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  (CV)السيرة الذاتية                                                             
  ..........................الكربولي.عبدالباسط عياده علي اسماعيل... :  مــاالس              

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  التربية القائمكلية .............ـ  االنبارالعمل : جامعة.............................. 

  :دكتوراه.......... الدرجة العلمية:.....................فقه.......التخصص...........   

 :العنوان البريدي .................................................    
  :08705027070...........................نقال......................... 

 يالبريد االكترون  :
...80115@gmail.com.ali...ali..................................................................... 

 ومات شخصية  :معل.2
 ..........................عراقي....سية : ـالجن     ......................القائم/ الكرابلة............والدة : ــمكان ال   
 ..........عراقي.جواز سفر:                  .......1791.............خ الوالدة :  ــتاري   
                                    ...........7........عدد األطفال :         .....................زوجمت.......الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

  البكالوريوس
 العراقية

 1777 العراق

 العراقية الماجستير 
 

 2002 العراق

  هالدكتورا
 العراقية

 2002 العراق

  ان رسالة الماجستيرعنو:                                      

 . /االنتاج وكفاية الحاجات في االقتصاد االسالمي 

  احكام االبكم واالصم في الفقه
..........................................................................................................االسالمي

mailto:...80115@gmail.com.ali...ali.....................................................................
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......................................................................................................................

......................................................................................................................
................................................................................................................... 
 كتابه الكواكب الدراري شرح صحيح  الكرماني فقيها من خالل : هعنوان أطروحة الدكتورا

............................................................................................................البخاري
..............................................................................  

          .................................................................................................................. 

 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  2011 1777 لقائماالنبار / ا امام وخطيب
  2002 2001 االنبار / القائم محاضر 
  2011 2002 التربية القائم مدرس 

     
     
     
     
      
     

 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 فقه االول  قه العباداتف

 حديث الرابعة احاديث االحكام
 فقه الثانية فقه االحوال الشخصية

 حفظ االولى حفظ وتالوة
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 : اليوجد في  الدراسات العليا . تدريس المواد2
 التخصص             الفصل اسم المادة

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:2
  

 ال يوجد    
 
 
 .تقييم البحوث: 1

 ال يوجد     
 
 
 
 . االهتمامات البحثية : 1
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  : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 المؤتمر
طبيعة 
 المشاركة

هج التدريس في مؤتمر تطوير منا
 العلوم االسالمية

 حضور 2012 بغداد

 محاضر 2007 كلية التربية / القائم ندوة القروض المعاصرة 
 حضور 2007 كلية التربية / القائم ندوة المخدرات واثرها في المجتمع 

ندوة الفساد االداري واثره على 
 الواقع التنموي

 حضور 2010 كلية التربية / القائم

في  التعليم االبتدائي والثانوي
 قضاء القائم بين الواقع والمامول

 حضور 2010 كلية التربية / القائم

اسباب العزوف عن الزواج اسبابه 
 واثاره وعالجه

 محاضر 2012 كلية التربية / القائم

 مشارك 2012 كلية التربية / القائم الطالق اسبابه واثاره وعالجه
 مشارك 2011 كلية التربية / القائم المجتمعالوقف واثره في تنمية 

    
    
    
    

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
 2010 منشور كلية االداب الطالق ثالثا بلفظ واحد

حديث النعمان بن بشير في الهبة 
 دراسة فقهية 

 2011 قيد البحث 
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 ال يوجد ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   
   
   
   
   
   
   
      
   
   
   

 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
 اللجنة العلمية  العالي لجنة صندوق التعليم لجنة مسابقة القران الكريم

 اللجنة االمتحانية  لجنة اختبار الموظفين 
 لجنة االستالل لجنة اختبار كفاءة الموظفين 
 لجنة تحديث المناهج لجنة التكافل االجتماعي 
اللجنة التحضيرية لندوة  لجنة الحوار الديقراطي 
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 الفساد االداري
 مقابلة الطلبة المقبولين  
 سية الخطة الدرا  
 االرشاد التربوي  
   
   
   
   
   

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

 2010 كلية التربية / القائم طرائق تدريس التربية االسالمية
   
   
   
   
   
      
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 : شارك فيها التي الدوراتحادي عشر: 
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 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
 2010 كلية التربية القائم التخطيط االسترتيجي

 2002 مركز طرائق التدريس /ج االنبار طرائق التدريس 
 2011 كلية التربية القائم دورة فن االلقاء

 2012 كلية التربية القائم اسس االرشاد التربوي والنفسي
 2011 مؤسسة ريادة ادارة الوقت واالولويات

المراكز القرانية واعداد معلمي 
 الدورات القرانية

 2012 تركيا

   
   
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 2102 العراق وزارة التعليم العالي شكر وتقدير

 2100 العراق جامعة االنبار وتقدير شكر 

 2102 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير

 2101 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير

 2112 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير

 2112 العراق كلية التربية / القائم شكر وتقدير 

 2101 العراق كلية التربية / القائم شكر وتقدير 

 2101 العراق لية التربية / القائمك شكر وتقدير 

 2100 العراق كلية التربية / القائم شكر وتقدير 

 2100 العراق كلية التربية / القائم شكر وتقدير 

 2102 العراق كلية التربية / القائم شكر وتقدير 

 2102 العراق كلية التربية / القائم شكر وتقدير 

 2102 العراق كلية التربية / القائم شكر وتقدير 

 2102 العراق كلية التربية / القائم شكر وتقدير 

 2102 العراق كلية التربية / القائم شكر وتقدير 
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  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  د. عبدالباسط عيادة علي اسماعيل الكربوليد. عبدالباسط عيادة علي اسماعيل الكربولياالسم : االسم : 

  

                                      4182/  3/   81     ::التاريخ التاريخ   

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 عضوا مجلس االفتاء /القائم

 خطيب مسجد القدس / القائم

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة اتـــــــــــوايــاله


