
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 
 

 
 

ــاالســ           أيسر فائق جهاد حسين اآللوسي:   ـم ـــــــ

  م13/12/1979 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 4    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

  أصول الدين )عقيدة(:            صــالتـخـص

 أستاذ جامعي:       ه ــــــالوظيف

 دكتوراه      الدرجة العلمية :

 كلية العلوم اإلسالمية –جامعة األنبار :                عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 07906734662/07805123271:         الهاتف النقال

 IsI.as.ay36@uoanbar.edu.ig كتروني :البريد إالل

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 م30/6/2001 التربية األنبار

 م27/12/2005 العلوم اإلسالمية بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

             العلوم اإلسالمية بغداد

  م       22/10/2015

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2011-2007 جامعة األنبار/كلية العلوم اإلسالمية مدرس مساعد 1

 2015-2011 جامعة األنبار/كلية العلوم اإلسالمية مدرس جامعي 2

 اآلن -2016 جامعة األنبار/كلية العلوم اإلسالمية مدرس جامعي أول 3

4    

5    

6    



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  ةالجه ت

 لحد اآلن 2007من  األنبار كلية العلوم اإلسالمية  1

2    

3    

4    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 16-15/15-14 العقيدة سمعيات العقيدة والدعوة والفكر 1

لحد 2008-2007 التصوف قيدة والدعوة والفكرالع 2

 16-15/15-14 حفظ القرآن والتالوة العقيدة والدعوة والفكر 3 اآلن

 16-15/15-14 األخالق في الكتاب والسنة العقيدة والدعوة والفكر 4

 2009-2008 الفكر اإلسالمي الحديث وعلومه 5

 2013-2012 الفكر اإلسالمي العقيدة والدعوة والفكر 6

 2015إلى  2007 العلم واإليمان العقيدة والدعوة والفكر 7

 2016-2015 مناهج الدعوة العقيدة والدعوة والفكر 8

 مدخل لدراسة الفكر العقيدة والدعوة والفكر 9

 

2015-2016 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 ةالسنــ مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

العلوم الشرعية في األنبار أصالة  1
 وتجددا  

نبار _  م2008نسيان   ثباح العلوم اإلسالميةجامعة األ

 باحث جامعة تكريت _كلية الشريعة نيسان2012 الوحدة االسالمية بين الواقع والطموح 2

البناء الفكري وأثره في تحصين  3

 المجتمع

نبار _  م2017آذار   لجنة علمية العلوم اإلسالميةجامعة األ

أثر القيادات اإلدارية في القضاء  4

 على الفساد اإلداري والمالي

كانون 

 م2016األول

نبار _   حضور العلوم اإلسالميةجامعة األ

المخدرات وأثرها السيء على  5

 الفرد والمجتمع

تشرين 

 م2016الثاني

نبار _   حضور العلوم اإلسالميةجامعة األ

6     

7     

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2009-2008اللجنة اإلمتحانية 

  2010-2009تحانية اللجنة اإلم

  2011-2010اللجنة اإلمتحانية 

  2012-2011اللجنة اإلمتحانية 

  2012لجنة الغيابات 

  2013لجنة الثقافة

   2014-2013لجنة امتحانية 

  2015-2014لجنة امتحانية

  2016-2015لجنة امتحانية

  2017-2016لجنة امتحانية

كفاءة للمتقدمين اللجنة العلمية لوضع أسئلة امتحان ال
 2015للدراسات العليا الماجستير

 

  2015اللجنة العلمية لوضع المناهج الدراسية

  2015لجنة مجلس القسم

  2015لجنة تدقيق دفاتر اإلمتحان التنافسي

لجنة مراقبة اإلمتحان التنافسي التكميلي للمتقدمين 
 2015 للدراسات العليا

 

  2015لجنة إمتحانية

  2016نيةلجنة امتحا

  2015لجنة علمية لقسم العقيدة

  2015لجنة مجلس قسم العقيدة

  2016لجنة متابعة تخرج الصف الرابع

  2016لجنة النظر في المناهج الدراسية المقررة من الوزارة

  م2017لجنة متابعة

  

  

  

  

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

تطوير أو ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية  معالم في طريق اإلرشاد والتبليغ 1
 العدد / الثالث

 م2009

البحوث والدراسات االسالمية _الوقف  توجيه القلوب واألجساد الى الصالح وترك الفساد 2

 21السني _ بغداد العدد
 م2010

 اإلسالمية مجلة جامعة تكريت للعلوم لرباني وأثره في توحيد األمةالعالم ا 3

 اإلسالمية

 م2015

مجلة الفنون  التعرف على أصول التصوف عند اإلمام النووي رحمه هللا 4

 واآلداب/اإلمارات

 م2016

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

1-     

2-    

 

 و شهادات التقدير. ئز الجواكتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

-م11/10/2009 رئاسة جامعة األنبار شكر وتقدير 1
م.ر.ح  -م19/10/2010 رئاسة جامعة األنبار شكر وتقدير 2 860م.ر.ح
 208 م رقم20/3/2011 عمادة كلية العلوم اإلسالمية / الرمادي شكر وتقدير 3 755

 134م رقم 5/2/2013 عمادة كلية العلوم اإلسالمية / الرمادي شكر وتقدير 4
 25/12/2012بال / في  جامعة تكريت/ كلية الشريعة شكر وتقدير 5
 819م.ر.ج –م 9/8/2015 رئاسة جامعة األنبار شكر وتقدير 6

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

1- 

2- 

3-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


