
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 
 

 
 

ــاالســ        ثامر عبدهللا داود سلمان الشعيبيثامر عبدهللا داود سلمان الشعيبي:      ـم ـــــــ

  19771977//11//1515 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 1    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم  :   الديـــــــــــانة

       حديث تحليلي. -أصول الدين:       صــالتـخـص

 أستاذ جامعي:       ه ــــــالوظيف

    دكتوراه   الدرجة العلمية :

            الرمادي -جامعة األنبار/ كلية العلوم اإلسالمية:     عنوان العمل

    ال يوجد العمل   :     هاتف

 07713017716و  07901874647:         الهاتف النقال

 iissll..tthhaammiirraa..dd@@uuooaannbbaarr..eedduu..iiqq كتروني :البريد إالل

 

 

 
 

 الصورة 
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

قسم علوم قسم علوم   --كلية التربة للعلوم إلنسانيةكلية التربة للعلوم إلنسانية جامعة األنبارجامعة األنبار

 القرآن والتربية اإلسالمية.القرآن والتربية اإلسالمية.
1997-1998 

 2006-2005 قسم أصول الدينقسم أصول الدين  --كلية العلوم اإلسالميةكلية العلوم اإلسالمية جامعة بغدادجامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

قسم أصول قسم أصول     --كلية اإلمام األعظم الجامعةكلية اإلمام األعظم الجامعة ديوان الوقف السنيديوان الوقف السني

 الدين.الدين.
2015-2016 

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2013-2007 دابآلكلية ا تدريسي 1

 2009 -2008 كلية اآلداب مسؤول وحدة األعالم 2

 2009 -2008 كلية اآلداب مسؤول الوحدة القانونية 3

 تدريسي 4

 

 ولحد اآلن 2013 كلية العلوم اإلسالمية/ الرمادي

 مدير قسم اإلعالم  5

 

 ولحد اآلن 2016 كلية العلوم اإلسالمية/ الرمادي

6    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2013 -2007 بارجامعة األن كلية اآلداب 1

 ولحد اآلن 2013 جامعة األنبار كلية العلوم اإلسالمية/ الرمادي 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2011 - 2010 2م/ المنطق اللغة العربية/ كلية اآلداب 1

 2012 - 2011 2م/ العربية العامة م / كلية اآلداباألعال 2

الحديث وعلومه/ كلية العلوم  3

 اإلسالمية

 2014 - 2013 1م/ حقوق اإلنسان

الحديث وعلومه/ كلية العلوم  4
 اإلسالمية

 2015 - 2014 2م/ حفظ القرآن والحديث

 2015 - 2014 2م/ حفظ القرآن والحديث كلية العلوم اإلسالمية /العقيدة 5

 2015 - 2014 2م/ حفظ القرآن والحديث كلية العلوم اإلسالمية /التفسير 6

كلية العلوم  /أصول الفقه 7

 اإلسالمية

 2015 - 2014 2م/ حفظ القرآن والحديث

 2016 -2015 2م/ حفظ القرآن والحديث الحديث وعلومه/ كلية العلوم اإلسالمية 8
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الحديث وعلومه/ كلية العلوم  9
 ميةاإلسال

 2016 -2015 4م/ التخريج ودراسة األسانيد

 2016 -2015 2حفظ القرآن والحديث م/ كلية العلوم اإلسالميةالعقيدة/  10

 2016 -2015 3حفظ القرآن والحديث م/ كلية العلوم اإلسالميةالعقيدة/  11

الحديث وعلومه/ كلية العلوم  12
 اإلسالمية

 2017 -2016 2علم الرواية م/

ديث وعلومه/ كلية العلوم الح 13
 اإلسالمية

 2017 -2016 3حفظ القرآن والحديث م/

الحديث وعلومه/ كلية العلوم  14
 اإلسالمية

 2017 -2016 4التخريج ودراسة األسانيد م/

 2017 -2016 2حفظ القرآن والحديث م/ كلية العلوم اإلسالميةالعقيدة/  15

أصول الفقه/ كلية العلوم  16

 اإلسالمية

 2017 -2016 2لوم الحديث م/ع

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 ) بحث / بوستر حضور(
كلية العلوم  2016 ندوة /المنهج النبوي وتربية الجيل الواعي 1

 اإلسالمية

عضو اللجنة المشرفة على 

 الندوة
القيادة اإلدارية في الفكر اإلسالمي تأصيالً  2

 ندوة /وتطبيقاً 

كلية العلوم  2016

 اإلسالمية

 حضور

لقضاء على الفساد اإلداري أثر القيادات اإلدارية في ا 3

 ندوة والمالي/

كلية العلوم  2017
 اإلسالمية

 حضور

كلية العلوم  2017 أثر المخدرات السلبي في سلوكيات الفرد 4
 اإلسالمية

 حضور
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  رجعضو اللجنة المشرفة على حفل التخ

عضو اللجنة االمتحانية في الكلية للعام 
وللكورسين األول  2017-2016الدراسي 

 والثاني

 

 عضو لجنة الغيابات في قسم الحديث وعلومه
 2017للعام الدراسي 

 

عضو لجنة متابعة الصادرة والواردة في قسم 
 الحديث وعلومه

 

 

أو تطوير يئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة الب 

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  عضو لجنة صرف الرواتب في كلية اآلداب .عضو لجنة صرف الرواتب في كلية اآلداب .

  عضو لجنة صيانة كلية اآلداب  .عضو لجنة صيانة كلية اآلداب  .

  عضو لجنة شطب مركزية في كلية اآلداب.عضو لجنة شطب مركزية في كلية اآلداب.

  ي كلية اآلداب.ي كلية اآلداب.عضو لجنة مشتريات فعضو لجنة مشتريات ف

  عضو لجنة جرد في كلية اآلداب.عضو لجنة جرد في كلية اآلداب.

  عضو لجنة متابعة األسعار في كلية اآلداب.عضو لجنة متابعة األسعار في كلية اآلداب.

  عضو لجنة رواتب في كلية اآلداب.عضو لجنة رواتب في كلية اآلداب.

  عضو اللجنة اإلمتحانية في قسم الحديث وعلومه.عضو اللجنة اإلمتحانية في قسم الحديث وعلومه.

  عضو لجنة مجلس القسم في قسم الحديث وعلومه.عضو لجنة مجلس القسم في قسم الحديث وعلومه.

  عضو لجنة شؤون الطلبة في قسم الحديث وعلومه.عضو لجنة شؤون الطلبة في قسم الحديث وعلومه.

  يابات في قسم الحديث وعلومه.يابات في قسم الحديث وعلومه.عضو لجنة الغعضو لجنة الغ

  عضو اللجنة العلمية في قسم الحديث وعلومه.عضو اللجنة العلمية في قسم الحديث وعلومه.

  عضو اللجنة التحكيمية الفرعية لمسابقة القرآن الكريم في كلية العلوم اإلسالمية.عضو اللجنة التحكيمية الفرعية لمسابقة القرآن الكريم في كلية العلوم اإلسالمية.
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 ب شكر وتقديركتا 1

 من عميد كلية األداب كتاب شكر وتقدير  •

 ٢٠٠٩ /14/1في

 من عميد كلية األداب كتاب شكر وتقدير  •

 ٢٠٠٩  /1٢/3في

في  من عميد كلية األداب كتاب شكر وتقدير  •

8/1٢٠٠٩ /٠ 

 من عميد كلية األداب كتاب شكر وتقدير  •

 ٢٠٠٩  /5/11في

  في من عميد كلية األداب كتاب شكر وتقدير  •

٢٠1٠ 

  في من عميد كلية األداب كتاب شكر وتقدير  •

٢٠11 

 ٢٠15كتاب من رئيس الجامعة في  •

 

 ٢٠٠٧ من عميد كلية األداب

 كتاب شكر وتقدير 2

 

 ٢٠٠٩ من عميد كلية األداب

 كتاب شكر وتقدير 3

 

 ٢٠٠٩ من عميد كلية األداب

 كتاب شكر وتقدير 4

 

 ٢٠٠٩ في من عميد كلية األداب

 ٢٠٠٩ من عميد كلية األداب وتقدير كتاب شكر  5

 كتاب شكر وتقدير 6

 

 ٢٠1٠ من عميد كلية األداب

 كتاب شكر وتقدير 7

 

 ٢٠11 من عميد كلية األداب

 كتاب شكر وتقدير 8

 

 

 ٢٠15 من رئيس الجامعة

 كتاب شكر وتقدير 9

 

 ٢٠16 العلوم اإلسالميةمن عميد كلية 

 كتاب شكر وتقدير 10

 

 ٢٠16 علوم اإلسالميةالمن عميد كلية 

 كتاب شكر وتقدير 11

 

 ٢٠16 قسم الحديث وعلومهمن 

 شكر وتقدير 12

 

 ٢٠1٧ رئيس جامعة األنبار

 ٢٠1٧ جامعة االنبار –عميد كلية العلوم اإلسالمية  شكر وتقدير 13

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية. -1

2- 

3-             

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


