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 الجبوري   محمد  عثمان   سالم  المالك   عبد  :   اسم التدريسي
 

 : أستاذ  اللقب العلمي : دكتوراه       الشهادة
 التربية للعلوم اإلنسانية  كلية  اإلسالمية،علوم القرآن والتربية  قسم

   جامعة الموصل، العراق

 

 المعلومات الشخصية
 الجبوري  محمد عثمان سالم المالك عبد االسم  •
 5/1979/ 15 المواليد •
 نينوى ، الموصل  مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 4 عدد األطفال  •
 07703022999 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 أستاذ   اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل كلية التربية للعلوم اإلنسانية  اإلسالمية،قسم علوم القرآن والتربية  القسم العلمي  •
 فلسفة علوم القران   التخصص العام  •
 التفسير   التخصص الدقيق •
 Dmalk79@yahoo.com البريد األلكتروني  •

dr.abdulmaliksalim@uomosul.edu.iq 
 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 

 

 التحصيل الدراسي

mailto:Dmalk79@yahoo.com
mailto:dr.abdulmaliksalim@uomosul.edu.iq


 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة
 بغداد  ، العراقية   الجامعةكلية اآلداب ،  القران  علوم 2008 دكتوراه  •
 بغداد  ، العراقية   الجامعةكلية اآلداب ،  القران  علوم 2004 ماجستير •
 بغداد  ، العراقية   الجامعةكلية اآلداب ،  القران  علوم 2001-2000 بكالوريوس  •

 

 األلقاب العلمية
 1/2006/ 16 مدرس مساعد   •
 3/2008/ 26 مدرس •
 م2011/ 11/ 15           مساعد أستاذ •
 2017/ 10/ 15   أستاذ •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 مقرر  •

 
  

   قسم  رئيس •

2011- 2013 
 
 
 2013- 2016  
 

 اإلسالمية  والتربية الكريم   القران  علوم قسم
 
 

 االسالمية  والتربية الكريم   القران  علوم قسم

 اإلسالمية  والتربية الكريم   القران  علوم قسم 2008-2007 عضو لجنة امتحانية   •
 2010-2009 رئيس اللجنة االمتحانية •

 2014 - 2012و
 اإلسالمية  والتربية الكريم   القران  علوم قسم

 اإلسالمية  والتربية الكريم   القران  علوم قسم االنوالى حد  -2011 عضو اللجنة العلمية   •
 2014 – 2012 رئيس اللجنة العلمية  •

2017-2018 
 اإلسالمية  والتربية الكريم   القران  علوم قسم

عضو لجان التحكم في  •
مسابقات القرا الكريم  

 والجامعة  

  

عضو اللجنة المركزية   •
 للقران الكريم  

 والى حد االن 2018من
 

 جامعة الموصل رئاسة 

 كلية العلوم اإلسالمية / جامعة الموصل  والى حد االن 2019من رئيس لجنة الترقيات   •
 



 األنشطة التدريسية 
 المادة، التفسير المرحلة، الثانية  ، القسم، علوم القران الكلية التربية للعلوم اإلنسانية   •
 المادة، تالوة وحفظ المرحلة، األولى ، القسم، علوم القران الكلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 المادة، تالوة وحفظ المرحلة، الثانية ، القسم، علوم القران الكلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 اإلنسانية  المادة، تالوة وحفظ المرحلة، الثالثة ،  القسم، علوم القران الكلية التربية للعلوم  •
 المادة، تالوة وحفظ المرحلة، الرابعة ،  القسم، علوم القران الكلية التربية للعلوم اإلنسانية  •
 المادة، أصول التفسير المرحلة، الماجستير  ، القسم، علوم القران الكلية التربية للعلوم اإلنسانية   •

 
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 (8الطالب )عدد  الماجستير •
 (1عدد الطالب ) الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 مشترك مع د.ساريه عبدالوهاب /اثر القراءات القرآنية المتواترة في اختالف االحكام الفقهية من خالل سورة النساء •
 وتحقيق   دراسة االنصاري  زكريا البي والحمدلة البسملة  شرح كتاب •
 عمران آل سورة   خالل من لإلسالم الكتاب  اهل دعوة في  الكريم القران منهج •
مشترك مع د. زياد  /نظرهم وجهة من التالوة مادة في الكريم   القران علوم  قسم  طلبة ضعف  ألسباب تحليلية دراسة •

 عبد االله . 
 (القران ام  الفاتحة سورة  تفسير حول) كتابه  في ومنهجه  الدين  سراج للا  عبد الشيخ •
 مشترك مع الباحث عمر رعد   /التفسير في وأثرها الَبْصريّ  مجلز أبي قرآءة في الُمعَجِميَّةِ  الداللة •
 والموضوعات  اإلسرائيليات كتابه في للموضوعات عرضه في شهبة ابي  منهج •
 مشترك مع الباحثة زهراء أحمد عبد للا  /أنموذجا   والزهراوين  الفاتحة التفسير في الهيتمي  منهج •
 -وتوثيقا جمعا-  التفسير في وأثرها الناجي المتوكل أبي قراءة •
 / مشترك مع م.م. اسراء أسامة محمد سالم  التفسير في واثرها  جندب  بن مسلم قراءة •
 مشترك مع د عبد السالم مرعي والباحثه هبة شكر  /عشر األربعة فوق  بالقراءات الفاتحة  سورة  تفسير •
 مشترك مع د عبد السالم مرعي والباحثه هبة شكر /عشر األربعة فوق  بالقراءات آية المداينة وخواتيم البقرة تفسير •
 معالم التفسير المقاصدي لحفظ النفس عند سعيد حوى في تفسيره األساس / مشترك مع الباحثة اسراء شهاب •
 الرحمن عبد  عصام رحمة / مشترك مع الباحثة  ه( مفسرا  974:ت) الهيتمي  حجر ابن  اإلمام •

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 



 

 الكتب المؤلفة 
 العقود المجوهرة والآللئ المبتكرة شرح متن البقرية للعالمة ناصر بن سلطان الجبوري )تحقيق وتعليق(  •
 القول المبين في تكبير سنة المكيين للعالمة ناصر بن سلطان الجبوري )تحقيق( •
 في القراءات السبع )تحقيق( أسانيد الموصليين •

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 المؤتمرات والندوات العلمية 
 ات المؤتمر 

 م 2012: العبادة بين األداء والتحقيق / مديرية الوقف السني / نينوى  مؤتمر •
   / اإلسالمية العلوم كلية نحو منهج علمي افضل لفهم العلوم اإلسالمية /  الثاني الموسوم :  العلمي المؤتمر •

 م2012الرمادي  / 
في ظالل   االنسان بناء في للعلوم  افضل استثمار نحو) بعنوان( الثاني  الدولي) السادس السنوي   العلمي المؤتمر •

 2013/  الموصل  جامعة/   األساسية  التربية كلية   (التحديات المعاصرة 
الجامعة   / التربية كلية/  اسهام علماء المسلمين في بناء الحضارة اإلنسانية :   بعنوان التاسع  العلمي المؤتمر •

 م2013العراقية / بغداد 
 م 2018 /بغداد جامعة /  االداب كلية( / التاريخ عبر الموصل) بعنوان السنوي   العلمي المؤتمر •
  رشد  بن التربية كلية/   الجديد  العراق لبناء طريق التعليم   بجودة االرتقاء  : بعنوان السابع ، العلمي الدولي المؤتمر •

 2019  /بغداد جامعة/   اإلنسانية للعلوم
 الندوات

 م2011جامعة الموصل /  / اإلسالمية  العلوم كلية ندوة : الموصل ودور علمائها في نشر العلوم الشرعية /  •
 م 2013نصرة النبي صلى للا عليه وسلم دروس وعبر / كلية التربية / جامعة الموصل /  ندوة : •
 ندوة :  •
رؤية إسالمية معاصرة / كلية التربية األساسية / جامعة   –ندوة : التحديات البيئية وآثارها في المنظور اإلسالمي  •

 م.2018الموصل / 
 

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 المدة يوم البلد طبيعة المشاركة  الجهة المنظمة اسم الدورة او ورشة  ت



 مدرب / متدرب  العمل

1 
أصول واحكام تالوة  

 القران الكريم

عمادة كلية 
هندسة  

االلكترونيات /  
 جامعة الموصل 

 سبعة أيام  العراق  مدرب

 تجويد التعليم العالي  1

مؤسسة المرتقى  
العراقية للتنمية  
البشرة بالتعاون  
مع كلية القانون  

جامعة   /
 الموصل

 ثالثة ايام  العراق  متدرب

2 

نظام إدارة الجودة في  
المؤسسات التعليمية  

طبقا للمواصفة 
ISO:21001-2018 

نقابة الكيميائيين  
العراقيين/  

التدريبي  المركز 
والتقنيات العلمية  

 والمختبرية

 ثالثة أيام  العراق  متدرب

المنهج األمثل لتحقيق   3
 النصوص وأصوله

مركز وعي  
للبحوث 
 والدراسات 

 ثالثة أيام  العراق  متدرب

4 
احكام تالوة القران الكريم  
مع مالحظات نظرية 

 وتطبيقية

كلية التربية  
للعلوم اإلنسانية 

جامعة   /
 الموصل

 العراق  مدرب
من    ثالثة أيام

7-
 م 2019/ 9/5

5 
احكام تالوة القران الكريم  
مع مالحظات نظرية 

 وتطبيقية

كلية التربية  
للعلوم اإلنسانية 

جامعة   /
 الموصل

 العراق  مدرب
 ثالثة أيام 

-14من 
 م 16/5/2019

6 
احكام تالوة القران الكريم  
مع مالحظات نظرية 

 وتطبيقية

كلية التربية  
للعلوم اإلنسانية 

جامعة   /
 العراق  مدرب

 ثالثة أيام 
-29من 

31/10 /2019



 م الموصل

•  
 

 عضوية الجمعيات
 نقابة االكاديميين العراقيين  •

 
 

  كتب الشكر 

 الجهة الصادر عنها الكتاب  ت

 عضو لجنة التعليم العالي والبحث العلمي البرلمانية   النائب د . غيداء كمبش  .1
 ( 2/عدد ) ابي سعيد الديوجيأ.د.  /الموصل  رئيس جامعة   .2
 ( 2/عدد ) قصي كمال الدينأ.د.  /الموصل  رئيس جامعة   .3
 مهند الهالل أ.د.  نقيب االكاديميين العراقيين /  .4
 ( 4/عدد ) فتحي الظاهر عبدللاأ.د.  عميد كلية العلوم االسالمية/  .5
 ( 6/ عدد ) عبدالواحد ذنون أ.د. وعميد كلية التربية /    .6
 ( 3عدد ) /هاني مال للاأ.د. عميد كلية التربية /   .7
 قصي كمال الدين أ.د.   /علوم البيئة وتقناتها  عميد كلية  .8
 ( 2أ.د. أسامة حامد محمد / عدد ) / للعلوم االنسانية عميد كلية التربية  .9
 ( 2اإلسالمية /جامعة تكريت / أ.د. أنور فارس عبد / عدد )العلوم  عميد كلية  .10
 أ.د.  طه حماد مخلف عميد كلية العلوم االسالمية/  .11
 للعلوم اإلنسانية / ا.م.د. ليث حسن عمر   عميد كلية التربية  .12
 . باسل محمد نذير سعيد الطب / أ .د عميد كلية  .13
 ا.م.د أبي إبراهيم حسين /  للعلوم االنسانية عميد كلية التربية  .14
 اإلسالمية /جامعة تكريت / أ.د. احمد يعقوب دودحالعلوم  عميد كلية  .15
 أ.د. عالوي سادر جازع /  ابن رشد للعلوم االنسانية  عميد كلية التربية  .16
•  

 
 
 


