
  السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية
  

  ::  الشخصيةالشخصية  البياناتالبيانات        

    أيسر فائق جهاد حسين اآللوسيأيسر فائق جهاد حسين اآللوسياألسم  :األسم  :  ..11

  مم19791979//1212//1313بغداد بغداد : :   الوالدةالوالدة  وتأريخوتأريخ  محلمحل  ..22

    ذكرذكر  ::  الجنسالجنس  ..33

    األنبار/فلوجة/الحي العسكرياألنبار/فلوجة/الحي العسكري::السكنالسكن  محلمحل  ..44

  YYAAHHOOOO..CCOOMM3366AASS..AAYY@@::  اإللكترونياإللكتروني  البريدالبريد  ..55

    0790673466207906734662::الهاتفالهاتف::  ..66

  

  ::العلميةالعلمية  الشهاداتالشهادات

  ربية علوم القرآنربية علوم القرآنبكالوريوس تبكالوريوس ت  

  ماجستير أصول الدين تصوفماجستير أصول الدين تصوف

  دكتوراه أصول الدين عقيدةدكتوراه أصول الدين عقيدة

  

  ::  شغلهاشغلها  التيالتي  الوظائفالوظائف

  مقرر قسم العقيدة والدعوة والفكرمقرر قسم العقيدة والدعوة والفكر  

  

  ::  المنشورةالمنشورة  البحوثالبحوث

،البحوث والدراسات ،البحوث والدراسات   توجيه القلوب واألجساد إلى الصالح وترك الفسادتوجيه القلوب واألجساد إلى الصالح وترك الفساد  

  اإلسالمية/ديوان الوقف السنياإلسالمية/ديوان الوقف السني

  ، جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية، جامعة األنبار للعلوم اإلسالميةلتوجيهلتوجيهمعالم في طريق اإلرشاد وامعالم في طريق اإلرشاد وا

  جامعة تكريت للعلوم اإلسالميةجامعة تكريت للعلوم اإلسالمية  العالم الرباني وأثره في توحيد األمةالعالم الرباني وأثره في توحيد األمة

    التعرف على أصول التصوف عند اإلمام النووي رحمه هللا تعالىالتعرف على أصول التصوف عند اإلمام النووي رحمه هللا تعالى

  

  الكتب المنشورة:الكتب المنشورة:

  

  ::المؤتمراتالمؤتمرات

عة األنبار عة األنبار العلوم الشرعية في األنبار أصالة وتجدداً كلية العلوم اإلسالمية جامالعلوم الشرعية في األنبار أصالة وتجدداً كلية العلوم اإلسالمية جام

  مم20082008نيسان نيسان 

مؤتمر الوحدة اإلسالمية بين الواقع والطموح جامعة تكريت كلية العلوم مؤتمر الوحدة اإلسالمية بين الواقع والطموح جامعة تكريت كلية العلوم   

  مم20122012نيساننيسان  اإلسالميةاإلسالمية

  

  

  

  

  

  



    إجتازهاإجتازها  التيالتي  الدوراتالدورات

  دورة التأهيل التربوي،مركز طرائق التدريس في جامعة األنباردورة التأهيل التربوي،مركز طرائق التدريس في جامعة األنبار::

مركز التعليم المستمر كلية العلوم اإلسالمية جامعة مركز التعليم المستمر كلية العلوم اإلسالمية جامعة القيادة المتميزة في اإلسالم،القيادة المتميزة في اإلسالم،

  األنباراألنبار

  الدورة التأهيلية للحاسوب، مركز الحاسبة األلكترونية جامعة األنبارالدورة التأهيلية للحاسوب، مركز الحاسبة األلكترونية جامعة األنبار

البوابة األلكترونية جامعة ابن سينا اإلفتراضية،مركز الحاسبات وتكنولوجيا البوابة األلكترونية جامعة ابن سينا اإلفتراضية،مركز الحاسبات وتكنولوجيا 

  المعلومات جامعة األنبارالمعلومات جامعة األنبار

  

  ::  الحاسوبالحاسوب  مجالمجال  فيفي  المؤهالتالمؤهالت

  33IICCكسل،كسل،الوورد ، األالوورد ، األ

  

  العضويةالعضوية

  عضو لجنة امتحانية لعدة سنواتعضو لجنة امتحانية لعدة سنوات

عضو لجنة علمية لوضع اسئلة امتحان الكفاءة للمتقدمين للدراسات العليا عضو لجنة علمية لوضع اسئلة امتحان الكفاءة للمتقدمين للدراسات العليا 

  الماجستيرالماجستير

  عضو لجنة علمية لوضع المناهج الدراسيةعضو لجنة علمية لوضع المناهج الدراسية

  عضو لجنة مجلس القسمعضو لجنة مجلس القسم

  عضو لجنة تدقيق دفاتر اإلمتحان التنافسي للدراسات العلياعضو لجنة تدقيق دفاتر اإلمتحان التنافسي للدراسات العليا

  العقيدةالعقيدةعضو لجنة علمية لقسم عضو لجنة علمية لقسم 

  عضو لجنة النظر في المناهج الدراسية المقررة من الوزارةعضو لجنة النظر في المناهج الدراسية المقررة من الوزارة

  عضو في لجان اإلستالل لبحوث الترقية للتدريسيين عضو في لجان اإلستالل لبحوث الترقية للتدريسيين 

  

  ::  أخرىأخرى  نشاطاتنشاطات

  

  العربيةالعربية  ::  يجيدهايجيدها  التيالتي  اللغاتاللغات
 


