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 ةالذاتي ةالسير

 

 
 

ــاالســ  تكليف لطيف رزج حمد الدليمي :  ـم ـــــــ

  م  1974االنبار _هيت / : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 5    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

 الفكر االسالمي:      صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

 استاذ مساعد       العلمية :الدرجة 

          كلية العلوم اإلسالمية  -جامعة االنبار :    عنوان العمل

 07705364512   العمل   : هاتف

    07705364512 :   الهاتف النقال

 taklif_nm @ yahoo .com كتروني :البريد إالل
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ ــليــــة الك الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1998/6/27 العلوم االسالمية العراقية

 2001/6/30 العلوم االسالمية  العراقية الماجستير

 هالدكتورا
 

    30/6/2015 العلوم االسالمية تكريت

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

كلية العلوم  -جامعة االنبار مدرس مساعد 1

 ة االسالمية االسالمي

2005 - 2010 

كلية العلوم  -جامعة االنبار مدرس جامعي  2

 االسالمية االسالمية

2010 - 2015 

كلية العلوم  -جامعة االنبار مدرس جامعي اول  3

 االسالمية االسالمية

2015 - 2017 
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

لغاية  14/1/2006 جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية 1

    2 االن

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006 الفكر االسالمي  العقيدة والدعوة والفكر  1

 2007 يةالعقيدة االسالم التفسير 2

 2008 العقيدة االسالمية الحديث 3

 2009 اصول الدعوة العقيدة والدعوة والفكر  4

 2010 العقيدة العقيدة والدعوة والفكر  5

 2011 مناهج الدعاة  العقيدة والدعوة والفكر 6

 2012 تيارات فكرية العقيدة والدعوة والفكر 7

 2014 -2013 اصول الدعوة العقيدة والدعوة والفكر  8

 2015 العقيدة واالديان الحديث 9

 2016 العقيدة  التفسير 10

 2016 العقيدة الفقة 11

احكام التجويد والفكر االسالمي واصول  العقيدة والدعوة والفكر 12

 الدعوة

2017 

 2017 العقيدة  الفقة 13
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 :التي أشرف عليها( الرسائل )خامساً:  

 السنــة مـــقسال ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

مباحث االلهيات والنبوات في  1
 عارضة االحوذي 

كلية العلوم االسالمية  –اصول الدين 
 جامعة االنبار –

2016-2017 

اثر العمل التطوعي في وحدة  2
 المجتمع االسالمي

كلية االمام  –قسم الدعوة والخطابة 

 االعظم 

2016-2017 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

مؤتمر )اثر الحديث النبوي في تعزيز مفهوم  1

 االمة الوسط(
 باحث الوقف السني _ بغداد 2011

مؤتمر )الوحدة االسالمية بين الواقع  2

 والطموح(
 باحث جامعة تكريت _كلية الشريعة 2012

 باحث جامعة سامراء 2012 مؤتمر)االسالم والحياة( 3

 باحث الوقف السني _ االنبار 2012 مؤتمر )اثر السنة النبوية في اصالح املجتمع( 4

ندوة   )شبهات املستشرقين حول السنة  5

 النبوية  والرد عليها(
 محاضر كلية العلوم االسالمية  _ االنبار 2013

 باحث كلية الشريعة _ بغداد 2016 سالمي(مؤتمر )املشروع الحضاري اال  6

 باحث كلية االمام االعظم الجامعة 2016 مؤتمر )تغريب العلوم االسالمية( 7

مؤتمر )توظيف الدراسات القرآنية في عالج  8

 املشكالت املعاصرة(
كلية الشريعة  واصول الدين_     2016

 السعودية
 باحث

في تحصين ندوة )البناء الفكري السليم واثره  9

 املجتمع (
 محاضر كلية العلوم االسالمية  _ االنبار 2017
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  دراسة وتحقيق املخطوطات العربية واالسالمية

  علم املواريث 

  القيادة املتميزة في االسالم 

 فن االقناع باستخدام لغة اإليحاء 

استثمار الوقتإدارة    

 مهارات التواصل الفعال 

 تحقيق املخطوطات 

 اللغة العربية 

 

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

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 .ة الهيئات العلمية المحلية والدوليعضوية  :تاسعا 

1-     

2-    
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 7/1/2013في  6 كلية العلوم االسالمية كتاب شكر وتقدير  1

 م8/12/2016في 12059 كلية االمام االعظم الجامعة  كتاب شكر وتقدير  2

 م8/12/2016 كلية االمام االعظم الجامعة في املؤتمر  درع مشاركة 3

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

1- 

2- 

3-             

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


