
  ( والعممية ةـيـيرة الذاتـالس )                       
 

 حسين عمي جرمطد. 
 

 المقب العممي / استاذ مساعد -
 جامعة بغداد  –في كمية الفنون الجميمة  الخط العربي رئيس قسم -
 بغداد )خط عربي وزخرفة( –دبموم فنون جميمة  -
 بغداد  جامعة –جميمة الفنون ال كمية  - بكالوريوس -
 )خط عربي وزخرفة(بغداد جامعة  –كمية الفنون الجميمة   - ماجستير -
جامعوووة  –كميوووة الفنوووون الجميموووة   -دكتوووورال فمسوووفة فوووي فنوووون الخوووط العربوووي والزخرفوووة  -

 . بغداد
 . داخل العراق وخارجهنشرت في التي انجز العديد من البحوث العممية  -
 وخارجه.شارك في المؤتمرات العممية والفنية في العراق  -
 )خط الثمث الجمي ووووو دراسة جمالية في تنوعاته التصميمية(.انجز تاليف كتاب  -
( د موون لوحووات السوويراميك )القاشووانيانجووز العديوود موون الموحووات الخطيووة د وكتووب العديوو -

تابووة اكبوور لوحووة خطيووة فووي العووراق )جامعووة فووي المسوواجد ودور العبووادة د كمووا انجووز ك
   ( .الخطوط

والكميووات كتابووة وتصووميم العديوود موون الممصووقات الفنيووة والشووعارات لوودوائر الدولووة  انجووز -
       . والمعاهد

 عضو الهيئة االدارية لجمعية الخطاطين العراقيين -
 عضو جمعية التشكيميين العراقيين -
 عضو لجنة تأليف كتب معاهد الفنون الجميمة في وزارة التربية . -
    huss_ j2000@yahoo.comالبريد االلكتروني /  -

 
 المعارض الشخصية والمشاركات :    

   8791بابل / –قاعة نقابة الفنانين  –المعرض الشخصي االول  -



   8711بغداد /  –قاعة الرشيد  –المعرض الشخصي الثاني  -
   8719بغداد / –قاعة الرشيد  –المعرض المشترك  -
   7009الجزائر /  –معرض االسبوع الثقافي العراقي  -
   7001 قاعة مدارات / –الشخصي الثالث المعرض  -
 بغداد  –معارض معهد وكمية الفنون الجميمة  -
 معارض جمعية الخطاطين العراقيين  -

 
    الجوائـز :   

   8711بغداد /  –معرض الممصق  –الجائزة األولى  -
النجووووف االشوووورف  –لفنووووانين العووووراقيين معوووورض ا /عربوووويالخووووط ال فوووويالجووووائزة االولووووى  -

/7009   
   7001بغداد /  –الجائزة االولى في مسابقة الخط العربي  -
   7001الجائزة االولى في مسابقة الكوفة لمخط القرآني /  -
   7001جائزة في مسابقة يوم الشهيد العراقي / -
/ االسوو مية وووووو بغووداد  دار السوو م لمخووط العربووي والزخرفووةالجووائزة االولووى فووي معوورض  -

7088 
   7009االمارات العربية المتحدة / –جائزة في مسابقة البردة لمخط العربي  -
اسووووتنبول  –ادسة لفوووون الخووووط العربوووويووووووووالدوليووووة السالمسووووابقة  -جووووائزة فووووي خووووط النسوووو  -

/7002 
   7007بغداد /  –المشروع الوطني لخط المصحف الشريف  –جائزة تقديرية  -
   7002بغداد /  –جائزة تقديرية في مسابقة خط المصحف الشريف  -
/  بغوووداد – لمي الرابووول لمخوووط العربوووي والزخرفوووةشووهادة تقديريوووة فوووي مهرجوووان بغوووداد العوووا -

8771 
/  ووووو بغووداد شووهادة تقديريووة فووي معوورض الكوووثر االول لمخووط العربووي والزخرفووة االسوو مية -

7008 



 /بغووووداد – الثالووووث لمخووووط العربووووي والزخرفووووة  مشووووهادة تقديريووووة فووووي مهرجووووان دار السوووو  -
7007   

 7002شهادة تقديرية في المعرض الرمضاني االول لمخط العربي /  -
   7001سوريا /  –ابقة عبد الحميد الكاتب لمخط العربي وووووشهادة تقديرية في مس -
  7001شهادة تقديرية في معرض جمعية الخطاطين العراقيين /  -
 7001الرواد الثاني لمخط العربي والزخرفة / شهادة تقديرية في مهرجان  -
/ اتكووووز الوووووطني لممخطوطوووور الم –الخووووط العربووووي الثوووواني شووووهادة تقديريووووة فووووي معوووورض -

7009   
 7009شهادة تقديرية في معرض الشباب االول الخط العربي والزخرفة /  -
   7001دبي /  –شهادة تقديرية في معرض دبي الدولي لفن الخط العربي  -
   7001شهادة تقديرية في مهرجان ممتقى السدة الثقافي /  -
شوووهادة تقديريوووة فوووي معووورض الخوووط العربوووي والزخرفوووة )ضووومن فعاليوووات بابووول عاصووومة  -

 (7001العراق الثقافية / 
 7007شهادة تقديرية في معرض لبيك يا رسول اهلل /   -
الخووووامس( قووووى الرمضوووواني لخووووط المصووووحف الشووووريف )الجووووز  شووووهادة تقديريووووة فووووي الممت -

 . 7080/دبي
   7088شهادة تقديرية في معرض بغداد الدولي لمكتاب / -
    7087شهادة تقديرية في معرض االمامين الجوادين )عميهم الس م ( /  -
 7082االولى في معرض دار الس م لمخط العربي وووو بغداد /الجائزة  -
 7081حاصل عمى وسام المبدعين ووووو بغداد /  -
دبوووي وووووو  )الجوووز  الثووواني عشووور( ممتقوووى رمضوووان لخوووط القوووران الكوووريمجوووائزة تقديريوووة فوووي  -

 7081ربية المتحدة /وووواالمارات الع


