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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  .قدور أحمد الثامر : مــاالس 

 
 معلومات عامة اوال :

 :وانــنـعـال.1 
  كلية التربية/ القائم ـ االنبارالعمل : جامعة. 

  :مدرس  الدرجة العلمية:           )عقائد( علم كالمالتخصص.   
 :04304177870نقال. 

 يالبريد االكترون  :. abomouhajer1@yahoo.com 

 معلومات شخصية  :.4
 .سوري سية :ـالجن                                        الشحيل..والدة : ــمكان ال   
 .سوري جواز سفر:                                   .1191 خ الوالدة :ــتاري   
                                    .7عدد األطفال :                                  .متزوج االجتماعية :الحالة   

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
تاريخ الحصول  دولةــال عةــالجام درجةــال

 عليها
كلية -جامعة بغداد البكالوريوس

 دا اآل
 1131 العراق

كلية -بغدادجامعة  الماجستير 
 اآلدا 

 1119 العراق

كلية -جامعة بغداد الدكتوراه
 اآلدا 

    4001 العراق     

 - أثر الغزالي في علم الكالم    :ان رسالة الماجستيرعنو.   

 : موقف المتكلمين من التأويل في الفكر اإلسالمي. عنوان رسالة الدكتــوراه-
 
 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 
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 العمل مكان الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

  4009 4001  صنعاء/ اليمنجامعة  تدريسي 
  4001 4009 اليمن/ عمرانجامعة  تدريسي
جامعــــة األنبــــار/ كليــــة التربيــــة/  تدريسي 

 القائم  
زال  وال 4010

 مستمرا
 

 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في المواد. تدريس 1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
لى اآلن4010 العقائد االسالمية  علوم القرآن  ، وا 

لى اآلن 4010 اإلعجاز العلمي للقرآن الكريم  علوم القرآن ، وا 
 علوم القرآن 4017-4010 علوم القرآن
لى اآلن -4018 توحيد النبوات  علوم القرآن وا 

لى اآلن -4018 عالم الغي  وأحوال اآلخرة  علوم القرآن وا 
 علوم القرآن 4014-4010 فكر اإلسالميال

 اليوجد : في  الدراسات العليا . تدريس المواد4
   :والدكتوراه . االشراف على رسائل الماجستير8
 ال يوجد     
 .تقييم البحوث: 7

      ال يوجد
   . االهتمامات البحثية : 9

 الفكر اإلسالمي، والعقائد اإلسالمية، وعلم االعجاز. 
  : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

 باحث 4011 جامعة األنبار -كلية التربية/القائم عن الفساد االداريندوة 
 باحث 4014 جامعة األنبار -كلية التربية/القائم ندوة 
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 باحث 4018 جامعة األنبار -كلية التربية/القائم عن العزوف عن الزواجندوة 
 باحث 4017 جامعة األنبار -كلية التربية/القائم عن اثر الوقف في االسالم ندوة

 : سادسا : البحوث المنشورة
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 4011 منشور الدراسات الحضاريةمجلة  واإلثباتفي رؤية الباري بين الن
مظاهر الغلو والتطرف عند بعض 

 الفرق اإلسالمية
 4011 موافقة نشر الرافدينمجلة 

احكام التكفير بين التطرف 
  والوسطية

مجلة مركز البحوث في 
 الجامعة العراقية

 وافقة نشرم
 4014 

مقبول  األعظم ماممجلة كلية اإل عبد السالم ياسين مفكرا ومتكلما
 4018 للنشر

    
  ثامنا : الكت  المنشورة  :

 .4002،الخالصة في العقائد اإلسالمية،  مركز عبادي للدراسات والنشر صنعاء  -1

 .4002مركز عبادي للدراسات والنشر صنعاء، المستخلص في عصمة وتنزيه األنبياء. -4

 .4002،مركز عبادي للدراسات والنشر صنعاء التيسير الوافي في التجويد الكافي.  -8
 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

عضو اللجنة المركزية لمسابقة 
 4011القرآن الكريمن 

 اللجنة االمتحانية 

عضو اللجنة المركزية لمسابقة 
 4014القرآن الكريمن 

 اللجنة العلمية ةالجامعيلجنة تحديث المناهج 

 لجنة االستالل  
 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
   ال يوجد

 : شارك فيها التي حادي عشر: الدورات
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 4010 مركز الجامعة دورة في طرائق التدريس 
 4011 القائم -كلية التربية دورة في فن اإللقاء 

 4014 في مركز الجامعة  الحاسو  فيتأهيلية دورة 
دورة في )أساسيات اإلرشاد 

 النفسي والتربوي(
 4014 القائم -كلية التربية

   
 

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

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11
 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة  ..33
 

  

  

  قدور أحمد الثامرقدور أحمد الثامراالسم : االسم :     

  

  

                                      4203/  2/ 31  ::التاريخ التاريخ           

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 0220 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة 

 0221 العراق جامعة االنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

    

    

    

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 (ic3شهادة )الرمادي( وشهادة ) تطبيقات الحاسوب

 االنكليزية ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة  اتـــــــــــوايــاله


