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 ةالذاتي ةالسير
 

 

 

 

   . محمود عقيل معروف طه العاني:     ـم ـــــــــاالســ

  م.1974 /10 /29 : تاريخ الميـالد 

 متزوج. الحالة الزوجية :

 ثالث.    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم.  :   الديـــــــــــانة

 التفسير وعلوم القرآن.:             صــالتـخـص

 استاذ جامعي.:           ةالوظيف

 استاذ مساعد.      الدرجة العلمية :

    جامعة االنبارـ كلية العلوم االسالمية.:             عنوان العمل

 /العمل   :         هاتف

 07903706882:        الهاتف النقال

 dr.maalani@mail.com كتروني :البريد إالل
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  لعلمية الدرجة ا

 بكالوريوس
 

 م1996 أصول الدين الجامعة العراقية 

 م2006 العلوم اإلسالمية جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 م2013 العلوم اإلسالمية جامعة بغداد

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -ن مالفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 لحد اآلن 2007من  األنبار كلية العلوم اإلسالمية  1

2    

3    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 االسالمية العلوم جامعة االنبار/ كلية مدرس مساعد 1

 االسالميةاااالال

 م2007

 م2013 جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية مدرس جامعي 2

 م2016 جامعة االنبار/ كلية العلوم االسالمية استاذ مساعد 3
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قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميدالكاا

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 ولحد االن 2007 أحكام التالوة وحفظ القران الكريم قسم التفسير وعلوم القرآن 1

 وحفظ القران الكريم أحكام التالوة قسم الحديث 2

 

 

2008 

 2007 التفسير التحليلي قسم التفسير وعلوم القرآن 3

 2009 القرآنيالتعبير  قسم التفسير وعلوم القرآن 4

 201 4ـ 2010 مناهج المفسرين قسم التفسير وعلوم القرآن 5

 2011 مناهج المفسرين قسم الحديث 6

7 

     

 

 

 

 

 

 قسم التفسير وعلوم القرآن

 

 

 

\\ 

 

 

 

 2015ـ 2010 أصول التفسير

 

 

 

 

 

 

 

 م2008 تفسير قديم قسم التفسير وعلوم القرآن 8

 م2016 قواعد تفسير  قسم التفسير وعلوم القرآن 9

 م2016 معاني القرآن قسم التفسير وعلوم القرآن 10

 م2009 القصص القرآني قسم العقيدة 11

 م2016 القصص القرآني قسم التفسير وعلوم القرآن 12

 م2013 تفسير موضوعي قسم التفسير/ ماجستير 13

 م2014 مناهج مفسرين قسم التفسير/ ماجستير 14

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

ن عند الصحابة آن بالقر آتفسير القر  1

والتابعين من سورة النحل الى سورة 

 طه

 نآالتفسير وعلوم القر 

 

 

2016 
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

دور التعليم في التنشئة وبناء  1

 المجتمع

 حضور السني ديوان الوقف م2015

المخدرات وأثرها السيء على  2

 الفرد والمجتمع

 حضور العلوم اإلسالميةجامعة األنبار _  م2016

3     
 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية 

 خارج الكلية داخل الكلية

في كلية التربية  تقييم علمي لرسالة ماجستير لجنة أخالقيات البحث العلمي والتعليم والتعلم

 نسانيةاإل
  لجنة توصيف البرامج واملقررات والخطط واملناهج

  لجنة التدريب والتطوير

  لجنة شؤون أعضاء الهيئة التدريسية املشاركة املجتمعية

  لجنة اإلرشاد التربوي 

  اللجنة العلمية الستالل البحوث

  عضو ارتباط وحدة ضمان الجودة

  عضو في التعليم املستمر

  املسابقة القرآنيةعضو في لجنة 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

التوجيهات القرآنية التربوية ألزواج النبي صلى هللا عليه وسلم  1

 وأثرها في بناء الشخصية املسلمة

 م2014 الجامعة العراقية

 م2015 جامعة االنبار الكتب السماوية السابقةت القرآنية الصريحة الى ال اإلحا 2

 م2016 جامعة القاهرة درء اإلساءة باإلحسان من منظور قراني 3
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

1-     

2-    

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  ائزة أو الشهادةكتاب الشكر او الج ت

 م2007 كلية اإلدارة واالقتصادجامعة االنبارـ  شكر وتقدير 1
 م2008 جامعة بغداد ـ كلية التربية شكر وتقدير 2

 م2013 جامعة االنبارـ كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير 3

 م2017 جامعة االنبارـ كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير 4

5    
 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

1- 

2- 

3-                   


