
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عجيل سليماوي فاخر جبر مطر

ابن  –كلية التربية  –ثم في جامعة بغداد  5/7/1995الى  1/10/1983تعين في جامعة البصرة -
ثم االحالة  2008/ 1/1كلية التربية من  –ثم في جامعة المستنصرية  31/12/2007رشد لغاية 

 1/7/2016على التماعد بعد اكمال السن المانونية 
 ( 2007-2004جامعة بغداد ) –ابن رشد  –رئيس لسم علوم المرآن في كلية التربية -
 2012-2008الجامعة المستنصرية  –رئيس لسم علوم المرآن في كلية التربية -

 1973بغداد  –دبلوم عال / معهد المعلمين -
 1978 –اللغة العربية / كلية اآلداب جامعة بغداد  –بكالوريوس -
 1983جامعة بغداد  –ماجستير اللغة العربية / كلية اآلداب -
 1989جامعة بغداد /  –دكتوراه اللغة العربية / كلية اآلداب -

 المؤتمرات والندوات 

  8/5/2012-7مؤتمر الكوفة االول -
 2012/ 26/5-25الجامعة المستنصرية ) المؤتمر التاسع عشر للمدة من  –مؤتمر كلية التربية -
 (2012ابن رشد ) المؤتمر المرآني الثاني للدراسات المرآنية /  –مؤتمر كلية التربية  -
 21/5/2012في  2232االمر  26/5/2012اإلسالمية يوم مؤتمر وزارة التربية لمناهج التربية -
 2012ندوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير مناهج علوم المرآن نيسان / -

 1/2011( ن24ة والملم المرآنية ع)يات من سورة يس مجللراءة في تفسير آ-
 2011/( شباط 25سورة الشمس مجلوة والملم المرآنية ع)ي تفسير لراءة ف-
 2012( نيسان /26يات نزلت في حك بيت الرسول )ص( مجلة والملم المرآنية ع)لراءة في تفسير آ-
 2012( آب / 27يات من سورة الوالعة مجلة والملم المرآنية ع)لراءة في تفسير آ-
) بحث في مؤتمر الكوفة االول /  1948ياسية في العراق السيد دمحم حسن الصدر ودوره في الحياة الس-

2012 

07715193421 

fakhir.jebur@alkutcollege.edu.iq 

 ذكر

1951 

 متزوج

 الشعب/ بغداد

 عرالي

 العربيةاللغة 

 العراق

 استخدام الحاسوب والبرمجيات المكتبية المدرة على

 اللغة االنكليزية 



 

Fakhir Jebur Muter Ajeel Slemauy 

 - Employed at Al-Basra university 1/10/1983 ,then at Baghdad university faculty of 
education Ibn Rushid up to 31/12/2007, then at Al- mustansirya university faculty of 
education from1/1/2008  , then the referral of retirement after completing the legal age. 

- Head of department of Quranic sciences at faculty of education Ibn Rushid Baghdad 
university 2004- 2007 

- Head of department of Quranic sciences at faculty of education almustansirya university 
2008-2012. 

- High diploma / institute of teachers- Baghdad1973 
- Bachelor of Arabic / faculty of arts Baghdad university- 1978 
- MA of Arabic/ faculty of arts – Baghdad university- 1983 
- PHD of Arabic/ faculty of arts – Baghdad university- 1989 

Conferences and Seminars 

- First Kufa conference 7-8/5/2012 
- Faculty of education – Al mustansirya conference 25-26/5/2012 
- Faculty of arts- Ibn rushed conference 2012 
- Conference of the Minstry of Education for Islamic education Approach 

26/5/2012 
- Seminar of the ministry of higher education and scientific research to develop 

the Quran sciences April / 2012   

-  Reading at explanation verses from surah Yass Alkalam alqurania magazine 2011 

- Reading at explanation verses from surah alshamis Alkalam alqurania magazine march 
2011. 

- Reading at explanation verses for the prophet and his family Alkalam alqurania 
magazine April 2012 

- Reading at explanation verses from surah alwaqiaa Alkalam alqurania magazine August 
2012 

- Alsaid Mohammed Hassan Alsadr and his role in political life in Iraq 1948 
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