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   ( CV السيرة الذاتية) 
  لطيف خلف محمد ظاهر الدليمي د. االســم                          

  
 اوال : معلومات عامة

 .الـعـنــوان1 
  كلية التربية للعلوم االنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
 :االسالميالتاريخ التخصص   
  :قسم التاريخللعلوم االنسانية/ كلية التربية -جامعة االنبارالعنوان البريدي 
  :70171790909 نقال 

            

 يالبريد االكترون  :dr.aa95@yahoo.com 
                                                    

                
 .معلومات شخصية  :2
 عراقيسية : ـالجن                         / الرمادياألنباروالدة :   ــمكان ال   
 :  عراقيفرسالجواز                              9/9/9107خ الوالدة :ــتاري   
                            /  عدد األطفال :                                 :متزوج الحالة االجتماعية  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1999-1991 العراق بغداد البكالوريوس 

 0220 = القادسية الماجستير 

 0221 = المستنصرية الدكتوراه
  دراسة في منهجه وموارده –أبن طباطبا وكتابه الفخري    ستير:عنوان رسالة الماج

 هـ(656 –هـ 131الحياة العلمية في االنبار في العصر العباسي )  : هعنوان أطروحة الدكتورا
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 . الدراسة االعدادية طلبة
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     
     

     
     
     

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 تاريخ اسالمي سنوي نظم اسالمية

 تاريخ اسالمي سنوي تاريخ العرب قبل االسالم
 تاريخ اسالمي سنوي لعباسيةاالولتاريخ الخالفة ا

 تاريخ اسالمي سنوي السيرة النبوية والخالفة الراشدة
 تاريخ اسالمي فصل اول ساساني

 تاريخ اسالمي فصل اول السيرة النبوية
 تاريخ اسالمي فصل ثاني الخالفة الراشدة

 تاريخ اسالمي +ثانيفصل اول الحضارة العربية االسالمية
 تاريخ اسالمي +ثانيفصل اول لعباسيةتاريخ الخالفة ا
   
   
   
   
   
   

 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
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 التخصص             الفصل اسم المادة
 تاريخ اسالمي االول منهج بحث

 تاريخ اسالمي االول مؤسسات اقتصادية
 تاريخ اسالمي الثاني الحضارة العربية االسالمية

   
  شراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: . اال3
م(وكتابه تتمة المختصر في اخبار البشر دراسة في المنهج 1341ه/947ابن الوردي المتوفى رسالة ماجستير ) -1 

 (والمورد
 (روايات السيرة النبوية في كتاب ابن عساكر تاريخ دمشق"دراسة مقارنة"ماجستير )رسالة  -2
ي مناقب السلطان بايزيد ملك الروم ابو محمد بن العليف )ت كتاب الدر المنظوم ف – 3

 ه(دراسة وتحقيق712
     

 .تقييم البحوث: 4
 بحوث ترقية 3     

 
 . االهتمامات البحثية : 5

 
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المشاركة

كلية التربية للعلوم  االنبارتاريخ    
 باحث مشارك 0211 االنسانية/جامعة االنبار

 باحث مشارك     0211 االنبار كلية االداب /جامعة التاريخ والحضارات
كلية العلوم االسالمية  التجديد في الفكر االسالمي

 باحث مشارك 0210 /جامعة تكريت

 باحث مشارك 10/10/0210 امعة الموصلكلية االداب /ج التبادل الثقافي بين الحضارات
الدراسات اإلنسانية بين الحاضر 
 والمستقبل واستشراف المستقبل

 كلية االداب /جامعة الموصل
 باحث مشارك 6/11/0213

 مشارك 0216كلية التربية للعلوم  التسامح في الفكر االسالمي ندوة /
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 االنسانية/جامعة االنبار
 سادسا : البحوث المنشورة :

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
بغداد ست سنوات بدون خليفة 

 م119-م 113هـ/021 -هـ191)
 مجلة العلوم االنسانية

 0229 منشور

منهج ابن سعد وموارده في كتابة 
 السيرة النبوية من خالل كتاب الطبقات

= 
 0221 منشور

نظرة في منهج االستاذ اكرم ضياء 
 رة النبويةالعمري في تجديد كتابة السي

مجلة العلوم اإلسالمية / 
 تكريت

 1797 منشور 

الهجمات المتكّررة للقرامطة على مدن 
 األنبار وموقف الخالفة العّباسية منها

مجلة العلوم 
 /االنباراالنسانية

 2111 منشور

عبد الرحمن بن فطيس ودوره في 
 الحياة الفكرية في االندلس

مجلة العلوم 
 /االنباراالنسانية

 2111 رمنشو 

المعطيات الحضارية المتبادلة ما بين 
 العراق واألندلس

 

مجلة االنسانيات للعلوم 
واالداب 

 االجتماعية/االمارت
 0215 منشور

نصوص مفقودة من كتاب عائد الصلة للسان 
هـ(" جمع ودراسة 997الدين بن الخطيب)ت 

 "  وتحقيق

 

 مجلة زانكو سليماني

 0215 منشور

ألبي  ب تاريخ  نسفنصوص مفقودة من كتا
 ه(432اْلَعبَّاس َجْعَفر بن ُمَحمَّد المستغفري )ت

 «جمع ودراسة وتحقيق»

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2115 منشور األنسانية

أخبار الُقَضاة ألبي  نصوص مفقودة من كتاب
 اْلَقاِسم َطْلَحة بن ُمَحمَّد بن َجْعَفر

 «جمع ودراسة وتحقيق»هـ(311)تالشاهد
 

دراسات في التاريخ مجلة 
 2119 منشور واالثار/جامعة بغداد

التي اوردها ابن  جوانب من حياة النبي 
في كتاب تاريخ م(1195-ه591عساكر )ت

 جاً"\دمشق"المزاج والطيب انمو

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2119 منشور /مستل األنسانية

وكتابه تتمة (م1341ه/947ابن الوردي)ت
البشر دراسة في المنهج المختصر في اخبار 

 2119 منشور /مستل مجلة كلية االداب /جامعة بغداد
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 والمورد
مدينة مجريط "دراسة في احوالها السياسية 

 والعلمية
  قيد النشر 

  قيد النشر  الحياة الفكرية في جزيرة شقر االندلسية
  قيد النشر  التابعين وأثرهم الديني والسياسي في االندلس

الصحابة البن شاهين "جمع ودراسة كتاب معجم 
 وتحقيق"

  قيد النشر 

 : عضوية اللجان : ثامنا
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 لجان امتحانية  
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  تاسعا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 0212 مركز طرائق التدريس ةاالخطاء الشائعة في اللغة العربي

   
 : الدورات التي شارك فيها: عاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 0211 مركز طرائق التدريس دورة التاهيل التربوي

 0212 مركز الحاسوب/جامعة االنبار دورة التأهيل للحاسوب

   

   
 : معلومات اضافية:حادي عشر

 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 (5كتاب شكر عدد)

  كلية التربية للعلوم االنسانية
 التربية للعلوم االنسانية كلية 

 كلية العلوم االسالمية /جامعة تكريت
 كلية االداب /جامعة الموصل

 العراق
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 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 3

 
 

 
 

  

 أ .د. جمال هاشم الذويب          سطم مكحول ر.م.د. خضيأ           لطيف خلف محمد د. أ.:سماال
 عميد الكلية رئيس قسم التاريخ     

 

 كلية االداب /جامعة الموصل
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان شــــــــــاطالن
  كتابات عامة

  قراءات عامة

 مشاركة في ندوات وحلقات علمية ضمن اطار القسم أنشطة أخرى

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 الحاسوب على شهادة كفاءةحاصل   تطبيقات الحاسوب

  غــــات األجنبيةالل

  الهــوايـــــــــــات


