
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 ةالذاتي ةالسير
 

 
 
 

ــاالســ          هاشم رجب عبد الحكيم عبد هللا الجنابي :    ـم ـــــــ

   1970/  1/  27  : تاريخ الميـالد 

 متزوج  الحالة الزوجية :

 خمسة    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

       أصول دين / تفسير:       صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

    مدرس   الدرجة العلمية :

           جامعة االنبار م كلية العلوم اإلسالمية :      عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

   07812409974:       الهاتف النقال

 gmail.com@0791dr.hashem  كتروني :البريد إالل .1

 

 

 

 

 

 
 
 

 الصورة 

mailto:dr.hashem0791@gmail.com
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  يميداالكا

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 م2001 كلية التربية جامعة االنبار 

 م2007 كلية العلوم االسالمية جامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 م2014 كلية العلوم االسالمية جامعة بغداد

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة ظيفةالو ت
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  يميداالكا

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 ومستمر الى اآلن 2008من  كلية العلوم االسالمية /جامعة االنبار  1

الكورس األول للعام الدراسي  ر/ كلية التربية للبناتجامعة االنبا  2

2014-2015 
الكورس األول للعام الدراسي  جامعة االنبار/ كلية التربية للبنات  3

2016-2017 

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 م2017الى 2008من  علوم القرآن ير وعلوم القرآن التفس 1

 م2017 علوم القرآن  الفقه واصوله 2

 م2017 علوم القرآن العقيدة والدعوة والفكر 3

 م2017 علوم القرآن الحديث وعلومه 4

كلية التربية للبنات/ قسم علوم  5

 والتربية االسالمية القرآن

 م2017  أصول التفسير

لبنات/ قسم علوم كلية التربية ل 6

 القرآن والتربية االسالمية

 م2017 مناهج مفسرين 

كلية التربية للبنات/ قسم علوم  7

 والتربية االسالميةالقرآن 

 م2017 أحكام تالوة + حفظ القرآن الكريم

 2016الى  2013من  احكام تالوة + حفظ القرآن الكريم التفسير وعلوم القرآن 8
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 :التي أشرف عليها( لرسائل ا ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة 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(

نحو منهج علمي أفضل لفهم مؤتمر/  1

 اإلسالمية   العلوم

جامعة االنبار/ كلية العلوم  م2012

 االسالمية

 

 /مركز طرئق التدريس  م2008 دورة التأهيل التربوي 2

 جامعة االنبار

 

أكاديمية سفراء التنمية العالمية  م2016 دورة التخطيط الشخصي الستراتيجي 3

للتدريب الشخصي والتطوير 

 القيادي

 

  كلية الحاسوب/جامعة االنبار م2009 دورة تعلم الحاسوب 4

مركز الحاسبات وتكنلوجيا  م2010 دورة أنظمة الحاسبات 5

 المعلومات

 

  كلية التربية/جامعة االنبار م2010 شهادة توفل عالمية 6

  كلية العلوم االسالمية م2017 دورة االلقاء المؤثر 7
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 . الخرى اسابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 خطيب الجمعة في مسجد الجامعة 

 محاضر وتدريسي في كلية التربية للبنات 

 للبنات القاء محاضرة دعوية في كلية التربية 

  

 

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

 . التعليم

 سنةال النشر محل أسم البحث ت

مجلة جامعة االنبار للعلوم  العروة الوثقى في القرآن الكريم )دراسة تحليلية( 1

 اإلسالمية 

 م2015 

مجلة جامعة االنبار للعلوم  اإلغراء في القرآن الكريم ) دراسة تحليلية( 2

 اإلسالمية

 م2016

3    

4    

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

    م2015/  2 /10في  135نة استالل البحوث بموجب العدد عضو لج -1

 /2 /27في  149عضو في اللجنة التحكيمية الفرعية للمسابقة القرآنية بموجب العدد    -2

 م2016

 م 2016 /5 /10في  74عضو لجنة استالل البحوث بموجب العدد  -3

 م2017/  /   عضو لجنة اختبار افضل خطيب في الكلية                     -4
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 م2016 عمادة كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير شهادة  1

 م2013 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير  2

 م2017 رئيس جامعة االنبار شكر وتقدير 3

 2017 رئاسة جامعة االنبار شهادة تقديرية 4

5    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 العربية  -1

 معلومات عامة عن اللغة االنكليزية -2

3-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


