أ .م .د .حسين عمي جرمط

( السـيرة الذاتـيـة )

 استاذ الخط العربي والزخرفة  -كمية الفنون الجميمة – جامعة بغداد دبموم فنون جميمة – بغداد (خط عربي وزخرفة) بكالوريوس  -كمية الفنون الجميمة – جامعة بغداد ماجستير  -كمية الفنون الجميمة – جامعة بغداد (خط عربي وزخرفة) دكتوراه فمسفة في فنون الخط العربي والزخرفة  -كمية الفنون الجميمة –جامعة بغداد. انجز العديد من البحوث العممية التي نشرت في داخل العراق وخارجو . شارك في المؤتمرات العممية والفنية في العراق وخارجو. ناقش العديد من رسائل الماجستير واطاريح الدكتوراه انجز تاليف كتاب (خط الثمث الجمي ـ ـ ـ دراسة جمالية في تنوعاتو التصميمية). انجــز العديــد مــن الموحــات الخطيــة د وكتــب العدي ـد مــن لوحــات الســيراميك (ال اشــاني)فــي المســاجد ودور العبــادة د كمــا انجــز كتابــة اكبــر لوحــة خطيــة فــي الع ـراق (جامعــة
الخطوط) .
 انجــز كتابــة وتصــميم العديــد مــن الممص ـ ات الفنيــة والشــعارات لــدوائر الدولــة والكميــاتوالمعاىد .
 عضو الييئة االدارية لجمعية الخطاطين العراقيين عضو جمعية التشكيميين العراقيين عضو لجنة تأليف كتب معاىد الفنون الجميمة في و ازرة التربية . عضو المجنة الفنية الختيار االعمال الفنية المشاركة في ميرجان الواسطي 8102/ عضو لجنة جائزة االبداع العراقي (الخط العربي) لعام 8102/ -البريد االلكتروني /

huss_ j2000@yahoo.com
hgurmut@gmail.com

المعارض الشخصية والمشاركات :
 المعرض الشخصي االول – قاعة ن ابة الفنانين – بابل 0792/ المعرض الشخصي الثاني – قاعة الرشيد – بغداد 0721 / المعرض المشترك – قاعة الرشيد – بغداد 0729/ معرض االسبوع الث افي العراقي – الجزائر 8119 / المعرض الشخصي الثالث – قاعة مدارات 8112 / معارض معيد وكمية الفنون الجميمة – بغداد معارض جمعية الخطاطين العراقيينالجوائـز :
 الجائزة األولى – معرض الممصق – بغداد 0721 / الجـ ــائزة االولـ ــى فـ ــي الخـ ــط العربـ ــي /معـ ــرض الفنـ ــانين الع ـ ـراقيين – النجـ ــف االشـ ــرف8119/
 الجائزة االولى في مساب ة الخط العربي – بغداد 8112 / الجائزة االولى في مساب ة الكوفة لمخط ال رآني 8112 / جائزة في مساب ة يوم الشييد العراقي 8112/ الجــائزة االولــى فــي معــرض دار الس ـ م لمخــط العربــي والزخرفــة االس ـ مية ـ ـ ـ بغــداد /8100
 جائزة في مساب ة البردة لمخط العربي – االمارات العربية المتحدة 8119/ جـ ــائزة فـ ــي خـ ــط النس ـ ـ  -المسـ ــاب ة الدوليـ ــة الس ـ ـ ـ ـادسة لفـ ــن الخـ ــط العربـ ــي– اسـ ــتنبول8112/
 جائزة ت ديرية – المشروع الوطني لخط المصحف الشريف – بغداد 8117 / جائزة ت ديرية في مساب ة خط المصحف الشريف – بغداد 8112 / شــيادة ت ديريــة فــي ميرجــان بغــداد العــالمي ال اربــل لمخــط العربــي والزخرفــة – بغــداد /0772

 ش ــيادة ت ديري ــة ف ــي مع ــرض الك ــوثر االول لمخ ــط العرب ــي والزخرف ــة االسـ ـ مية -بغ ــداد/8110
-

ش ــيادة ت ديري ــة ف ــي ميرج ــان دار السـ ـ م الثال ــث لمخ ــط العرب ــي والزخرف ــة – بغ ــداد/
8118

 شيادة ت ديرية في المعرض الرمضاني االول لمخط العربي 8112 / شيادة ت ديرية في مسـ ـ ـاب ة عبد الحميد الكاتب لمخط العربي – سوريا 8111 / شيادة ت ديرية في معرض جمعية الخطاطين العراقيين 8111 / شيادة ت ديرية في ميرجان الرواد الثاني لمخط العربي والزخرفة 8111 / ش ــيادة ت ديري ــة ف ــي مع ــرض الخ ــط العرب ــي الث ــاني– المرك ــز ال ــوطني لممخطوطـ ـات/8119
 شيادة ت ديرية في معرض الشباب االول الخط العربي والزخرفة 8119 / شيادة ت ديرية في معرض دبي الدولي لفن الخط العربي – دبي 8112 / شيادة ت ديرية في ميرجان ممت ى السدة الث افي 8112 / ش ــيادة ت ديري ــة ف ــي مع ــرض الخ ــط العرب ــي والزخرف ــة (ض ــمن فعالي ــات باب ــل عاص ــمةالعراق الث افية )8112 /
-

شيادة ت ديرية في معرض لبيك يا رسول اهلل 8117 /

 ش ــيادة ت ديري ــة ف ــي الممت ــى الرمض ــاني لخ ــط المص ــحف الشـ ـريف (الج ــز الخ ــامس)دبي. 8101/
 شيادة ت ديرية في معرض بغداد الدولي لمكتاب 8100/ شيادة ت ديرية في معرض االمامين الجوادين (عمييم الس م ) 8108 / الجائزة االولى في معرض دار الس م لمخط العربي ـ ـ بغداد 8102/ حاصل عمى وسام المبدعين ـ ـ ـ بغداد 8101 / جــائزة ت ديري ــة ف ــي ممت ــى رمضــان لخ ــط ال ـ ـران الكـ ـريم (الجــز الث ــاني عش ــر) دب ــي ـ ـ ـاالمارات الع ـ ـربية المتحدة 8101/
 حاصل عمى لوح الجواىري _ من االتحاد العام ل دبا والكتاب في العراق 8109 / -شيادة ت ديرية في معرض التواقيل والرقاع  /دبي 8102

 شيادة ت ديرية في سمبوزيوم المنستير في تونس 8102/ حاصل عمى شيادة الدكتوراه الفخرية _ مـن المركـز الث ـافي االلمـاني الـدولي)(IGCC8102/
 -شيادة ت ديرية في ميرجان الواسطي  08لمفن التشكيمي 8102/

