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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

        الدوسري أحمد جمعة محمود حبيب الهيتي:     ـم ـــــــــاالســ

  1968: تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

   ولدان وثالث بنات 5  دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

       يق: النحو والصرف والتعبير القرآنيالتخصص الدق  الدراسات اللغوية:      صــالتـخـص

 معاون العميد للشؤون العلمية والطلبة في كلية العلوم اإلسالمية من جامعة األنبار:       ه ــــــالوظيف

 أستاذ مساعد، يقابل في غير العراق : األستاذ المشارك   الدرجة العلمية :

 

 ة األنبارجامع -كلية العلوم اإلسالمية :     عنوان العمل

 العمل   :         هاتف 

 009647726551416:         الهاتف النقال

 hiti_2002@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 

 

 

 

 

 
 

 

 الصورة 
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 ـ قسم اللغة العربية كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد
 ـ

 م1990 /30/6

 م1994 /28/11 كلية التربية ،)ابن رشد( جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 م2000 /4/3 كلية اآلداب جامعة بغداد

 

 

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

معاون العميد للشؤون العلمية  1
 والطلبة 

كلية العلوم اإلسالمية من جامعة 
 األنبار

الى 22/5/2006من 
ومن  2010 /15/9

ولحد هذه   30/6/2015
 الساعة
 

 2005الى  2002من  كلية التربية من جامعة صنعاء رئيس قسم اللغة العربية 2

3    

4    

5    

6    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

ولحد هذه  2005/ 9 /11من   كلية العلوم اإلسالمية ـ جامعة األنبارـ تدريسي 1
 الساعة

 2005الى  2001من  كلية التربية ـ عمران ـ جامعة صنعاء تدريسي 2

كلية المعارف الجامعة في محافظة  تدريسي 3
 األنبار

 2001-2000للعام 

 م إلى  1995/  5/  15 من كلية التربية للبنات ـ جامعة األنبار تدريسي 4
 م 2000/  10/  16  

 
 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

اللغة العربية في كليات التربية جامعة صنعاء  1
وكلية التربية للبنات من جامعة االنبار وكلية 

سير والفقه وأصوله المعارف وأقسام التف
والحديث وعلومه والعقيدة والدعوة في كلية 

 العلوم اإلسالمية

 2017الى  1995من  النحو العربي

الى نهاية  1996من  النحو القرآني علوم القران من كلية التربية للبنات  2

 2001- 2000 المدارس النحوية اللغة العربية من كلية المعارف  3 2000

- 1994للعامين  العربية العامة لتاريخ  من كلية التربية للبناتالكيمياء وا 4
-1996و  1995
1997 

 1997- 1996 حفظ القرآن وأحكام تالوته علوم القران من كلية التربية للبنات 5

 1996 -1995 مادة الكتاب القديم اللغة العربية من كلية التربية للبنات 6

علومه التفسير والفقه واصوله والحديث و  7
 في كلية العلوم االسالمية

 2016- 2015 البالغة والتعبير القرآني
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اللغة العربية في كلية االلهيات في جامعة  8
 أنقرة

للعامين الدراسيين  العربية العامة
، و  2012-2011
2013-2012 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2017 اإلمام األعظم الجامعة تجنيس الملتقط، دراسة وتحقيق/ دكتوراه 1

الخير الجاري شرح صحيح  2
 البخاري،دراسة وتحيق / ماجستير

 2016 اإلمام األعظم الجامعة

أثر القراءات في الترجيح بين المعاني /  3
 ماجستير

كلية العلوم اإلسالمية / جامعة 
 األنبار

2016 - 2017 

ردود ابي حيان ، دراسة نحوية/  4
 دكتوراه

التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة 
 األنبار

2016 - 2017 

5    

6    

7    

 

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

 مشاركة ببحث كلية التربية للبنات 1996 المؤتمر العلمي لكلية التربية للبنات 1

المؤتمر العلمي األول لكلية العلوم  2
 اإلسالمية ـ الرمادي

كلية العلوم اإلسالمية ـ  2008
 الرمادي

 مشاركة ببحث
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المؤتمر العلمي األول لكلية  3
 المعارف الجامعة

اركة المش كلية المعارف الجامعة م2001
 بالحضور

المؤتمر الدولي لألستاذ)محمد بن  4
 تاويت الطنجي(

2011 
 

كلية اإللهيات في جامعة 
 أنقرة، تركيا

المشاركة 
 بالحضور

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  

  

  

  

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

من مسائل العطف المشكلة في القرآن الكريم في  1
 ضوء التفسير الكبير للرازي

منشور في أعمال 
المؤتمر العلمي األول 

لكلية العلوم اإلسالمية ـ 
الرمادي ـ من جامعة 

 األنبار

 م2008

العدد األول من مجلة  النحويين ، دراسة وتثبت مما شاع شذوذه عند 2
جامعة األنبار للعلوم 

 اإلسالمية

 م2009

العدد الحادي عشر من  الوقف في العربية عند اللغويين والنحاة 3
مجلة كلية المعارف 

 الجامعة

 م.2009
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مواضع الحال التي تغير إعرابها لتغير قراءتها  4
 أو توجيهها النحوي

العدد  المجلد الثاني من
السادس من مجلة 

جامعة األنبار للعلوم 
 اإلسالمية

2010 

من مسائل النعت المشكلة في القران الكريم في  5
 ضوء التفسير الكبير للرازي

في مجلة المقدمة 
(MUKADDEMA )

التي تصدر في جامعة 
 ماردين في تركيا

 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

لجنة اختبار صالحية التدريس في جامعة األنبار للعام الدراسي للعام الدراسي عضو     -1
2005 - 2006 

ـ محاضر على طلبة الماجستير والدكتوراه في كليتي العلوم اإلسالمية وكلية التربية اإلنسانية 2
   2017 - 2016و  2016 – 2015و  2015 -2014لألعوام 

 2006- 2005سات في جامعة األنبار لألعوام عضو في لجنة تقويم الكتب والدرا  -3
  2008 - 2007 2007- 2006و
               ـ عضو في الهيئة اإلدارية لرابطة األكاديميين في هيت ـ محافظة األنبار .                                                         4
جامعة األنبار مدة تكليفي بمنصب معاون رئيس اللجنة العلمية في كلية العلوم اإلسالمية ـ  5

 العميد للشؤون العلمية في الفترتين المذكورتين
ـ رئيس لجنة انضباط الطلبة في كلية العلوم اإلسالمية ـ جامعة األنبار مدة تكليفي بمنصب  6

 معاون العميد للشؤون العلمية في الفترتين المذكورتين
 االسالميةعضو لجنة السيمنار في كلية العلوم  – 7
 عضو اللجنة االمتحانية المركزية للدراستين االولية والعليا في كلية العلوم اإلسالمية – 8
( التي تصدر في جامعة ماردين MUKADDEMAخبير علمي دائم في مجلة المقدمة ) – 9

 في تركيا
 عضو لجنة سالمة اللغة العربية في جامعة األنبار  – 10
 2012 – 2011تركيا للعامين  –ي كلية اإللهيات في جامعة أنقرة أستاذ اللغة العربية ف – 11

 2013 – 2012و
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

1    

2    

3    

4    

5    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر ابأسم الكت ت

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية  -1

2-  

3-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


