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 (CVالسيرة الذاتية)
 د. قاسم صالح علي محمد العاني االســم              

 اوال : معلومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

  ـ نبار العمل : جامعة ال  
  :العام علوم إسالمية/الدقيق الفقه وأصوله التخصص 
  :كلية التربية للعلوم اإلنسانية–جامعة االنبار العنوان البريدي 
  :70979997970 نقال 
 يالبريد االكترون dr.qaseemsaleh@gmil.com:                
 

 شخصية  :.معلومات 2
 عراقية الجنـسية :                               رماديال       مكان الــوالدة :   
 G2163811جواز سفر:                             22/11/1191تاريــخ الوالدة :   
                                (  2  ) عدد الطفال :                               زوجمت   الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1111 العراق بغداد البكالوريوس 
 1111 العراق بغداد الماجستير 

 1111 العراق بغداد الدكتوراه
 :عنوان رسالة الماجستير                                                        ..  

 (اإلسالمي أحكام اللقطة في الفقه)
 عنوان اطروحة الدكتوراه :

 (أثر المراسلة في صحة العقود وبطالنها، دراسة فقهية مقارنة)
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 ةالمهام الرئيس الفترة الزمنية مكان العمل الوظيفة
  إلى من  

 
 صورة شخصية 

 لعضو هيئة التدريس



 السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس -كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –جامعة االنبار 
 

2 

 

 التدريس  م2112 النبار/ كلية التربيةجامعة  مديرالتسجيل 
 التدريس م2119 م2112 جامعة النبار/ كلية التربية علوم القرآنرئيس قسم 

 التدريس م2112 م2111 جامعة النبار/ كلية التربية مقرر لجنة الترقيات
 التدريس م2112 م2111 جامعة النبار/ كلية التربية رئيس قسم علوم القرآن

 التدريس  م2111 جامعة النبار/ كلية التربية دراسات عليامقرر 
رئيس لجنة استحداث 

دراسات عليا للماجستيرـ 

سامراء ، بأمر من وزير 

 التعليم العالي.

 التدريس  م2111 

عضـــــو فـــــي  ي ـــــة م لـــــة 

كليـــــة ال ربيـــــة ، وم لـــــة 

 اإلسالميةكلية العلوم 

 التدريس       إلى اآلن م 2112   جامعة النبار

رئـــــــــيس لجنـــــــــة حقـــــــــو  

 اإلنسان
 التدريس          م2112 جامعة النبار

رئيس لجنة االختبارات 

لمســـــــــــــــــــــــابقة حفـــــــــــــــــــــــ  

 القرآن الكريم

 التدريس       م2112 م2111 جامعة النبار

عملــــــــــي محا ــــــــــرا فــــــــــي 

تــــــــــدرلس مــــــــــاد  الل ــــــــــة 

العربيـة كثرـر مـن ع ــر 

ســـــــــنوات فـــــــــي م تلـــــــــ  

الثانويــات فـــي محاف ـــة 

 اكنبار

 التدريس م2112 1112 تربية النبار

فـــــــي الـــــــد وان مست ـــــــار 

الثقــــــــــــافي فــــــــــــي الو ــــــــــــ  

 السني 

  م2112 م2112 

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
  الفقه وأصوله

 
ــــ  م2112 االنبارجامعة 

 م2119
 الفقه وأصوله

 الفقه وأصوله-21112 جامعة االنبار القرآني اإلعجاز
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 2119 
 حقوق اإلنسان

 
جامعة االنبار 

 2111 
 الفقه وأصوله

 النحو القرآني        
 

-2112 جامعة االنبار
2119 

 الفقه وأصوله

 الفقه           
 

-2112 الكلية المفتوحة
2111 

 وأصولهالفقه 

  في جامعة الحقاف ـــ اليمن التجويد والتفسير 
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 الفقه وأصوله 2119-2111جامعة االنبار  فقه مقارن 

-2112 جامعة االنبار  أسباب اختالف الفقهاء
2111 

 الفقه وأصوله

 الفقه وأصوله جامعة النبار نظريات فقهية
مادة تخصصية في التربية 

 اإلسالمية
 الفقه وأصوله جامعة النبار

  الحقاف / اليمن التالوة والتجويد
  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
 م.2111ابن القيم في كتابه زاد المعاد ) العبادات(،  : اختيارات1
 م.2112للمسلم عند أداء مناسك الحج.ضوابط الحواس الخمس : 2
 م.2112قواعد الترجيح اللغوي عند الصوليين ،  :2
 م.2112: التغيير االقتصادي في المنظور اإلسالمي " النقود أنموذجا"، 2
 .تقييم البحوث: 2

، ومن أستاذ مت مجموعة من البحوث للترقية العلمية من مرتبة مدرس الى استاذ مساعد قو    
لمختلف الجامعات كالموصل وكركوك  ( بحثا.11تصل إلى أكثر من )مساعد إلى الستاذية ، 

 وبغداد..
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 : والبحوث المنشورة . االهتمامات البحثية 1
ـ حقو  الطفولة  بل الزواج في  وء السنة النبوية وأ وال الفقهاء، )من ور في م لة كلية ال ربية جامعـة  1

 م.(.5002عام  اكنبار، في

 م.(.5002ـ حقيقة الختان وأحكامه عند الفقهاء، ) من ور في م لة كلية ال ربية جامعة اكنبار، في عام  5

 م.(.5002ـ حقيقة العقيقة وأحكامها عند الفقهاء، ) من ور في م لة كلية ال ربية جامعة اكنبار، في عام  3

م( ، م لـة جامعـة اكنبـار للعلـوم 5002( ، سـنة   )15( ، العـدد )ـ ) البكاء أسبابه وأ ميتـه وأحكامـه الفقهيـة  4

 اإلنسانية .

2  الرد على ال بهات التي  يلي في أ م اجتهادات الخليفة عمر بن الخطاب) رض ي الله عنه( وإشـاراته التـي

جامعة اكنبار م (، م لة 5002(، املجلد الرابع، سنة 3ذثر ا العلماء في باب المصالح المرسلة( ، العدد ) 

 للعلوم اإلنسانية.

6 (العدد،)م( 5010(، سـنة  )2 وابط الحواس الخمس للقاض ي في م لس القضاء دراسة فقهية مقارنة

 . م لة جامعة اكنبار للعلوم اإلسالمية.

 ـ مباحث فقهية في التمور من الناحية ال رعية و الطبية، )من ور(مؤتمر في كلية العلوم اإلسالمية.7

ال بهات التي  يلي فـي أ ـم اجتهـادات عمـر بـن الخطـاب وإشـاراته فـي بـاب المصـالح المرسـلة.) من ـور فـي  ـ رد7

 املجلة العالمية الحكمة(.

 م(.5002( ، سنة37ـ ) البكاء ( ، م لة الحكمة ، بريطانيا، العدد  ) 2

2(.م لــــة الحكمــــة، الــــرد علــــى ال ــــبهات التــــي  يلــــي فــــي أ ــــم اجتهــــادات عمــــر بــــن الخطــــاب) رضــــ ي اللــــه عنه

 م(.5010( ، سنة  )40بريطانيا، العدد  )

10   سالمة الحواس الخمس للقاض ي في م لس القضاء دراسة فقهيـة مقارنـة(،اإلمارات العربيـة المتحـد

 م(.5011(، سنة  )72مرثز جمعة الماجد للثقافة وال راث العالمي، العدد  )

 م(.5013( ، سنة47 لة الحكمة ، بريطانيا، العدد  )  ) مفهوم الضحك في  وء الت رلع اإلسالمي( م11

ـ حقو  اإلنسان في مؤتمر القا ر  اإلسالمي ومؤتمر بال اليهودي في سولسرا و االحـتالل اكمريكـي للعـرا  فـي 15

 م الي الد ن والعقيد  والروابط اكسرية. ) بحث  من ور(

 ين الر ا والقبول والرفض  )غير من ور(.ـ م ا ر البكاء والضحك للبني عند است ذانها للنكاح ب13

 ـ م روعية المراسلة لعقدي البيع والنكاح بوساطة االن رنيي. طبع على نفقة الو   السني.14

 
 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

طبيعة  تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر لبحثعنوان ا
 المشاركة

 ) حقو  اإلنسان فـــي   1

 1220ـ مؤتـمــر القـا ـر  اإلســالمـي  عام    

 م

ـ مؤتـمـر بال اليـهـودي فـي سـولسرا عام   

 م 1227

 كلية اإلمام العظم

 باحث م2111
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واالحتالل اكمريكي للعرا  عام     

 م (.5003

 
) مباحث فقهية في التمور من   5

 الناحية الطبية وال رعية (
العراق/ كلية العلوم 
باحث  م2112 اإلسالمية ـــ النبار

 مشارك
: تطوير مناهج التدريس في 2

العلوم اإلسالمية والمشكالت 
 اإلنسانية الماصرة

ة كلية العلوم الجامعة العراقي
باحث  م2112 سالميةاإل

 مشارك

) الدوافع واكسباب لتبويب)  :2

الكتب( والمو وعات في ثتب 

 الحنفية، بدائع الصنائع أنموذجا (،

 للعلوم التربية كليةفي  
باحث  م2111 .االنبار جامعة نسانيةاإل 

 مشارك

أثر الصور  ال ا رية في ثبوت  :1

بعض اكحكام الفقهية عند فقهاء 

الحنفية وإن خالفي النية" 

 العبادات".

 للعلوم التربية كليةفي 
باحث  م2112               .االنبار جامعة نسانيةاإل 

 مشارك

) ثيفية التحرر من تلبيس إبليس  :9

عند ابن تيمية رحمه الله في م الي 

 .العقيد  والفكر(
 

المنتدى العالمي للوسطية / 
باحث  م2111 الردن

 مشارك

التربية للبنات / جامعة  : ندوة في اإلعجاز القرآني 2
 باحث م2111 النبار

 : الكتب المنشورة  : سادسا  
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

نظرات في وسطية ابن تيمية  :1
 في الفكر اإلسالمي.

 م2111 العراق

"  راء  فكرية علمية في مطالع  :2

 اكجزاء القرآنية"،
 م2112          الردن          

"القيم الجمالية وال ربوية في وا عة  :2

 النمل القرآنية "
 م2119           الردن          

 م 2119          الردن           السالمة الحسية والفكرية  :2
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 للقاض ي في م لس القضاء
البكاء والقيم الجمالية له بصي ة  :1

 الجمع في النصوص القرآنية
 م2119          لبنان            

الضحك وت ذ ب م ا ره في  وء  :9

 ال رلعة واالثت افات العلمية،
 م2119          لبنان           

 : عضوية اللجان : ا  سابع
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 لجان استالل لجنة حقوق اإلنسان لجنة المسابقة القرآنية
 لجنان امتحانية مناقشة ماجستير ودكتوراه لجنة االعتراضات على الترقيات

لجنة تدقيق السجالت  
 االمتحانية

 

  المسابقات القرآنيةلجنة  
 : الدورات التدريبية التي نفذها :  ثامنا  

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 م2112 كلية التريبة-جامعة االنبار التالوة والتجويد

   
 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
القرآن مهارات محكمي مسابقة 

 الكريم
 م2112 العراق/ كلية العلوم اإلسالمية

 : معلومات اضافية:تاسعا  
 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير

 شكر وتقدير عشرة كتب 
النبار والجامعة جامعة 
 العراقية

 العراق
 م2111ـــ 2119

   شهادة تقديرية11
وزارة التعليم العالي والبحث 

 العلمي وجامعة النبار 
 العراق

 م2111
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 االهتمامات العامة. 2

 
 المهارات العامة. 2

 
 
 
 
 

 التوقيع التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب د.قيس جليل كريم د. قاسم صالح علي  سم:اال

 عميد الكلية علوم القران رئيس قسم  2119/ 12/11
 
 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 في الشؤون التربوية واالخالقية والدينة 

 
 المعاصرة االديان والمذاهب قراءات عامة
 مرشد ديني للحج والعمرة   أنشطة أخرى 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

 تطبيقات الحاسوب
حصل على شهادة كفاءة الحاسوب من مركز الحاسبات وتكنلوجيا المعلومات من 

 م.2119جامعة االنبار
 

  اللغــــات الجنبية
 البحث والمطالعة والقراءة والمناقشات العلمية   الهــوايـــــــــــات


