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 (CVالسيرة الذاتية)
 : د. قيس جليل كريم حبيب الخفاجي  االســم              

 اوال : معلومات عامة
   االنبار / الرمادي .الـعـنــوان:1 

  : كلية التربية للعلوم االنسانية –جامعة االنبار  العمل 
  :تفسير -اصول الدين  التخصص 
  :جامعة اآلنبار / كلية التربية / قسم علوم القرآن العنوان البريدي 
  :33237437070  نقال 
 يالبريد االكترون  : ed.qais.jalil@uoanbar.edu.iq              
 

 .معلومات شخصية  :2
 : عراقيالجنـسية                                  الرمادي   االنبار/  مكان الــوالدة    
 ..A1996522....جواز سفر:                             1791 /1/3تاريــخ الوالدة :   
                                (  3  ) عدد األطفال :                                     متزوج الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 2222 العراق االنبار البكالوريوس 
 2223 العراق بغداد الماجستير 
 2212 العراق العراقية الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير  
 الجنان في سورة الفرقان )دراسة تحليلية( .1
                                                       آيات الخزائن في القرآن الكريم )دراسة تحليلية( .2
 هعنوان أطروحة الدكتورا :  

وتحقيق الحزب االول من  حاشية عصام الدين االسفراييني على تفسير البيضاوي )دراسة
 القرآن الكريم(

 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 
 المهام الرئيسية الفترة الزمنية مكان العمل الوظيفة

 
 صورة شخصية 

 لعضو هيئة التدريس
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 إلى من

جامعــة االنبار/كليــة  تدريسي
ــــــــــوم  ــــــــــة للعل التربي

 االنسانية

 تدريسي لحد اآلن 2221

ــوم  مقرر قسم ــة للعل ــة التربي كلي
االنســـــــانية/ قســـــــم 

القرآن والتربية علوم 
 االسالمية

2/1/
2212 

2/8/
2211 

 

ــوم  أمين مجلس كلية ــة للعل ــة التربي كلي
 االنسانية

1/4/
2211 

1/12/
2211 

 

ــوم  رئيس قسم ــة للعل ــة التربي كلي
االنســـــــانية/ قســـــــم 
علوم القرآن والتربية 

 االسالمية

3/8/
2211 

  لحد اآلن

     
     
     
      
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
  المرحلة االولى علوم القرآن

  المرحلة االولى حقوق االنسان
  المرحلة الثانية تفسير

  المرحلة الثانية  مناهج مفسرين
  الثالثة المرحلة تفسير آيات االحكام
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

  االول دراسات في علوم القرآن
  االول تفسير تحليلي

  الثاني القراءات القرآنية نشأتها وتطورها
   
   
   
   
   
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 اشرف على طالب ماجستير 

     
 
 
 .تقييم البحوث: 4

 قييم عدة بحوث   
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 . االهتمامات البحثية : 2

    
 
 
 
 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 -العلوم االسالمية في االنبار
 اصالة وتجدد

كلية العلوم  -جامعة االنبار
 حضور 2211 االسالمية

دور التعليم في التنشئة وبناء 
المجتمع ومناهضة االرهاب 

 والطائفية

-9 ديوان الوقف السني
8/11/

2212 
 باحث

    
    
    
    
    
    
    
    
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

نماذج من تفسير سيدنا ابي 
 حنيفة النعمان )رحمه الله(

مجلة كلية التربية للعلوم 
 2227  االنسانية
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حاشية عصام الدين االسفراييني 
على تفسير البيضاوي من االية 

 )دراسة وتحقيق( 122 – 92

 –مجلة كلية العلوم االسالمية 
 2212  جامعة بغداد

 –مجلة كلية العلوم االسالمية  وقفات تأملية في سورة القارعة
 2212  جامعة االنبار

نماذج من منهج القرآن الكريم في 
وسائل التربية والتعليم )دراسة 

 قرانية تربوية(

المؤتمر العلمي الثاني الذي 
اقامه ديوان الوقف السني 

)دور التعليم في التنشئة وبناء 
ة اإلرهاب المجتمع ومناهض

 والطائفية(

 2212 

    
    
    
    
    
    
    

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
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 تاسعا : عضوية اللجان :

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
الطالبي االبداعي المؤتمر 
 /عضو لجنة مناقشة السادس

عضو لجنة المسابقة القرآنية في 
 الكلية

 عضو اللجنة العلمية

عضو لجنة االرشاد  عضو اللجنة االمتحانية عضو لجنة المسابقة القرآنية
 والمتابعة

عضو لجنة مراجعة  عضو لجنة االنضباط 
 المناهج

 عضو اللجنة االمتحانية  
 المقاصةعضو لجنة   
   
   
   
   
   
   
   
   

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

كلية التربية  –جامعة االنبار  احكام التالوة
 31/12/2211-22 للعلوم االنسانية

 12/2/2212-1 جامع القدس/ الرمادي علوم القرآن
 12/8/2212 – 1 جامع هارون الرشيد/ الرمادي احكام التالوة
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 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
مركز طرائق التدريس/جامعة  دورة التأهيل التربوي 

 14/3/2221 االنبار

 11/8/2227 كلية الحاسوب/جامعة االنبار دورة التأهيل للحاسوب
دورة علم الفرائض والمواريث 

 الشرعية
جامع ابي حنيفة)رحمه الله( 

 29/8/2212-18 بغداد

 27/3/2211  دورة التطوير الذاتي
اكتشف نمطك القيادي بمقياس 

DISC 
 4/4/2211 

 12/4/2211  أسرار برمجة العقول
 12/2/2211  تقدير الذات

 28/1/2211  النجاح الشخصيمفاتيح 
   

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
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 المهارات العامة. 3

 
 
 

 2228 العراق عمادة كلية التربية/جامعة االنبار شكر وتقدير

 شكر وتقدير
عمادة كلية التربية للعلوم 

 الصرفة/جامعة االنبار
 العراق

2212 

 2212 العراق منظمة المسرة الخيرية وتقديرشكر 

 شكر وتقدير
مشروع احباب المصطفى )صل الله 
عليه وسلم( لرعاية االيتام والفقراء 

 والمساكين
 العراق

2212 

 2213 العراق رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير
 2212 العراق رئاسة جامعة االنبار شكر وتقدير

 شهادة تقديرية
جامعة االنبار للشؤون مساعد رئيس 

 العلمية
 العراق

2211 

 شهادة تقديرية
عمادة كلية التربية للعلوم 

 االنسانية/جامعة االنبار
 العراق

2211 

    
    
    

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
  تطبيقات الحاسوب
  اللغــــات األجنبية

 المطالعة والرسم الهــوايـــــــــــات
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 التوقيع التوقيع التوقيع

 أ .د. جمال هاشم الذويب قيس جليل كريمد.   سم:اال
 عميد الكلية القرآنرئيس قسم علوم  2211/   12/11
 


