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 (CVالسيرة الذاتية)
 عبد القادر عبد الحميد عبد اللطيف عبد الكريم   االســم              

 اوال : معلومات عامة
   قرب جامع الحق  –حي اليرموك  –االنبار/ الرمادي  .الـعـنــوان:1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية . ـ العمل : جامعة االنبار 
  :التفسير وعلوم القرآن  التخصص 
  :العنوان البريدي  
  :97094810970 نقال  
 يالبريد االكترون  : ed.abdulqader.alqaisi@uoanbar.edu.iq               
 

 .معلومات شخصية  :2
 عراقي  الجنـسية :        االنبار / الحبانية              مكان الــوالدة :   
 .......................جواز سفر:         4090/  7/  4          تاريــخ الوالدة :     
                                ( 5 ) عدد األطفال :               متزوج             الحالة االجتماعية :  

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة

 1191 العراق بغداد البكالوريوس 
 2222 العراق بغداد الماجستير 
 2222 العراق بغداد  الدكتوراه

  رسالة الماجستير:عنوان                                                         
 .......................ايات العهود في القرآن الكريم 

 المواثيق في القرآن الكريم  : هعنوان أطروحة الدكتورا................... 
 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الزمنيةالفترة 

 المهام الرئيسية
 إلى من

رئيس قسم اصول 
 الدين 

  2211 2229 جامعة بغداد 
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  معاون العميد العلمي
لكلية العلوم 
 االسالمية 

  2212 2211 جامعة بغداد

  2215 2222 جامعة بغداد تدريسي جامعي
  ولحد االن 2215 جامعة االنبار تدريسي جامعي

     
 التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : الخبرات 

 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1
 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 اصول الدين ولحد االن -2222 علوم القرآن

 اصول الدين 2222 -2222 تالوة وحفظ

 اصول الدين 2222 – 2222 مناهج مفسرين

 اصول الدين 2229 – 2222 التفسير

 تفسير 2229 – 2222 التفسير التحليلي
 تفسير 2222 – 2222 مصطلح الحديث
 حديث 2229 – 2222 نظم اسالمية
 نظم 2211 – 2229 نظم اسالمية
 نظم 2212 - 2211 نظم اسالمية
 اصول الدين 2215 – 2212 علوم القرآن

 اصول الدين 2212 – 2215 علوم القرآن

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

 ماجستير 2211 – 2221 –االول التفسير التحليلي

 ماجستير 2211 – 2212 مناهج البحث

 ماجستير 2212 – 2212 علوم القرآن

 دكتوراه  2212 – 2211 التفسير التحليلي
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  . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 2
 أشرفت على اكثر من ثالثين رساله واطروحه  

 :منها 
 رسالة  – 2222االحكام المتعلقة بالعالقات الدولية ,  -1
 أطروحة  – 2211حقوق االنسان واإلسالم ,  -2
  أطروحة – 2212تفسير الحظارات دراسة تطبيقية ,  -2

 
 .تقييم البحوث: 2

 قمت بتقيم اكثر من ثالثين بحثًا علميًا      
 منها : 
 الوصف القرآني للكلمات واثره . -1
 االنحراف اسبابه وثاره وعالجه . -2
 االمام الداني وجهوده في علوم القرآن . -2

 
 . االهتمامات البحثية : 5

 لدي اهتمامات بحثية في مجال التخصص العام والدقيق    
 

 والندوات العلمية :خامسا : المؤتمرات المتخصصة 

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 مشارك 2212 بغداد –الجامعه االسالمية  مؤتمر الجامعه االسالمية
كلية العلوم  –جامعة بغداد  مؤتمر االيمان والحياة

 االسالمية

عضو  2212
 لجنة

كلية العلوم  –جامعة بغداد  مؤتمر القرآن والحياة
 االسالمية

عضو  2221
 لجنة

كلية العلوم  –جامعة بغداد  مؤتمر االسالم والحياة
 االسالمية

عضو  2229
 لجنة

كلية العلوم  –جامعة بغداد  ندؤة القيادة في القرآن الكريم
 االسالمية

رئيس  2212
 جلسة
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كلية العلوم  –جامعة بغداد  تفشي ظاهرة ظاهرة الغش
 االسالمية

 مشارك 2212

رئيس  2212 بغداد –بيت الحكمه  مؤتمر حقوق االنسان
 جلسة

 مشارك 2229 بغداد –بيت الحكمه  ندوة جمع القرآن
رئيس  2221 بغداد –بيت الحكمه  ندوة الثقافة والعلومة

 جلسة
مؤتمر التعليم العالي في تطوير 

 الجامعات
كلية العلوم  –جامعة بغداد 

 االسالمية

 حظؤر 2212

كلية العلوم  –جامعة بغداد  تطوير جامعة بغدادندوة 
 االسالمية

 حظؤر 2212

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
-مجلة كلية العلوم االسالمية  جازي تأثير القرآن االع

 2222 نشر القطرية

 2229  بغداد -مجلة العلوم االسالمية  في القرآن الكريم القنوان
 2222  االنبار –مجلة العلوم االسالمية  البرهان واستدالالته

 2229  بيت الحكمه العراقي جمع القرآن في صدر االسالم
 2212  بيت الحكمه العراقي الحقوق العلمية واالسرية للمرءة
االعجاز في استحالة ترجمة 

 القرآن
 2212  االنبار –مجلة العلوم االسالمية 

واثره في المعنى االداء الصوتي 
 القرني

 2212  مبداً مجلة مركز البحوث 

اثر القارئات الشاذة في بناء 
 العاقائد الفاسدة

 2212  بيت الحكمه العراقي
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 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

 2212 بيت الحكمه العراقي المواثيق في القرآن الكريم
   

   
   

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

لجنة علمية لدراسة عقد مؤتمر  
 دولي

 رئيس اللجنة العلمية

اللجنة الرئيسة لالمتحانات  
 النهائية

رئيس لجنة الدراسات 
 العليا

 لجنة امتحانية لجنة االمتحانات للدراسات العليا 
  امتحانات القاصةلجنة  
  لجنة تدقيق السجالت 
  لجنة االرشاد المركزية 
  لجنة القبول في الدراسات العليا 
  لجنة الية التعاون  
  الجنة التحظيرية للمؤتمر 
  لجنة تدقيق الماستر شيت 
لجنة االشارف على الدراسات  

 العليا
 

  لجنة مقابلة الدراسات االولية 
  الدراسات العليالجنة مقابلة  

 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

 2229 مركز الحاسبة –جامعة بغداد  دورة كفأة الحاسوب
مركز التطوير  –جامعة بغداد  التربوي دورة التئهيل 

 والتعليم

2229 

مركز التطوير  –جامعة بغداد  دورة تعزيز اللغة العربية
 والتعليم

2229 

 2222 مركز الحاسبة –جامعة االنبار  دورة كفأة الحاسوب
 2222 مركز التطوير –جامعة االنبار  دورة التئهيل التربوي 

   
 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة ائزة أو التقديرنوع الج
 2229 العراق بيت الحكمة العراقي شهادة تقديرية
 2211 العراق بيت الحكمة العراقي شهادة تقديرية
 2212 العراق كلية العلوم االسالمية –جامعة بغداد  شهادة تقديرية
 2212 العراق بيت الحكمة العراقي شهادة تقديرية

 2212 العراق كلية العلوم االسالمية -جامعة بغداد تقديريةشهادة 
 2212 العراق كلية العلوم االسالمية –جامعة بغداد  شهادة تقديرية

ولدي اكثر من ست عشر كتاب 
شكر من السيد الوزير والسيد رئيس 

 الجامعة بغداد والعميد

  العراق 
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 االهتمامات العامة. 2 

 
 المهارات العامة. 2

 
 

 التوقيع التوقيع التوقيع
 أ .د. جمال هاشم الذويب قيس جليل الخفاجي د.           الحميد                       د. عبد القادر عبد سم:اال

والتربية  القرآنعلوم  رئيس قسم  12/11/2212
  االسالمية

 عميد الكلية

 

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

 كتابات عامة
 
 

 قراءات عامة
 في مجال التخصص العام والثقافة العامة  

 

 أنشطة أخرى 
 
 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 وورد و الوندوز  تطبيقات الحاسوب
  اللغــــات األجنبية

 الرياضة  الهــوايـــــــــــات


