
  السيرة الذاتية

 االسم :خليل ابراهيم سعيد حسن العاني

١/٧/١٩٦٨تاريخ الميالد :  

 الدرجة العلمية   :استاذ مساعد

االسالمية عنوان العمل   : رئيس قسم الحضارة واالثار  

١/٣/٢٠٠٦تاريخ التعيين :   

   البريد االلكتروني : اليوجد 

٢٨٨٨٦٥رقم الهوية :  

٢٣/٧/٢٠٠٧تاريخ اصدار الهوية :   

 جهة االصدار : الفلوجة 

 عنوان العمل : كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد 

 عنوان السكن : الفلوجة / حي الجمهورية 

٧٣٦٥رقم بطاقة السكن :   

 اوال : المؤهالت العلمية .
  التاريخ  الكلية  الجامعة  الدرجة العلمية

  ١٩٩٦  كلية العلوم االسالمية  بغداد  بكلوريوس
  ٢٠٠٥ العلوم االسالمية  بغداد  ماجستير
  ٢٠١٢ العلوم االسالمية بغداد  دكتوراه

  ٢٠١٦ العلوم االسالمية بغداد  استاذ مساعد
        

  ثانيا : التدرج الوظيفي 

  الى  –الفترة من   الجهة   الوظيفة   ت
  ٢٠١٢- ٢٠٠٥  كلية العلوم االسالمية   مساعدمدرس   ١

  ٢٠١٦- ٢٠١٢  كلية العلوم االسالمية   مدرس  ٢

  ٢٠١٧- ٢٠١٢  كلية العلوم االسالمية  مسؤول شعبة المتابعة  ٣

  ٦/٢٠١٦  كلية العلوم االسالمية   استاذ مساعد  ٤

واالثار  رئيس قسم الحضارة  ٥
  االسالمية 

  م١٥/٣/٢٠١٧  كلية العلوم االسالمية 

  

  

  

  



  ثالثا : المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها

  نوع المشاركة   مكان انعقادها   السنة   العنوان   ت
مراعاة المقام في التعبير  .١

  القراني
  

كلية العلوم   ٢٠١٦
  االسالمية 

  محاضرة قرانية

وقاية المجتمع من الجريمة في  .٢
  االسالم

كليةالعلوم   ٢٠١٢
  االسالمية

  مؤتمر علمي 

  

  رابعا : كتب الشكر والجوائز وشهادات التقدير .

   ومن عمداء كليات وجمعيات ثقافية . من وزراء ومحافظ بغداد و رؤساء جامعات ) ٤٥( - كتاب شكر عدد  :

  ٢٠٠٥/ ١١/ ١٣في  ٢٧٩١شهادة الماجستير العدد  
  ٢٨/٢/٢٠٠٦في  ٤٨١٨االمر الجامعي للتعيين  العدد 
  ٥/٣/٢٠٠٦في  ٨٣٢االمر االداري للتعيين 
  ١/٣/٢٠٠٦تاريخ المباشرة  
 ٤/٧/٢٠١٢في  ٣٤٨٢االمر الجامعي للدكتوراه 
 ( المباحث العقدية من اكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم )  اطروحة الدكتوراه 
  ١/٦/٢٠١٦في  ١٣٦٥٥ترقية علمية امرجامعي 
    ٢٠١٦/ ٥/٦في ٣٥٠٨االمراالداري للترقية الى استاذ مساعد 
 ١٦/٤/٢٠١٤في  ٢٤٣٣الخر ترقية االمر االداري  
 ١/١٢/٢٠١٤تاريخ االستحقاق  
 . الدرجة الرابعة المرحلةاالولى 
 ٢٧/١٢/٢٠١٦في٨٤٦٩اخر عالوة بموجب االمراالداري  
 ١/١/٢٠١٧تاريخ االستحقاق 
  الدرجة الرابعة / المرحلة الرابعة 
  .الرسالة:العالج بالرقية والحجامة 
 رسل دراسة عقدية)بحث ترقية ( افضلية االنبياء وال 
 (سلمان الدمحمي والهروب من الشرك الى التوحيد ) بحث ترقية 
 (فناء النار بين المؤيدين والنافين ) بحث ترقية  

 

  


