السيرة الذاتية والعلمية
لألستاذ المتمرس الدكتور يوسف قوزي

 االسم  :األستاذ الدكتور ٌوسف قوزي
 والدة  :براطلً – نٌنوى 1933
 دراسة  :ابتدائٌة برطلً للبنٌن 1946
 شهادة دٌر مار بهمام 1949
 معهد مار ٌوحنا الحبٌب الفرنسً فً الموصل متوسطة وثانوٌة 1954
 معهد مار ٌوحنا الحبٌب دبلوم فلسفة  ، 1956وبكالورٌوس الهوت 1960
تخرج كاهنا ً سرٌانٌا ً ودرس تالمذة دٌر مار بهنام اللغات السرٌانٌة والعربٌة والفرنسٌة
1963 -1960
 علم فً القاهرة تالمذة المدرسة السرٌانٌة اللغة السرٌانٌة والفرنسٌة من – 1964
 1969وخالل هذه السنٌن قام بترجمة الكتب التالٌة من الفرنسٌة الى العربٌة :
المسٌح واالنبٌاء  ،الموصل . 1964 ،
االسفار المقدسة ( جزء ان ) الموصل . 1966 ،
المحبة االلهٌة  . 1967 ،وفً القاهرة ساهم فً ترجمة اعمال المجمع المسكونً
فاتٌكان الثانً  .كما نشر الحركة المسكونٌة الى الوحدة المسٌحٌة  ،القاهرة ،
. 1966
 سنة  1970سافر الى بلجٌكا للدراسة العلٌا فً جامعة لوفان وفً حزٌران
 1971حصل على شهادة الزمالة فً اللغات الشرقٌة السامٌة  ،ثم سافر الى
المانٌا وتعلم اللغة االلمانٌة خالل الصٌف بطرٌقة مكثفة سمعٌة بصرٌة .
 فً حزٌران  1972حصل على شهادة الماجستٌر فً تارٌخ الالهوت السرٌانً
من جامعة لوفان .
 فً حزٌران  1973حصل على شهادة الماجستٌر فً اللغات السامٌة من جامعة
لوفان .
 فً تشرٌن األول  1974حصل على شهادة الدكتوراه فً تارٌخ الالهوت
السرٌانً برسالتة الموسومة ( طقس العماد السرٌانً المختصر ألبن العبري ) .
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 وفً صٌف  1975عاد الى الوطن لشموله بقانون رعاٌة اصحاب الكفاءات
العلمٌة وتعٌن فً كلٌة االداب بجامعة بغداد وبقى فٌها تدرٌسٌا ً حتى عام 1987
حٌث انقسمت الكلٌة الى اداب ولغات وكان نصٌبه فً كلٌة اللغات .
 وفً عام  1992حصل على درجة االستاذٌة وفً عام  2004اسس قسما ً للغة
السرٌانٌة فً كلٌة اللغات بجامعة بغداد وبقً رئٌسا ً له حتى أحٌل على التقاعد فً
 . 2008/12/15كما أنه رئٌس هٌأة اللغة السرٌانٌة فً المجمع العلمً ببغداد
وهو مدٌر تحرٌر مجلتها .
وكان اٌضا ً امٌن عام اتحاد االدباء والكتاب السرٌان فً العراق ورئٌس تحرٌر
مجلتهم  .وهو اآلن نائب رئٌس هذا اإلتحاد .
 خالل هذه االعوام كانت له نشاطات تدرٌسٌة واشرافٌة وعلمٌة متعددة  :حٌث قام
بترجمة كتاب ( گنزا ربا ) الكتاب المقدس للصابئة المندائٌٌن من اصله المندائً
المخطوط الى اللغة العربٌة وطبع ببغداد  . 2001كما انه الف ثالثة كتب محادثة
سرٌانٌة لطلبة القسم السرٌانً  ،بغداد  2006 – 2005 ،والف كتاب ارامٌة
العهد القدٌم وطبعه المجمع العلمً . 2006
 كما انه ساهم بمحاضرات وبحوث تزٌد على ال (  ) 40بحثا ً نشرت فً عدة
دورٌات عراقٌة واجنبٌة  .وشارك فً عدة مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشٌة
علمٌة ومهرجانات شعر سرٌانٌة داخل الوطن وخارجه .
 كما انه اوفد الى جامعة لوفان فً اٌلول  1988والى جامعة هاٌدلبرغ فً المانٌا
سنة  1996وسنة  . 2000كما أنه حصل على التفرغ العلمً لمدة سنة فً
جامعة هاٌدلبرج فً ألمانٌا منذ  2007/12/15وحتى  2008/12/15تارٌخ
تقاعده .
 ومنذ عام  1992وحتى عام  2006اشرف على ماٌزٌد عن (  ) 50رسالة
ماجستٌر و (  ) 6اطروحات دكتوراه و (  ) 2مشروعً ترجمة دبلوم عال من
العبرٌة الى العربٌة  .كما انه حتى االن الٌزال مشرفا ً على رسالة دكتوراه
لرسالة فً معهد التارٌخ بالمنصور ببغداد تتعلق بالقضاٌا والشؤون المندائٌة
ومعتقداتها فً العالم االخر .
 ومنذ عام  2007تعٌن بعقد فً قسم االثار بكلٌة االداب _ جامعة صالح الدٌن /
اربٌل حٌث ٌدرس اللغة االرامٌة لطلبة الماجستٌر والثالث _ اثارقدٌم  .اما
السرٌانٌة فٌدرسها للصف الرابع _ اثار قدٌم كما انه ٌدرس اللغة العبرٌة فً كلٌة
بابل فً عٌنكاوه .
 كما انه قد قام بمراجعة دقٌقة لكتاب ( قواعد اللغة المندائٌة ) لالستاذ امٌن فعٌل
حطاب  ،بغداد  ، 2002 ،واٌضا نقح وراجع بدقة ( المعجم الفرٌد للفعل
السرٌانً فً العهد الجدٌد ) لالستاذ ستار الفتالوي  ،بغداد  2007 ،وقد طبع فً
عٌنكاوة  /اربٌل فً مطلع سنة . 2008
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 وقد وضع ( معجم مصادر اللغة السرٌانٌة ) فً جزئٌن والجزء األول هو قٌد
الطبع األن .
 كما أنه شارك فً مؤتمري اللغة واألدب السرٌانٌٌن اللذٌن عقدا مرات عدٌدة :
مؤتمر اللغة السرٌانٌة أربع مرات  ،ومؤتمر األدب السرٌانً ست مرات  ،حٌث
ألقى فً كل مرة بحثا ً متخصصا ً سواء فً اللغة أو األدب .
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