
  السرية الذاتية

  سل خلف محود خلف الدكتور : االسم

  جامعة املوصل اإلسالميةكلية العلوم :مكان العمل

  عشرة سنة مخس)١٥(عدد سنوات اخلدمة 

  مساعد أستاذ: اللقب العلمي

  ١٩٧٤املوصل :املوليد

  :االكادميية الشهادات العلمية

  ١٩٩٦املوصلجامعة /كلية الرتبية   -  بكلوريوس يف اللغة العربية 

  ١٩٩٩جامعة املوصل/كلية الرتبية    –ماجستري يف اللغة العربية 

  ٢٠٠٣جامعة املوصل/كلية الرتبية   –اللغة العربية  فلسفة دكتوراه يف

  ٢٠١٣جامعة املوصل /كلية اآلداب   –بكلوريوس ترمجة يف اللغة االنكليزية 

  اللغة الرتكية حمادثة

  ،الصرف العريب ،البالغة العربية ،أحكام التالوةالنحو العريب :املواد اليت ادرسها

  :أماكن التدريس

  جامعة املوصل/قسم القانون العام  –كلية القانون 

  اجلامعة العراقية/قسم اللغة العربية  - كلية اآلداب 

  جامعة املوصل/ قسم العقيدة والفكر االسالمي - كلية العلوم اإلسالمية 

  



تمع املدين مؤسساتالعضوية يف  ت ا   :العلمية والنقا

 عضو نقابة املعلمني العراقية. 
 رئيس فرع نقابة االكادمييني العراقيني 

 عضو مؤسسة بنيان للعمران البشري. 
 عضو مؤسسة املوصل للثقافة والعلوم. 

 عضو رابطة علماء العراق فرع نينوى. 
 ضي دي الرشيدية الر   رئيس 

 :يف الكلية املناصب اإلدارية

  ٢٠١٨- ٢٠١٥عميد كلية العلوم اإلسالمية وكالة. 

  إىل اآلن ٢٠١٧معاون عميد للشؤون اإلدارية واملالية. 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٤مقرر قسم أصول الدين. 

 رئيس حترير جملة كلية العلوم اإلسالمية  جامعة املوصل. 
 رئيس جلنة حقوق اإلنسان يف كلية العلوم اإلسالمية. 

 قسم اجلودة واألداء اجلامعي يف قسم أصول الدين مسؤول. 
 ممثل التدريسيني يف جملس كلية العلوم اإلسالمية. 

  اإلسالميةكلية العلوم   –الدين  أصولعضو اللجنة العلمية يف قسم. 

 رئيس جلنة النشاطات العلمية يف كلية العلوم اإلسالمية. 
 ٢٠١١- ٢٠٠٩يف قسم أصول الدين رئيس اللجنة االمتحانية. 

  ٢٠١٤-٢٠٠٤خبري يف اللجنة العلمية ملؤمترات كلية العلوم اإلسالمية. 
  ٢٠١٤- ٢٠٠٤عضو اللجنة التحضريية ملؤمترات كلية العلوم اإلسالمية. 

  ١٦/٤/٢٠٠٧-١٥مقرر مؤمتر اإلسالم دين علم ومعرفة ويدعو إىل احلضارة والتقدم  
 .جامعة املوصل –كلية العلوم اإلسالمية 



  ٢٢/٤/٢٠١٤مقرر  مؤمتر جهود علماء املوصل يف القرن العشرين يف الدعوة واإلصالح  

 .جامعة املوصل  –كلية العلوم اإلسالمية 

  :عضوية اللجان 
الكتاب ذي العدد رك  ٢٠١٨- ٢٠١٧جلنة تقييم وتدقيق ملفات منتسيب الكلية  -

 ٢٠١٨/ ٣١/١٢يف  ٩/١٣/٣٤٠٤/س
 .٢٢/٤/٢٠١٩ملسابقة قارئ الكلية اللجنة التحضريية  -

 .١٦/٦/٢٠١٩يف ٢٠١٩-٢٠١٨املصححني للعام الدراسي  األساتذةجلنة تكرمي  -
رة دار  -  ٢٩/٥/٢٠١٩الرباعم والزهور يف  األيتامجلنة ز

) تكريت–سامراء - املوصل(اللجنة التدقيقية لالمتحان التقوميي يف اجلامعات املشرتكة  -
١٧/٦/٢٠١٩ 

  

  :والتقدير كتب الشكر 
 وزير التعليم العايل والبحث العلمي) ٣(كتب شكر وتقدير عدد  -

 رؤوساء اجلامعات العراقية) ١٥(كتب شكر وتقدير عدد  -
 عمداء كليات اجلامعات العراقية) ٣٠(كتب شكر وتقدير عدد  -
  رؤوساء وعمداء اجلامعات ومؤسسات حكومية ومدنية) ٤٠(شهادات تقديرية عدد   -

  :شاطات العلمية الندوات واملؤمترات احمللية والدوليةاملشاركة يف الن

 الندوات العلمية احمللية

  دمحم رجل االنسانية واحلضارة والسالم(الندوة العلمية الرابعة لكلية العلوم االسالمية (
٢٠/١٢/٢٠٠٦ 

  ٢٩/١٢/٢٠١١جامعة املوصل اإلسالميةكلية العلوم   األوىل اإلبداعيةالندوة العلمية. 
 ١٧/٤/٢٠١٢جامعة املوصل اإلسالميةالعلمية حملدثي املوصل كلية العلوم  اجلهود. 



  تمع  األسوةالندوة العلمية الوطنية دة ا احلسنة يف شخصية الرسول ودورها يف ر

١٣/٥/٢٠١٤. 
  لفرد (الندوة العلمية كليات العلوم االسالمية واملؤسسات التعليمية ودورها يف النهوض 

تمع  .٢٩/١١/٢٠١٧) وا
  

   تمع من وجة نظر (الندوة العلمية لكلية الرتبية األساسية دراسات متنوعة يف البيئة وا
 . ٥/٤/٢٠١٨يف ) أكادميية

  يف ) والعمران  اإلنسانيف بناء  وأثرها اإلسالميةمقاصد الشريعة (الندوة العلمية
١٧/٤/٢٠١٨. 

  احلقوق والواجبات رؤية نقابية  األكادمييالعمل (العراقيني  األكادميينيالندوة العلمية لنقابة
٥/٥/٢٠١٨ . 

  ١٧/٥/٢٠١٨يف ) تنظيم وختطيط وإبداع:اإلدارة (الندوة اإلدارية األوىل. 
  الدين خليل دراسات يف منجزه املعريف املفكر الدكتور عماد(الندوة العلمية (

١٩/١٢/٢٠١٨. 
  ضة وصحة ال(الندوة العلمية لكلية الرتبية االساسية تهالر يف ) بدن وسبل عالج اصا

٢٦/١٢/٢٠١٨. 
  الباحثون املستقلون أم املشرتكون الفعالون حتت ( األساسيةالندوة العلمية لكلية الرتبية

هر   . ٣٠/١٢/٢٠١٨ا
  ودورها يف خدمة  اإلسالميةالشريعة (قسم الشريعة – اإلسالميةالندوة العلمية لكلية العلوم

تمع    . ١٠/٣/٢٠١٩ا
  تمعي(الندوة العلمية  .٢٤/٤/٢٠١٩يف ) السرية النبوية وأثرها يف ارساء السلم واالمن ا

  ١٤/١١/٢٠١٨) املخدرات واملسكرات خطورة امنية جمتمعية(الندوة العلمية. 
  

  :الندوات العلمية الدولية



 اآلدابكلية –قسم اللغة العربية  ٢٢/٣/٢٠١٢- ٢١السرية النبوية يف اهلند  أدب -

 .مجهورية اهلند -دهليجامعة 
 جامعة  ١٣/١/٢٠١٣الندوة العاملية إلقرار مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها

 .السودان - اخلرطوم–إفريقيا العاملية 
  ره العلمية -٢٧الندوة العاملية الشيخ حبيب رحيان الندوي األزهري حياته وآ

بال –كلية اآلداب –قسم اللغة العربية  ٢٨/٢/٢٠١٤ مجهورية  -جامعة بركة هللا 
  .اهلند

  :املؤمترات احمللية

  جامعة املوصل –كلية اآلداب   ٢٠٠٠ األول اإلسالمي لألدبملتقى الربدة. 

 جامعة املوصل -كلية اآلداب  ٢٠٠١ملتقى الربدة لألدب اإلسالمي الثاين. 
  تمع املعاصر كلية العلوم   ١٦/١١/٢٠٠٥- ١٥مؤمتر دور الفكر اإلسالمي يف بناء ا

 .جامعة املوصل –اإلسالمية 
  كلية اإلمام األعظم   ١١/١٠/٢٠٠٦-١٠مؤمتر اخلطبة واخلطيب بني والواقع والطموح

 .بغداد –
  كلية  ١٦/٤/٢٠٠٧-١٥مؤمتر اإلسالم دين علم ومعرفة ويدعو إىل احلضارة والتقدم 

 .جامعة املوصل –العلوم اإلسالمية 
  بغداد –اجلامعة اإلسالمية  –كلية اآلداب   ١٨/٥/٢٠٠٩املوسم الثقايف السنوي الثاين. 

 كلية   ٢٢/٤/٢٠١٤ واإلصالحاملوصل يف القرن العشرين يف الدعوة  مؤمتر جهود علماء
 .جامعة املوصل – اإلسالميةالعلوم 

  تكامل العلوم حنو حتقيق اهداف (املؤمتر العلمي الدويل الثالث لكلية الرتبية االساسية
 .٢٠١٩نيسان  ١١- ١٠التعليم  

  

  :املؤمترات الدولية



  دجامعة هللا  – اآلدابكلية   ١٨/٣/٢٠١٢العريب  األدبمؤمتر روح الثقافة اهلندية يف  آ

 .مجهورية اهلند –
 سني املؤمتر الدويل عن مركزية الق - ١رن الكرمي يف فكر  الشيخ عبد السالم 

 .تركيا –اسطنبول  ٢/١٢/٢٠١٢
 جامعة أفريقيا  –كلية الشريعة   ١٢/١/٢٠١٣-١١املؤمتر الدويل األول للسرية النبوية

 .السودان  –العاملية 
  قطر –الدوحة  ٤/٧/٢٠١٣-٢لتدبر القران الكرمي  األولاملؤمتر الدويل. 

  كلية أصول الدين  ٥/١٢/٢٠١٣-٣املؤمتر الدويل فهم القران بني النص والواقع - 
 .اجلزائر -قسنطينة   –جامعة األمري عبد القادر اإلسالمية 

  املؤمتر الدويل موقف العالمة أبو احلسن علي الندوي من األفكار املعاصرة دراسة مقارنة
 .مجهورية اهلند –جامعة عليكراه  ٢٤/٢/٢٠١٤-٢٢

تمع املوصلي (احللقة النقاشية املوسومة  -   .١٩/٤/٢٠١٨يف )التعايش السلمي يف ا

لتعاون  األمحرورشة عمل القانون الدويل اإلنساين ألساتذة اجلامعات اللجنة الدولية للصليب -

  . ٢٧/١١/٢٠١٨- ٢٦مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

  . ١٩/١٢/٢٠١٨) االستشراق والدراسات التارخيية(ورشة عمل كلية الرتبية األساسية -

  :البحوث العلمية املنشورة

 جامعة املوصل اإلسالميةيف القران الكرمي دراسة داللية جملة كلية العلوم  األنبياء أمساء. 

  املانع من اللحن يف اللسنة والكتاب عبد الوهاب الشعراين دراسة وحتقيق  اإلعرابلباب
 .جامعة املوصل   األساسيةجملة كلية الرتبية 

 أمساء سورة الفاحتة دراسة لغوية حتليلية جملة كلية العلوم اإلسالمية جامعة املوصل. 
  اثر الثقافة اهلندية يف األدب العريب عدد خاص عن مؤمتر الدويل كلية اآلداب  جامعة هللا

د   .اهلند –آ



 لنيب دمحم صل هللا علي ه وسلم  دراسة لغوية عدد خاص امساء السور القرانية املرتبطة 

 .لندوة الوطنية املشرتكة بني جامعة املوصل وتكريت
   عمال ت احلديثة دراسة نقدية عدد خاص  مفهوم القراءة والتلقي والتدبر يف ضوء نظر

 .املؤمتر الدويل يف  قطر
  اإلسالمية األمساء اليت غريها النيب صل هللا عليه وسلم دراسة داللية جملة كلية العلوم

  .جامعة املوصل

  :الدورات العلمية والتنموية

  ١٧/٦دورة طرائق التدريس مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب اجلامعي-
 .جامعة املوصل ١/٧/٢٠٠٧

  منظمة احلياة لإلغاثة والتنمية ٢٠٠٦دورة دبلوم الربجمة اللغوية العصبية. 
  للعمران البشريمؤسسة بنيان  ٥/١/٢٠١٣-٣دورة التفاعل االجيايب. 
  األكادميية الدولية للتدريب  ١١/٤/٢٠١٢- ٨دورة التخطيط السرتاتيجي الشخصي

 .العراق - الشخصي والتطوير القيادي  أربيل

  مؤسسة بنيان للعمران البشري  ٧/٧/٢٠١٠- ١دورة يف فن احلوار وحل النزاعات. 
  مؤسسة املرتقى العراقية  ١٢/٢/٢٠١١-١دورة يف العالقات العامة. 

  مؤسسة املرتقى للتنمية  ٢٠١٤ة يف تطوير التعليم العايل يف كلية القانون نيسان دور
 .البشرية

 ١٥/٤/٢٠١٨الدراسي  يف  دورة يف مهارات التفوق. 
  ١٨/٤/٢٠١٨ دورة يف فن التواصل االجتماعي. 

  

  

  



  

Curriculum Vitae 

Dr. Basil Khalaf Hmood   -Name :   

Islamic Science/ Mosul Unversity , Dean of  -Working place :
twelve years in service . 

: Mosul 1974 Date of birth  

-Scientific skill : 

- Bachelor in Arabic language – college of education / 
Mosul Unversity 1996 . 

-Master degree in Arabic language and Islamic Ideology – 
college of educa on / Mosul Unversity 1999 . 

-Phd in Arabic language philosophy ( the ideology and 
semantic of AlQuraan / college of education / Mosul 
Unversity 2003 . 

-Bachelor of Art translation department / Mosul Unversity 
2012 .  

Teaching lesson . 

Convening principles . Arabic grammar and sanitation . 
Rhetoric Koranic .The provisions of recitation  

Working place . 

College of law Dep. Of law / Mosul Unversity . -  

College  of Art .Dep. of Arabic / Iraqi Unversity . - 



-College of islamic science .Dep.Religion basics / Mosul 
Unversity . 

 

-:Membership  

-Member of Iraqi teaher union . 

-Member of Albunyan institution for Humans . 

Member of Al Mosul institution for culture and scientific . -  

Member of unversity teacher union / Ninawa Dep. - 

-Member of Iraqi scholars association / Ninawa Dep. 

Head of Alrashydia athletic club . -  

-:Admenstration and scientific position in college  

Rapporteur of the religion basics 2004-2008 . -  

-Vis prime tenets of the religion department 2004-2008 . 

Director Editors of islamic science / Mosul Unversity  -  

-Member of scientific commity . 

Board member tenets of the religion department . -  

Head commity of human right in islamic science college . -  

Head of ISO department in college . - 

-The teachears representative in islamic science college 
board . 



Head of examination commity in islamic science college  . -  

Head of scientific activity commity in islamic science . - 

-Expeart in scientific commity for conferances in islamic 
sciences 2004 – 2014 . 

-Rappoteur of islamic conferance 2007 / college of islamic 
scirnce / Mosul unversity . 

-Rappoteur of conferance / the efforts of Mosul 
relegionman in twenty centuray in convocation and 
mending 2014 . Islamic science college . Mosul unversity . 

Participation in scientific activity symposium and 
local and international . conference / 

The local scientific symposium :- 

-The first creative scientific symposium in islamic scientific 
college / Mosul unversity 2012 . 

-Scientific effort for Mosul updated / islamic scientific 
college / MOSUL Unversity 2012 . 

-The national scientific symposium / the good pattern in 
massenger charactor and his rol in society epioneering . 
2014 . 

International scientific symposium :- 

-( Adab Alseera Alnabawy ) in India 2012 college of art 
arabic department . Delhi unversity . 

-The international symposium for teaching arabic language 
for non spokesman Arabic  2013 / unversity of africa 
international . Khartoum . Sudan  



-International symposium for sheik Habeeb Ryhan AL 
Nadwy Azhary . His life and scien fic relics 2014 . Arabic 
department college of art unversity of Baraka Allah Buhbal 
. India  

-Assembly of Alburda first islamic art . 2000 . College of  Art 
/ Mosul unversity . 

-Assembly of ( Alburda ) second islamic art . 2001  College 
of  Art / Mosul unversity . 

-Conference  the role of islamic Ideology in rebuilding the 
contemporary society 2005 Islamic science college Mosul 
Unversity . 

-Conference of betrothing and orator ( Ambition and 
Reality ) 2006 Imam Aladham college . Baghdad . 

-Conference of Alislam Religion of science and knowelage 
calls for civilisa on and progress 2007 . Islamic science 
college Mosul Unversity . 

-The second Annual culture seasone 2009 . Art college 
Islamic unversity . Baghdad . 

-Conference of Mosul scientist efforts in twenty centuray in 
Advocacy and Mending . 2014 Islamic scien fic college 
Mosul unversity . 

International conference .  

-Conference of Indian cultural spirits in Arabic Art . 2012 
Art college Allah Abaad . India  



-International conference about Alquraan Alkareem 
Centrality in thoughts of Alshikh Albdulslaam Yaseen 2012 . 
Istanbul /Turkey . 

-The first interna onal conference for Massenger life 2013 
Alshariaa college . The unversity of AlAlamia Africa . 

-The first International conference for thinking about 
Alquran Alkareem 2013 . Doha – Qatar . 

-The International coference for comprehending Alquran 
between text and reality 2013 Asool Aldean college 
unversity of prince Abdulqader Algeria . 

-International conference the scientist situation 
AboALhassan Ali Alnadwy from contemporary thoughts 
comparing study 2014 unversity of ALI Krah . India  

-:Educational courses 

-Course in teaching Method center for developing the 
teaching method and training 2007 . Unversity of Mosul .  

-Course in diploma of programming Neurological language 
2006 . The life union for improvement and helping . 

-Course in posi ve interac on 2013 Albian Ins tua on . 
Human rebuilding . 

-Course of personal strategy planning 2012 . Interna onal 
Acadmey for training and developing . Arbil 

-Course in Art dialog and disband disputa on 2010 . Albian 
institution for human rebuilding . 

-Course in public rela onships 2011 .Iraqi  Almurtaqa 
instituation . 



-Course in developing the high education in law college 
2014 . Almurtaqa ins tua on for human developing  

  

  

  

  

  

  

 


