
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 
 
 

ــاالســ          أحمد قاسم عبد الرحمن محمد :    ـم ـــــــ

  م 1975/  4/ 23 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 3    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

      تفسير:        صــالتـخـص

 يأستاذ جامع:        ةــــــالوظيف

   أستاذ مساعد    الدرجة العلمية :

            كلية العلوم اإلسالمية / قسم التفسير وعلوم القرآن:     عنوان العمل

ــــالعمل   :        هاتف ــــ   ـــــــــــ

 07805482457:         الهاتف النقال

 ahmedkassem 217 @ yahoo . com : كترونيااللالبريد 

 

 

 

 

 

 
 

 الصورة 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 .هالت العلمية أوالً : المؤ 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 م1997 العلوم اإلسالمية كلية  بغداد 

 م2005 كلية اإلمام األعظم  ديوان الوقف السني  الماجستير

 هالدكتورا
 

 م2008 كلية اإلمام األعظم  ديوان الوقف السني 

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 إلى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

1    
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 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 إلى –من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 م18/2/2006من  ار األنب كلية العلوم اإلسالمية  1

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 م  2006 مناهج المفسرين / المرحلة الثانية  التفسير وعلوم القرآن  1

 م 2007 المرحلة األولى المكتبة ومنهج البحث /  التفسير وعلوم القرآن  2

 م2007 التفسير القصصي / المرحلة الرابعة  العقيدة والدعوة والفكر  3

 2008 التفسير الموضوعي / المرحلة الثالثة  التفسير وعلوم القرآن  4

 م2008 تفسير آيات األحكام / المرحلة الرابعة  التفسير وعلوم القرآن  5

 م 2009 ر الموضوعي / المرحلة الثالثةالتفسي التفسير وعلوم القرآن  6

 م 2009 المرحلة الرابعة  /تفسير آيات األحكام  التفسير وعلوم القرآن 7

 2010 التفسير الموضوعي / المرحلة الثالثة التفسير وعلوم القرآن 8

 2011 التفسير الموضوعي / المرحلة الثالثة التفسير وعلوم القرآن  9

 2012 مناهج المفسرين / المرحلة الثانية آنالتفسير وعلوم القر 10

 2013 التفسير الموضوعي / المرحلة الثالثة التفسير وعلوم القرآن  11

 م 2013 اتجاهات في التفسير / المرحلة الرابعة  التفسير وعلوم القرآن  12

المكتبة ومنهج البحث وتفسير آيات األحكام/  التفسير وعلوم القرآن  13

 رابع

2014  

 2015 التفسير التحليلي / المرحلة الرابعة  التفسير وعلوم القرآن  14

التفسير الموضوعي / المرحلة الثالثة و  التفسير وعلوم القرآن  15

 اتجاهات في التفسير / رابعة

2015 

 أصول التفسير / المرحلة الثانية و التفسير الموضوعي التفسير وعلوم القرآن  16

 المرحلة الرابعة /

2016 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

  :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

ترجيحات محمد صديق حسن  1

 القنوجي

  

 

 تفسيره فتح الب 

ديوان الوقف السني / كلية اإلمام 

 األعظم 

 م 2017

 التي شارك فيها.العلمية والندوات ات المؤتمرسادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

المؤتمر الثاني للغة العربية  1

 وعلوم االقرآن

الجامعة العراقية / كلية  2009

 البنا

 بحث

مؤتمر اإلسالم مفهوم إيماني  2

 وبناء 

الجامعة العراقية / كلية  2010

 ول أص

 بحث

المؤتمر العلمي التربوي  3

 السادس

جامعة تكريت / كلية  2011

 التربية

 بحث

مؤتمر تطوير المناهج في  4

 العلوم االسالمية

 بحث  الجامعة العراقية / بغداد  2012

مؤتمر العلوم الشرعية في  5

 األنبار أصالة

جامعة األنبار / كلية  2012

 العلوم االسالمية

 بحث

جامعة بغداد / كلية  2014 عة بغداد مؤتمر جام 6

 العلوم االسالمية

 بحث

7     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

إقامة معرض الكتاب في قسم التفسير وعلوم 

 القرآن 

 

  حملة تشجير حديقة الكلية 

إقامة معرض للصور في قسم التفسير وعلوم 

 القرآن 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

أصناف البشر التي أحبها هللا وأبغضها في  1

 القرآن الكريم 

 مجلة جامعة األنبار للعلوم

 اإلنسانية

2009 

أثر القراءات القرآنية في توجيه المعنى  2

 التفسيري 

عة األنبار جام

 االاالنسانيةاالسالميةلالللعلوم

2010 

جامعة األنبار للعلوم  سعيد النورسي وأثره في تفسير القرآن الكريم  3

 اإلسالمية

2010 

الموضوعة في ليلة القدر  اإلشكاليات 4

 وتوجيهها 

جامعة القاهرة / كلية دار 

 العلوم 

2016 

 

 .دولية الهيئات العلمية المحلية والعضوية  :تاسعا 

1-     

2-    

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2007 جامعة األنبار  كتاب شكر وتقدير  1

 2013 جامعة بابل  كتاب شكر وتقدير  2

 2012 الجامعة العراقية  كتاب شكر وتقدير  3

 2009 جامعة األنبار وتقدير  كتاب شكر 4

 2010 جامعة األنبار  كتاب شكر وتقدير 5

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: عشر يحاد 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2016 جهود العلماء الكُرد في التفسير في العصر الحديث  1

2   

3   

4   

5   

 

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية .  -1

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


