
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 ةالذاتي ةالسير

 
 

 

ــاالســ           حسين علي عبد هللا عزيز القيسي:   ـم ـــــــ

  14/7/1961 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 9   دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

  (اديانأصول الدين ):            صــالتـخـص

 يتدريس:       ه ــــــالوظيف

 أستاذ مساعد      الدرجة العلمية :

 كلية العلوم اإلسالمية –جامعة األنبار :                عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

 07901166980:         الهاتف النقال

 dr.hussein.ali.kc@gmail,com كتروني :البريد إالل
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  لجامعة ا الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 م1985 علوم إسالمية بغداد

 م1991 العلوم اإلسالمية بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

         م2002             العلوم اإلسالمية بغداد

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 البناتكلية /لعراقيةجامعة اال مدرس جامعي  1

 اإلسالمية

 م1/12/2004

أصول الدين كلية /العراقيةجامعة ال مدرس جامعي أول  2

 اإلسالمية

 م2009-2010

3    

4    

5    

6    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 م2010-2004 العراقية كلية البنات 1

 م2014 -2010 العراقية كلية أصول الدين 2

 إلى أالن 2014 االنبار كلية العلوم االسالمية 3

4    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006-2004 األديان وأصولهالفقه  1

 2011 -2005 األديان علوم القران + العقيدة 2

 2010 -2005 اإللهيات العقيدة 3

 2013 -2011 مدخل األديان + المسيحية مقارنة األديان 4

 2011 -2010 علم وإيمان العقيدة 5

 2013-2011 األديان الدراسات العليا 6

 2016 -2014 الفرق االسالمية العقيدة 7

 2016 -2015 رد الشبهات العقيدة 8

 2017 -2015 األديان والفرق الحديث 9

 2017-2016 المنطق الفقه وأصوله + العقيدة 
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2007 أصول الدين اإللهيات عند االلوسي في روح المعاني 1

 2011 العقيدة مدينة القدس وهويتها الدينية دراسة مقارنة 2

 2012 العقيدة اشراط الساعة في األديان السماوية الثالثة 3

 خالل كتب الديانة النصرانية دراسة مقارنة من 4

 ابن تيمية

 2011 العقيدة

 2014 أصول الدين د.احمد شلبي ومنهجه في دراسة األديان 5

 2015 أصول الدين ديانة الصابئة معتقد وسلوك 6

 2015 أصول الدين فسير المنارالمباحث العقدية في ت 7

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

العلوم الشرعية في األنبار أصالة  1
 وتجددا  

نبار _  م2008نسيان   باحث العلوم اإلسالميةجامعة األ

 باحث جامعة تكريت _كلية الشريعة نيسان2012 المية بين الواقع والطموحالوحدة االس 2

البناء الفكري وأثره في تحصين  3

 المجتمع

نبار _  م2017آذار   لجنة علمية العلوم اإلسالميةجامعة األ

أثر القيادات اإلدارية في القضاء  4

 على الفساد اإلداري والمالي

كانون 

 م2016األول

نبار _   حضور العلوم اإلسالميةجامعة األ

المخدرات وأثرها السيء على  5

 الفرد والمجتمع

تشرين 

 م2016الثاني

نبار _   حضور العلوم اإلسالميةجامعة األ

6     

7     
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2009-2008اللجنة اإلمتحانية 

  2010-2009اللجنة اإلمتحانية 

  2011-2010اللجنة اإلمتحانية 

  2012-2011اللجنة اإلمتحانية 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

    عضو رابطة التدريسيين الجامعين -1

   عضو رابطة الكتاب والمؤلفين االفرواسيون  -2

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 6/2/2013 4/1588 الجامعة العراقية يس الجامعةئر  1
2    
3    
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية-1

2- 

3-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


