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 (CVالسيرة الذاتية)
 د.سعدون جمعه حمادي سلمان الحلبوسي   االســم                    

 اوال : معلومات عامة
    .الـعـنــوان:1 

  ـ العمل : جامعة االنبار  
  :ن / تفسير آعلوم قر  التخصص 
  :العنوان البريدي  
  :70970690970  نقال 
 يالبريد االكترون  :  sadoon1969.ju@gmail.com             
 

 .معلومات شخصية  :2
 عراقيه الجنـسية :                محافظة االنبار          مكان الــوالدة :    
 .......................جواز سفر:      10 \ 3 \ 1969              تاريــخ الوالدة :     
                                ( 3   ) عدد األطفال :                       متزوج       الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1991 العراق الجامعة العراقية البكالوريوس 
 2001 العراق الجامعة العراقية الماجستير 
 2002 العراق الجامعة العراقية الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير       
 . دراسة تحليلة /القرآن الكريم ي فالبيوت  

  هالدكتوراعنوان أطروحة :   
 موضوعية دراسة  –المدن والقرى مقوماتها واسباب هالكها في القرآن الكريم 
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

     

     

     

     

     

     
     
     
     

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 علوم القرآن 2002-2002 رو القراءاتالتفسي

 علوم القرآن 2002 - 2002 رو القراءاتالتفسي

 علوم القرآن 2009 - 2002 رو القراءاتالتفسي

 علوم القرآن 2010 - 2009 القراءاترو التفسي

 علوم القرآن 2011 -2010 رو القراءاتالتفسي

 حقوق انسان –القرآن علوم  2012  -2011 رو القراءاتالتفسي

 علوم القرآن 2012-2012 رو القراءاتالتفسي

 علوم القرآن 2012-2012 رو القراءاتالتفسي

 علوم القرآن 2011-2012 رو القراءاتالتفسي
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2

 التخصص             الفصل اسم المادة
  2011-2010 القراءات
  2012-2011 القراءات

  2012-2012 علوم القرآن
  2012-2012 علوم القرآن

   
   
   
   
   
   

  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
الردود والتعقبات على شبهات احضارة الغربية في فكر محمد قطب / كلية التربية للعلوم  -1 

 2012اإلنساني / 
له وصفاته بالظواهر الطبيعية في القران الكريم / دراسسة موضوعية / كلية . اقتران أسماء ال2

 2012التربية للعلوم اإلنسانية / 
واهل السوء / دراسة موضوعية / كلية التربية . المنهج القراني في االعراض عن الجاهلين 2

 للعلوم اإلنسانية
 2011كلية التربية للعلوم اإلنسانية /  . التناسب سور الحواميم / 2 
 
 .تقييم البحوث: 2

      م عدد من البحوث العلمية في جامعة االنبار وجامعة تكريت وجامعة الموصليتقي .1
 تقييم عدد من البحوث في المجالت العلمية  .2
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 . االهتمامات البحثية : 1
 . تقييم عدد من الرسائل واالطاريح العلمية لوزارة التعليم العالي 1
 . تقييم عدد من الرسائل واالطاريح لبعض الجامعات العراقية2
    . المشاركة في البحوث العلمية مع عدد من المشاركين2
 

 المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية :خامسا : 

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

المؤتمر العلمي االول / كلية 
 العلوم االسالمية 

 مشارك 2002 جامعة االنبار

    
 سادسا : البحوث المنشورة :

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
مؤتمر العلوم الشرعية في  الكريماالشفاق في القران 

 2002 مشارك االنبار اصالة وتجديد

االصالح بين الناس في القران 
 الكريم

مجلة االستاذ / كلية التربية / 
 2011 منفرد جامعة بغداد

مجلة الدراسات في التأريخ  العفو والصفح في القران الكريم
واالثار / كلية االداب / جامعة 

 بغداد
 2011 منفرد

    
 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب
مكتبة دار الزمان / المدينة  البيوت في القران الكريم

/ المملكة العربية المنورة 
 السعودية

2002 
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 تاسعا : عضوية اللجان :
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 عضو اللجنة العلمية   
 عضو لجنة االستالل  

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

   
 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2002 جامعة االنبار دورة التأهيل التربوي 

   
 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 الجوائز والتقدير. 1

 
 االهتمامات العامة. 2 

 السنة البلد الجهة المانحة ائزة أو التقديرنوع الج
 2012 العراق السيد رئيس جامعة االنبار كتاب شكر 

 كتاب شكر
السيد عميد كلية التربية للعلوم 

 االنسانية
 العراق

2012 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 
 

 قراءات عامة
 
 

 بالقراءات السبعمجاز  أنشطة أخرى 
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 المهارات العامة. 2

 
 
 
 
 
 

 التوقيع التوقيع :  التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب قيس جليل الخفاجيأ .د.  د. سعدون جمعة حماديسم:اال

علوم القران والتربية رئيس قسم   12/11/2012
 االسالمية

 عميد الكلية

 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
  تطبيقات الحاسوب
  اللغــــات األجنبية

  الهــوايـــــــــــات


