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 (CVالسيرة الذاتية)
 محمد عويد جبر عبد الدليمي د..  االســم              

 اوال : معلومات عامة
   رمادي -االنبار .الـعـنــوان:1 

  ـ العمل : جامعة االنبار  
  :علوم اسالمية التخصص 
  :العنوان البريدي Drmohamed128@yahoo.com 
  :07828327246  نقال 
 يالبريد االكترون  :      :Drmohamed128@yahoo.com           
 

 .معلومات شخصية  :2
  عراقيالجنـسية :                                ة : الرمادي مكان الــوالد   
 .......A1883762 :سفرجواز                        8691        تاريــخ الوالدة :   
                                ( 6   ) عدد األطفال :                                   متزوج  الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1996 العراق  الجامعة العراقية  البكالوريوس 
 2222 العراق بغداد الماجستير 
 2222 العراق بغداد الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير                                                         

 المحيط البرهاني في الفقه النعماني
  أبو المعالي برهان الدين محمود بن احمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري

  ه ( كتاب البيوع الى الباب الثاني 989الحنفي المتوفى سنة ) 
 : هعنوان أطروحة الدكتورا

هـ ( دراسة  559النافع لالمام محمد بن يوسف السمرقندي الحنفي المتوفى سنة)  الفقه 
 (من كتاب الطهارة الى كتاب السير) وتحقيق

 

 
 صورة شخصية 

 لعضو هيئة التدريس
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 مقـــــــرر قســـــــم ع ـــــــوم القــــــــر ن
 والتربية االسالمية

  88/89/9005 96/89/9002 التربية ل ع وم االنسانيةك ية 

معاون عميد كلية التربيـة 
 للعلوم االنسانية

ك يـــــة التربيـــــة ل ع ـــــوم 
 االنسانية

81/89/9005 2/7/9007  

 رئيس قسم علوم القرآن
 والتربية االسالمية 

كليـــــــة التربيـــــــة للعلـــــــوم 
 االنسانية

16/11/2222 22/6/2211  

   22/6/2211 ك ية التربية ل ع وم االنسانية تدريسي في القسم 
     
     
     
      
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 علوم القرآن  2002-2002 النظم االسالمية 

 علوم القرآن 2002-2002 النظم االسالمية 

 علوم القرآن 2002-2002 النظم االسالمية

 علوم القرآن 2010-2002 فقه جنايات

 علوم القرآن 2011-2010 فقه جنايات

 علوم القرآن 2012-2011 فقه جنايات

 علوم القرآن 2012-2012 فقه جنايات

 علوم القرآن 2012-2012 فقه جنايات

 علوم القرآن 2212-2212 جناياتفقه 
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 علوم القرآن 2216-2212 فقه جنايات

 علوم القرآن 2212-2216 فقه جنايات+ فقه احوال شخصية

   
 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
 علوم القرآن 2011-2010 قواعد فقهية

 علوم القرآن 2012-2011 نظريات فقهية 

 علوم القرآن 2012-2012 قواعد فقهية 

 علوم القرآن 2012-2012 نظريات فقهية

 علوم القرآن 2012-2011 

 علوم القرآن 2011-2012 

 علوم القرآن 9087-9089 فقه مقارن 

   

   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
 في تقييد تصرفهاعورة المرأة المسلمة وأثرها   -1 
بيان الراجح من الخالف الفقهي بين اإلمام ابي حنيفة واإلمام مالك من خالل كتاب الحجة  -2

 لمحمد بن حسن الشيباني )قسم العبادات(
 ) دراسة فقهية مقارنة ( صيغ البيعة بين اإلمام والرعية في سنن النسائي  -3

     
 
 
 .تقييم البحوث: 2

 بحث ترقية   22 -1
 اطاريح دكتوراه   2  -2
  رسائل ماجستير   2  -3

 



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

2 

 

 
 
 . االهتمامات البحثية : 2

    
 
 
 
 

 خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 2212-2229 جامعة االنبار كلية التربية  للعلوم االنسانية –لمؤتمر العلمي االول لجامعة االنبار ا
ال جنة 

 التحضيرية
المنهج القرآني في تربية الفرد 

 والمجتمع 

-2102 العلوم االسالمية كلية   –جامعة بغداد 

2102  
 حضور

الوحدة االسالمية بين الواقع 

 والطموح

-2102 جامعة تكريت 

 حضور  2102
ئة وبناء المجتمع دور التعليم في التنش

 طائفيةومناهضة االرهاب وال
-2102 الوقف السني 

2102 
 حضور

    
    
    
    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

الفقه النافع لإلمام محمد بن يوسف 
هـ( من كتاب 225السمرقندي الحنفي )ت 

األنبار للعلوم اإلنسانية / مجلة جامعة 
 العدد الخامس

 2222 
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 االستحسان الى كتاب القسمة

 2222   7مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية / احكام العصير والنبيذ في الفقه اإلسالمي
االيضاح في بيان مشروعية االستصالح 

 )المصالح المرسلة( عند الفقهاء واالصوليين

مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية / 
 الثالث عشرالعدد 

 
2002 

الفقه النافع لالمام محمد بن يوسف 
 السمرقندي الحنفي المتوفى سنة

 هـ ( دراسة وتحقيق 225) 
 من كتاب االيمان الى كتاب ادب القاضي

مجلة العلوم االنسانية واالقتصادية / 
 2222  جامعة االنبار العدد السادس

 حكم المنفعة الناتجة عن القرض
 االسالميةمجلة العلوم 

 جامعة تكريت
 2212 

نوازل االنجاب المعارضة لحفظ 
 دراسة مقاصدية -االنساب 

جامعة  –مجلة كلية العلوم االسالمية 
 بغداد

 2212 

عورة المرأة المس مة واثرها في تقييد 
 تصرفها ) بحث مشترك (

 مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية
 2212 

االشارات لضوئية المرورية 
 الشرعية  االمقاصدوعالقتها ب

مج ة الفنون واألدب وع وم 
 االنسانيات واالجتماع 

 2216 

    
    
    

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

 على مستوى القسم الكليةعلى مستوى  على مستوى الجامعة
 2002-2001  اللجنة االمتحانية 

 2001-2002  اللجنة االمتحانية 

 2002-2002  اللجنة االمتحانية 

 2002-2002  اللجنة االمتحانية 

 2010-2002  اللجنة االمتحانية 

للعلوم –اللجنة للمؤتمر العلمي االول لجامعة االنبار 
 االنسانية 

2010  

اللجنة الوزارية لشطر الدراسات 

كلية التربية جامعة  –العليا 

 تكريت 

2011  

 2011  اللجنة االمتحانية 

   
   
   
   
   

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

 2223 جامعة االنبار دورة التأهيل التربوي
الدورة التأهيلية للمتقدمين 

 للترقيات العلمية في الحاسوب
 2222 جامعة االنبار

مركز طرائق التدريس بالتعاون مع  دورة التعلم على السبورة الذكية
رابطة التدريسيين الجامعيين المقر 

 العام 
2212 

دورة التعليم االلكتروني وتطوير 

 أعضاء هيئة التدريس
 2212 جامعة االنبار / ضمان الجودة 

 2216 اربيل  دورة تطوير القيادات 
   
   
   

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة ائزة أو التقديرنوع الج
 مختلفة العراق  رئيس جامعة االنبار ( 12كتاب شكر وتقدير ) 
 مختلفة  العراق  عميد كلية التربية  ( 12كتاب شكر وتقدير ) 
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 االهتمامات العامة. 2 

 
 
 
 
 
 المهارات العامة. 3

 

    
    
    
    

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 
 

 قراءات عامة
 
 

 أنشطة أخرى 
 
 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
  تطبيقات الحاسوب
  اللغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات
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 التوقيع التوقيع التوقيع

 أ .د. جمال هاشم الذويب  قيس جليل كريم د. محمد عويد جبر  د. سم:اال
 عميد الكلية القر ن  ئيس قسم ع ومر          12/11/2216

 


