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 (CV)السيرة الذاتية                                                             
  .د. صالح الدين نامق خميس حميد الراويأ.م. : مــاالس 

 
 معلومات عامة اوال :

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

  :استاذ مساعد  الدرجة العلمية:             شريعة االسالميةال.....التخصص.   
 :87710881888/  87088080000نقال. 

 يالبريد االكترون  :. sasa_2005782000@yahoo.com 

 معلومات شخصية  :.0
 .عراقي سية :ـالجن                                        .االنبار/ راوة..والدة : ــمكان ال   
 .: عراقيجواز سفر                                   .1870 خ الوالدة :ــتاري   
                                    .4عدد األطفال :                                  .متزوج الحالة االجتماعية :  

 لمؤهالت العلمية :اثانيا : 
تاريخ الحصول  دولةــال عةــالجام درجةــال

 عليها
 كلية-العراقيةجامعة ال البكالوريوس

 الفقه واصوله
 0888 العراق

كلية -الجامعة العراقية الماجستير 
 الفقه واصوله

 0888 العراق

كلية -الجامعة العراقية الدكتوراه
 الفقه واصوله

 0887 العراق

  المسائل المتفق اداؤها والمختلف حكمها بين الرجل     :ان رسالة الماجستيرعنو
 والمرأة في العبادات

 عبد هللا بن جعفر وآراؤه الفقهية 

 :احكام إبراء الذمة في الشريعة اإلسالمية عنوان رسالة الدكتوراه   

 شعار اجلامعة 
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 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

ثانوية الشـيخ رج  االسالمية في   محاضر
 راوة

088
8 

 مدرس 0881

معهد اعداد المعلمات المســـــــــائي  محاضر
 في راوة

088
8 

 مدرس 0882

088 جامعة األنبار/كلية التربية/القائم   تدريسي 
1 

رئيس قســـــــــم للفترة  وال زال مستمرا
 0811-0887من 

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

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 حديث 0818-0887 علوم الحديث

لى اآلن 0818 السيرة النبوية  سيرة وا 
 فقه 0818-0888 فقه معامالت
لى اآلن 0887 اصول فقه  اصول فقه وا 

 فقه 0811 فقه جنايات
   

 اليوجد : . تدريس المواد في  الدراسات العليا0
   :والدكتوراه . االشراف على رسائل الماجستير8
 ال يوجد     
 .تقييم البحوث: 4

 (تحقيق كتا  االكراه من كتا  معين المفتي على جوا  المستفتي) :بحث بعنوان

 بين الزوجات(آراء االمام ابي بكر الصيدالني في القسم وبحث بعنوان: )
   . االهتمامات البحثية : 2
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 القرآن الكريم والفقه االسالمي والسيرة النبوية 
  : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

ندوة )المخدرات واثرها على 
 المجتمع(

 باحث 0888 االنبارجامعة -كلية التربية/القائم

ندوة ) القروض المعاصرة بين 
 الفقه والواقع(

 باحث 0818 جامعة االنبار-كلية التربية/القائم

ندوة )ظاهرة الطالق واثرها على 
 المجتمع(

 باحث 0811 جامعة األنبار -كلية التربية/القائم

مؤتمر السيرة النبوية ودورها في 
بناء الشخصية االسالمية 

 المعاصرة 

المعهد العالمي للفكر اإلسالمي / 
 باحث 0811 االردن 

ندوة)العزوف عن الزواج االسبا  
 والعالج(

 باحث 0810 جامعة االنبار-كلية التربية/القائم

 باحث 0814 ماليزيا -جامعة ماليا  المؤتمر القرآني الدولي السنوي
 : سادسا : البحوث المنشورة

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث
مجلة كلية التربية للعلوم  مفهوم السالم في النظام االسالمي

 0888 منشور االنسانية جامعة االنبار

حقوق الزوج على زوجته في 
 الفكر االسالمي

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 0818 منشور االسالمية

كتا  مؤتمر السيرة النبوية  المنهج النبوي في االستشارة 
ودورها في بناء الشخصية 
 االسالمية المعاصرة/ االردن 

 0811 منشور

مجلة كلية التربية جامعة  حكم ركو  البحر للحج
 0810 منشور تكريت

 0818 منشور مجلة الشريعة الجامعة العراقية  الدعوة السرية وفقهها
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المصطلحات الفقهية في القرآن 
 وتعريفاتها)جزء العبادات(الكريم 

 0814  ولي السنويدالمؤتمر القرآني ال

المصطلحات الفقهية في القرآن 
الكريم وتعريفاتها ) جزء غير 

 العبادات(

منجز غير  
  منشور

كتا  السيرة النبوية من خالل 
 الصحيحين

في مرحلة  
  التأليف

 ثامنا : الكت  المنشورة  : ال يوجد
 اللجان :تاسعا : عضوية 

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة
آلية االشراف والمناقشة  لجنة 
 الدراسات العلياعلى 

 اللجنة االمتحانية لجنة وضع الخطة اإلستراتيجية

 مفي القس اللجنة العلمية المناهج الدراسيةلجنة تجديد  لجنة توحيد المقررات الدراسية
لجنة وضع رؤية ورسالة وأهداف  للقران الكريماللجنة المركزية 

 الكلية
 لجنة االستالل

عضو اللجنة العلمية للمؤتمر 
األول للعلوم اإلنسانية في 

 0811جامعة األنبار

لجنة اعداد الهيكلية االدارية 
والعلمية لعمادة كلية التربية 

 القائم واالقسام العلمية

 لجنة تحديث المناهج

جامعة  عضو هيئة تحرير مجلة
 االنبار للعلوم االسالمية

لجنة االعداد لالحتفال السنوي 
بيوم الجامعة في كلية التربية 

 القائم

اللجنة الفرعية لالرشاد 
 التربوي في القسم

لجنة تقديم دراسة حول امكانية  
تحويل النظام السنوي الى 

 فصلي.

اللجنة التحضيرية لندوة 
التعليم االبتدائي والثانوي 

القائم بين الواقع في 
 والطموح

لجنة زيارة الثانويات في اقضية  
 القائم وراوة وعنه

اللجنة التحضيرية لندوة 
الفساد االداري واثره على 

 الواقع التنموي
  لجنة تنسيق االساتذة 
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لجنة التعاون المشترك مع دوائر  
 الدولة

 

اللجنة التحضيرية لندوة اصالح  
 التعليم العالي

 

تقييم نتائج االمتحانات لجنة  
النهائية في الكلية للعام الدراسي 

0880-0888 

 

عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر  
األول للعلوم اإلنسانية في جامعة 

  0811األنبار

 

لجنة السالمة البدنية لغرض  
 فحص الطلبة الجدد

 

  اللجنة العلمية في الكلية 
  لجنة مكافحة الفساد 
ومطابقةدرجات لجنة فحص  

 السعي مع الدرجات النهائية
 

  لجنة اعضاء الهيئة التدريسية 
لجنة البرامج والمناهج الدراسية  

 والبحث العلمي
 

لجنة التقويم واالخالقيات  
 الجامعية

 

لجنة االشراف على احتفالية  
 للكليةتخرج الدفعة االولى 

 

  لجنة اختبار كفاءة الموظفين 
دليل الخريجين لجنة اعداد  

 0814-0818للسنوات االربع 
 

عضو اللجنة العلمية لندوة  
 الوقف واثره في تنمية المجتمع

 

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

 : حادي عشر: الدورات التي شارك فيها
 انعقادهاتاريخ  مكان الدورة اسم الدورة
 0881 قالعرا -المعهد الديمقراطي اربيل دورة اعداد المدربين

 0810 القائم -كلية التربية دورة في الحاسو  ) بور بوينت(
جامعة -مركز طرائق التدريس دورة في طرائق التدريس 

 0881 االنبار

جامعة -كلية التر بية القائم دورة في )االرشاد التربوي(
 0810 االنبار

 0811 ارجامعة االنب-كلية التربية القائم دورة )فن اإللقاء(
 0881 العراق-بغداد–مؤسسة المرتقى  التخطيط االستراتيجي

 0887 العراق-بغداد-مؤسسة المرتقى االعالمي الهاوي
 0810 جامعة االنبار -مركز الحاسو  البوابة االلكترونية

ختبار ورشة عمل اساسيات األ
 الصفي

 0811 التربية/القائمكلية 
 

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:

 الجوائز والتقدير .1
 

 السنة البلد الجهة المانحة قديرالت أونوع الجائزة 

 8/01/8118 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 01/1/8118 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 5/0/8112 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 88/4/8112 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 88/4/8112 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 81/5/8112 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 01/08/8112 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 85/5/8101 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 4/01/8101 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 82/01/8101 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 2/5/8100 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 84/5/8100 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية
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 االهتمامات العامة. 2 
 

 

 المهارات العامة .3
 

 

 

 أ.م.د صالح الدين نامق خميس حميداالسم :   

 

 

                                      4022/  4/ 02  :التاريخ       

 01/8/8100 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 88/8/8100 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 80/01/8100 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 02/00/8100 العراق كلية التربية القائم– األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد عميد الكلية

 84/8/8112 العراق جامعة األنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة 

 5/01/8112 العراق جامعة األنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 02/01/8101 العراق جامعة األنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 81/01/8101 العراق األنبارجامعة  شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 05/8/8100 العراق جامعة األنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

 01/01/8100 العراق جامعة األنبار شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة

شكر وتقدير المدير اإلقليمي للمعهد العالمي للفكر 

 اإلسالمي

 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي
 األردن

2/0/8100 

شكر وتقدير المدير اإلقليمي للمعهد العالمي للفكر 

 اإلسالمي

 المعهد العالمي للفكر اإلسالمي
 األردن

0/4/8100 

 8100 العراق جامعة االنبار شهادة تقديرية

 8104 ماليزيا جامعة ماليا شهادة تقديرية

 8104 العراق جامعة االنبار/كلية التربية القائم شكر وتقدير

 انـــــــــــــــــــــــــــيــالب اطــــــــــالنش

 كتابات عامة
 

 

 قراءات عامة
 

 

 أنشطة أخرى
 

 

 انــــــــــــــــــــــــــــيـالب اراتـــــالمه

 كلية الحاسوب جامعة االنبارشهادة  تطبيقات الحاسوب

  ات األجنبيةــــاللغ

 المطالعة  اتـــــــــــوايــاله


