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 (CVالسيرة الذاتية)
 د.باسم محمد حسين علي الدليمي  االســم              

 : اوال : معلومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

  : قسم علوم القرانكلية التربية للعلوم األنسانية / جامعة األنبار  العمل / 
  :فقه مقارن  التخصص 
  ::كليـة التربيـة للعلـوم األنسـانية  –جامعـة األنبـار  –األنبـار  –العـرا   العنوان البريـد– 

 قسم علوم القرآن 
  :04203160970  نقال 
 يالبريد االكترون  :              d.basie.m.h.@gmail.com 
 
 .معلومات شخصية  :2
 : عراقيالجنـسية                     حديثة -األنبارمكان الــوالدة :   
 عراقي جواز سفر:                              5/7/1771تاريــخ الوالدة :   
(A10107321) 
                                (  4  ) عدد األطفال :                                      متزوجالحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1771-1777 العرا  العراقية البكالوريوس 
 2002 العرا  العراقية الماجستير 
االعظم كلية االمام  الدكتوراه

 الجامعة
 2014 العرا 

 :احكام القيمة في الفقه اإلسالمي  .      عنوان رسالة الماجستير
............................................................ 

 واقعات المفتين لعبدالقادر بن يوسف المعروف ب)قدري  : هعنوان أطروحة الدكتورا
 دراسة وتحقيق  –هـ( من البداية الى كتاب الكفالة  1001افندي( ت: )
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

جامعـــــــة األنبـــــــار /  مدرس مساعد
كليـــــــــــــة العلــــــــــــــوم 

 األسالمية 

 تدريسي 2007 2002

جامعـــــــة األنبـــــــار /  مدرس مساعد 
ــوم  ــة للعل ــة التربي كلي

 اإلنسانية

 تدريسي  2010 2007

ــــــــــــو   ــــــــــــة حق لجن
 األنسان 

جامعـــــــة األنبـــــــار / 
ــوم  ــة للعل ــة التربي كلي

 اإلنسانية

 لجنة  عضو 2011 2010

لجنـــــــــــة االرشـــــــــــاد 
 والتقويم

جامعـــــــة األنبـــــــار / 
ــوم  ــة للعل ــة التربي كلي

 اإلنسانية

 عضو لجنة 2012 2010

المكتـــال االستشـــار: 
 للغات والترجمة 

جامعـــــــة األنبـــــــار / 
ــوم  ــة للعل ــة التربي كلي
 اإلنسانية ) التوفل(

 مسؤول ارتباط 2011 2010

جامعـــــــة األنبـــــــار /  مدرس 
ــوم  ــة للعل ــة التربي كلي

 اإلنسانية

 تدريسي لحد االن 2010

     
 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

 2010االول  حقو  االنسان
 ولحد االن

 االول قسم اللغة االنجليزية 
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  2010االول  الحرية
 ولحد االن

 الثاني قسم اللغة االنجليزية

  2010األول والثاني  اللغة العربية 
 2012الى 

 قسم اللغة االنجليزيةاألول 

 الثالث علوم القرآن  2012األول والثاني  فقه المعامالت 
 األول علوم القران  2012األول  الحقو  
   
   
   
   
   

 التوجد . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 التوجد  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 1
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 التوجد .تقييم البحوث: 4
    
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 5
    

 التأليف والبحث -1
 تحقيق المخطوطات  -2

 
 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المشاركة

جامعة األنبار / كلية  اصالة وتجدد 
 15/4/2001 العلوم االسالمية

بحث 
منفرد 
 )منشور(

    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

حكم الدعاء اثناء خطبة -1
 الجمعة

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 األسالمية )مؤتمر( 

 المجلد الثاني 

 انساني
 منفرد(–)منشور 

15/4/
2001 

مجلة كلية التربية للعلوم  مشروعية الدعاء بعد الصالة-2
 األنسانية /جامعة األنبار

  11العدد  –المجلد الثالث 

 انساني
 2001 منفرد(–)منشور 
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بيان حكم وضع اليدين بعد -1
الرفع من الركوع في ضوء الفتاوى 

 المعاصرة 

مجلة كلية التربية للعلوم 
 االنسانية / جامعة االنبار 

 العدد األول 

 انساني
 2007 منفرد(–)منشور 

مالمح من منهج ابي الليث -4
 السمرقند: 

مجلة جامعة األنبار للعلوم 
 األسالمية 

 2العدد  –المجلد الثاني 

 انساني
 2010 منفرد(–)منشور 

 دراسات عربية واسالمية  شروط احياء األرض الموات  -5
 كلية االداال  –جامعة القاهرة 

  51العدد 

 انساني
 منفرد(–)منشور 

/يولية 27
 م 2012

مجلة جامعة األنبار للعلوم  حكم الزيادة على القرض -2
 األسالمية 

العدد  –المجلد السابع 
21 

 انساني
 منفرد(–)منشور 

ايلول 
2012 

 انساني  
  منفرد(–)منشور 

    
 (1) ثامنا : الكتال المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاال

 2001 بيروت  –لبنان  احكام القيمة في الفقه االسالمي
   
   
   
   

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

 عضو في لجنة االرشاد والتقويم
(2010-2011) 

في لجنة حقو  عضو 
 (2011-2010األنسان )

مسؤول ارتباط في المكتال 
االستشار: للغات والترجمة ) 

 التوفل(
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(2010-2011) 
   
   
   
   

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 كلية التربية للعلوم االنسانية  الديمقراطية والحريات 

 2011 جامعة األنبار 

 2011 جامعة االنبار  دورة االرشاد والتقويم 
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 حاد: عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 كلية التربية للعلوم االنسانية الديمقراطية والحريات 

 2011 جامعة االنبار 
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 2011 جامعة االنبار  االرشاد والتقويم 
   
   
   
   
   
   

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 والتقديرالجوائز . 1

 
 المهارات العامة. 1

 
 
 
 

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2012 العرا  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 
 2011 العرا   رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 

    
    
    

 ــــــــــــانالبـيــــــــــــــــ المهـــــارات
  تطبيقات الحاسوال
  اللغــــات األجنبية
 المطالعة وتحقيق المخطوطات  الهــوايـــــــــــات
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 التوقيع التوقيع : التوقيع

 أ .د. جمال هاشم الذويال قيس جليل كريمد.  باسم محمد حسين . د سم:اال
 عميد الكلية القرآنرئيس قسم علوم  2012/   10/11
 


