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 (CVالسيرة الذاتية)
 أ.د.عبد الله كريم عليوي   االســم              

 اوال : معلومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

  كلية التربية للعلوم اإلنسانية ـ العمل : جامعة االنبار 
  :فلسفة أصول الدين التخصص 
  :المدينة الجامعية -الرمادي -األنبار -العراق العنوان البريدي 
  :62777022070/  62266707770  نقال 
 يالبريد االكترون  :  d_alnassree@yahoo.com             
 

 شخصية  :.معلومات 2
 عراقي الجنـسية :                         الرمادي-األنبارمكان الــوالدة :    
  A1883032 جواز سفر:                           0/2/5221تاريــخ الوالدة :   
                                (  3  ) عدد األطفال :                         متزوج    الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1991 العراق بغداد البكالوريوس 
 2222 العراق بغداد الماجستير 
 2222 العراق بغداد الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير                                                         
 شرح السيوطي على ألفية العراقي في الحديث )القسم األول( / دراسة وتحقيق 

 هعنوان أطروحة الدكتورا :  
لعز الدين ابن جماعة )القسم الثاني( / دراسة -تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير

 وتحقيق 
 
 
 

 ضو هيئة التدريس
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 مدير المكتبة 2223 2222 كلية الحاسوب مسؤول المكتبة
 مدير 2222 2223 كلية التربية مدير ادارة الكلية

  2222 2222 كلية التربية رئيس القسم
ـــــــــــين مجلـــــــــــس  أم

 الجامعة
  2222 2221 رئاسة الجامعة

مدير قسم الدراسـات 
 والتخطيط والمتابعة

  2211 2222 رئاسة الجامعة

مقــــــــرر الدراســــــــات 
 العليا

  2212 22212 كلية التربية

     
      
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
الفصل األول + الثاني/  علوم الحديث

 السنة األولى
 تربية علوم القرآن

الفصل األول/ السنة  علم الكالم
 الثالثة

 تربية علوم القرآن

الفصل الثاني/ السنة  أصول الفقه
 الرابعة

 تربية علوم القرآن
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 : . تدريس المواد في  الدراسات العليا2

 التخصص             الفصل اسم المادة
دراسات متقدمة في مصطلح 

 الحديث
 أصول الدين األول

 أصول الدين الثاني أسانيد وعلل
 الفقه وأصوله األول دراسات في علوم الحديث

   
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 رسائل ماجستير سبعة 

     
 
 
 البحوث:.تقييم  2

   بحث علمي 22ما يزيد على    
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 2

 التاريخ، اللغة العربية، الفرق واألديان، الفلسفة.    
 
 
 
 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :
طبيعة تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
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 المشاركة المؤتمر
الفرد المنهج القرآني في تربية 

 والمجتمع
جامعة بغداد/كلية العلوم 

 اإلسالمية
22-
22/2/

2213 
 حضور

نحو منهج علمي أفضل لفهم 
 العلوم اإلسالمية

جامعة األنبار/كلية العلوم 
 اإلسالمية

11-
12/2/

2212 

لجنة 
 علمية

أثر الحديث النبوي في تعزيز 
 مفهوم األمة الوسط

جمعية علوم الحديث العلمية/ 
 بغداد

23/2/
2211 

لجنة 
 تحضيرية

    
    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

المنتخب من وافقت كنيته اسم 
أبيه مما اليؤمن وقوع الخطأ 

والتصحيف فيه للخطيب البغدادي/ 
 انتخاب مغلطاي. دراسة وتحقيق

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 2221 منشور اإلنسانية

المنتقى من كتاب الزهد البن 
انتقاء الذهبي/دراسة  -األعرابي
 وتحقيق

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 2222 منشور االنسانية واالقتصادية

اآلراء النقدية لإلمام الدارمي من 
خالل نقوالت الترمذي في 

الجامع/دراسة في ضوء المنهج 
 النقدي للمحدثين

للعلوم مجلة جامعة األنبار 
 2222 منشور االنسانية واالقتصادية

 2212 منشورمجلة كلية العلوم االسالمية األحاديث التي استشهد بها المزي 
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من مسند اإلمام أحمد في كتابه 
 تحفة األشراف/جمعا ودراسة

 جامعة بغداد

الحافظ ابن المظفر البغدادي 
 وجهوده في خدمة السنة

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 2211 منشور االسالمية

سلوك الجادة وتطبيقاته عند ابن 
ابي حاتم في كتابه علل الحديث 

 وابن عدي في الكامل

مجلة جامعة تكريت للعلوم 
 2212 منشور االسالمية

تحفة المريد في بيان حال سويد 
 بن سعيد

مجلة الجامعة العراقية للعلوم 
 االسالمية

مقبول 
 2212 للنشر

النبي صلى الله أحاديث قراءة 
عليه وسلم في الصالة/ جمع 

 وتخريج

مقبول  مجلة األستاذ/ىجامعة بغداد
 2212 للنشر

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   

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

مؤشرات لتقويم  لجنة اعداد
 االداء القطاعي المتخصص

-2211ة امتحانيةنلج 2212لجنة تحقيقية 
2212 

اللجنة العليا لإلشراف ومتابعة 
 اعمال مركز اإلرشاد والتسلم

2229 

-2212ة امتحانيةنلج 2229لجنة تحقيقية 
2213 

لجنة تقييم بحوث الطلبة 
المشاركين في المؤتمر الطالبي 

 2212اإلبداعي الثالث 

لجنة مناقشة بحوث  2221لجنة تحقيقية 
 2212التخرج 
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 2211لجنة علمية  لجنة الترقيات العلمية 2229لجنة التعيينات المركزية 
-2222لجنة امتحانية   2229لجنة مناقلة الموظفين 

2222 
لجنة توزيع المالكات التدريسية 
بين االقسام العلمية في الكليات 

2222 

  

المعنين من قبل لجنة مقابلة 
 2222مجلس المحافظة 

  

لجنة اعداد الخطة الخمسية 
-2222لجامعة االنبار لالعوام 

2213 

  

   2222لجنة االمتحانية المركزية 
اللجنة العليا لإلشراف ومتابعة 

 اعمال مركز اإلرشاد والتسلم
2222 

  

   
   

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   
   
   

 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

أصول المخاطبات واتخاذ القرارات 
 االدارية

 22/2/2229-21 جامعة االنبار/الشؤون القانونية
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 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 الجوائز والتقدير. 1

 
 
 االهتمامات العامة. 2 

 
 
 المهارات العامة. 3

 السنة البلد الجهة المانحة الجائزة أو التقديرنوع 
    
    
    
    
    
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 
 

 قراءات عامة
 
 

 أنشطة أخرى 
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 التوقيع التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب قيس جليل كريمد.  أ.د.عبد الله كريم عليوي سم:اال

والتربية علوم القرآن ئيس قسم ر   2/11/2212
 اإلسالمية

 عميد الكلية

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 تكنولوجيا األنترنت، معالجة الصوروورد، أكسل، أكسز، بوربوينت، فوتوشوب،  تطبيقات الحاسوب
 English Language اللغــــات األجنبية

 الحاسوب والقراءةاستخدام  الهــوايـــــــــــات


