء الوظيفة ـ

* سيمياء الدعاء في العمارة لدى المسلمين _ المساجد انموذجا_
* جماليات التكثيف في نهج البالغة – الحكمة ( )4انموذجا-
* أثر الخطاب العلوي في المجتمع الكوفي -بحث في ضوء النظرية التواصلية. -
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* الخطاب والزمن – خطابات الثورة الحسينية ورهانات الزمن-

* العقل الحسي ومنهج التكفير – تقنيات التأسيس ورماد الخطاب-
* رواية يواقيت األرض لميسلون هادي _قراءة سوسيو لسانية -
* الوحي القرآني ونظريات االتصال الحديثة _ مقاربات في النشأة والمفهوم والوظيفة _
* مفردات بناء الدولة في فكر اإلمام علي (ع) -عهد األشتر انموذجا-
* عبداهلل ابن المقفع بين حضارتين – كاتبا ومفك ار.-

* أداتا التشبيه (الكاف –كأن) في معلقة امريء القيس دراسة اسلوبية  /مشترك.
* التعالق النصي بين عينية الجواهري وميمية عبدالرزاق عبدالواحد.
* البناء الدرامي في الخطبة الفدكية للسيدة فاطمة الزهراء (ع) .
* يواقيت األرض ومثقب النقد –الشخصية والحبكة في رواية يواقيت األرض لميسلون هادي.
* الفكر التربوي عند االمام الحسن عليه السالم ومفهوم القوة الناعمة .

* جماليات العرفان في شعر د.أحمد الوائلي _قصيدة مع اإلمام علي (ع) _ انموذجا.

المؤتمرات العلمية المحلية والدولية
المؤتمرات المحلية
المؤتمر العلمي في كلية اآلداب  /جامعة ذي قار4112
المؤتمر العلمي في كلية اآلداب  /جامعة ذي قار 4112
المؤتمر العلمي في كلية اآلداب  /الجامعة المستنصرية4112
المؤتمر العلمي عن فكر السيد محمد باقر الصدر /جامعة ميسان4112
المؤتمر العلمي في كلية اآلداب  /جامعة بغداد 4112

المؤتمر العلمي في كلية اآلداب /جامعة ذي قار4111
المؤتمر العلمي في كلية اآلداب جامعة ذي قار .4114
المؤتمر العلمي في كلية التربية جامعة كربالء . 4114
المؤتمر العلمي في كلية التربية الجامعة المستنصرية .4114

المؤتمر العلمي حول االسرة واالعالم في مركز دراسات الكوفة/جامعة الكوفة .4113
المؤتمر األول لتنمية ذي قار  /بالتعاون بين جامعة ذي قار والمحافظة .4112
المؤتمر العلمي حول الثورة الحسينية في كلية التربية/ابن رشد /جامعة بغداد .4112
المؤتمر العلمي كلية التربية بنات/جامعة بغداد .4112

المؤتمر العلمي لنهج البالغة في كلية التربية االساسية/جامعة الكوفة .4112

المؤتمر العلمي للعلوم االنسانية وأثرها في البناء االجتماعي كلية اآلداب/بغداد .4112
المؤتمر العلمي الوطني عن نظام ادارة الدولة في فكر اإلمام علي (ع)  ،كربالء .4112
المؤتمر العلمي في كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد .4112

المؤتمرات الدولية
المؤتمر العلمي الدولي األول حول نهج البالغة في كلية التربية األساسية /جامعة الكوفة .0211
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المؤتمر العلمي الدولي األول للغدير في النجف األشرف  /العتبة العلوية المقدسة 0210
المؤتمر العلمي الدولي المشترك بين جامعة المصطفى العالمية وجامعة المثنى 0210

المؤتمر العلمي الدولي التاسع للعقيدة المهدوية في طهران  /ايران . 0218
الندوة العالمية الدولية حول تحليل الخطاب السياسي في تونس /جامعة قفصة . 0218
المؤتمر الدولي حول االدب النسوي في العالم اإلسالمي في جامعة طهران/ايران . 0218
المؤتمر العلمي الدولي االول حول مخاطر التكفير مؤسسة الوالية الثقافية /آداب ذي قار.4112
المؤتمر العلمي الدولي حول سلمية الثورة الحسينية في مؤسسة السالم الدولي بغداد .4112

المؤتمر العلمي الدولي عن اإلمام الحسن بن علي بن أبي طالب (ع) جامعة بابل .4112
المؤتمر العلمي الدولي (حوار بين اللغات) جامعة خليج فارس – ايران .4112 //
المؤتمر العلمي الدولي حول االتجاهات الحديثة في العلوم االنسانية //بغداد . 4112

المؤتمر العلمي الدولي حول الفكر التربوي عند االمام الحسن (ع) في جامعة بابل . 4112

المؤتمر الدولي –النجف األشرف وأثرها في الحفاظ لى اللغة العربية ك. 4112-1
المؤتمر العلمي الدولي السادس حول عالمية اللغة العربية في جامعة المذاهب واألديان في إيران
4112م.

المؤتمر العلمي الدولي السابع حول فكر أهل البيت عليهم السالم في جامعة قم المقدسة في ايران

4112م.

النشاطات األدبية والثقافية


عضو لجنة تحكيم جائزة نازك المالئكة لالبداع االدبي النسوي في و ازرة الثقافة العراقية في دورتها السادسة
للعام  4113بموجب االمر الوزاري  12221في . 4113/2/12



حاصل على عدد كبير من التشكرات والشهادات التقديرية والجوائز من داخل الجامعة وخارجها .



حائز على جائزة الكوفة في نهج البالغة بدورتها االولى 4113م .



حاصل على تكريم من العتبة الكاظمية المقدسة للعام . 4112



حائز على جائزة مركز الدراسات الفاطمية في البصرة بدورته األولى لعام .4112



حائز على جائزة التالوة القرآنية الثانية على محافظة ذي قار .4112



االشتراك في المهرجانات الشعرية واألدبية والندوات النقدية والشعرية في بغداد والمحافظات.



نشرت عددا من المقاالت في الصحف المحلية والوطنية .



القاء عدد من المحاضرات الثقافية في بعض المراكز الثقافية.



رئيس وعضو عدد من المؤتمرات الدولية (علميا وانجازيا).

عضوية المنظمذت غير الحكومية

 -عضو جمعية حقوق االنسان العراقية .
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 -عضو نقابة األكاديميين العراقيين.

 عضو اتحاد األدباء والكتّاب العراقيين . -عضو جمعية اللسانيين العراقيين.

األعمذل العذمة

صاحب فكرة انشاء جامعة في الشطرة وعملت بشكل تطوعي منذ سنة  ، 4111على انشاء

المدينة الجامعية فيها واستحصال الموافقات األصولية بشأن الموضوع  ،ونتيجة لهذا الجهد ،
حصلت الموافقة على ذلك عام  4112-4113وتأسست كليتان هما كلية التربية للبنات والطب
البيطري وقسم هندسة النفط مرتبطا بكلية الهندسة /جامعة ذي قار ،والبدء بالدوام في هاتين

الكليتين والقسم المذكور  ،بوصفها نواة للمدينة الجامعية في الشطرة منذ العام الدراسي -4112

 ، 4112وكل ذلك جرى بشهادة األستاذ الدكتور نبيل كاظم عبدالصاحب(رئيس جامعة ذي قار
سابقا  ،رئيس جامعة النهرين حاليا) ،والنواب الحاليين(عبداألمير علي تعيبان  ،ناصر تركي ،

د.نعيم العبودي)  ،وقائمقام الشطرة الحالي السيد محمد جهاد  ،ورئيس المجلس البلدي وأعضاؤه
في قضاء الشطرة  ،وغيرهم من المسؤولين والوجهاء واالساتذة الجامعيين في قضاء الشطرة
والجامعة .
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