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 علي عبذ كنى علي  االسن الرباعي: -

 5/1/1971 تاريخ الىالدة: -

 17/6/3112تاريخ الحصىل عليها:                                    دكتىراهالشهادة:   -

 فلسفت علىم قرآى               التخصص الذقيق: تفسيرالتخصص العام:  -

 18/6/3112 تاريخ الحصىل عليو:              ر هساعذ دكتىراستا اللقب العلوي:  -

 سنت 11اث الخذهت في التعلين العالي: عذد سنى -

 يىم3سهر , 3سنت , 12عذد سنىاث الخذهت خارج التعلين العالي: -

   aliabd070@yahoo.com البريذ االلكتروني: -

  يت العلىم االسالهيتجاهعت بغذاد /كل : ىريىسلاالجهت الوانحت للشهادة البك -

 1992تاريخ هنح الشهادة: 

 جاهعت بغذاد/ كليت العلىم االسالهيت الجهت الوانحت لشهادة الواجستير: -

 3113 تاريخ هنح الشهادة: 

 الجاهعت العراقيتالجهت الوانحت لشهادة الذكتىراه:  -

 3112 تاريخ هنح الشهادة:    

 

 

 الصورة



 ر دراست تحليليتسىرة القذ  -1عنىاى رسالت الواجستير:  -

 آياث الخور دراست هىضىعيت -3                                 

 دراسة موضوعية–لغة الجوارح ودالالتها في القرآن الكريم  عنىاى اطروحت الذكتىراه: -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2006-1994 ىمديرية تربية ديال-وزارة التربية مدرس 1

 1997-1995 مديرية تربية ديالى-وزارة التربية مدير متوسطة الخلد 2

 2000-1998 مديرية تربية ديالى-وزارة التربية مدير ثانوية حمورابي 3

تدريسي قسم التربية  4
معهد اعداد  -االسالمية
 ديالى -المعلمين 

 2006-2002 مديرية تربية ديالى-وزارة التربية

كلية التربية –جامعة ديالى  تدريسي  5
 االساسية

2006-2010 

كلية العلوم –جامعة ديالى  تدريسي 6
 االسالمية

2010- 

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  2006-2002 ديالى-معهد اعداد المعلمين  1

  2010-2006 ربية االساسيةكية الت -جامعة ديالى 2

  -2010 كلية العلوم االسالمية -جامعة ديالى 3

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 1
 االساسية

 2010-2006 عربية عامة اللغة العربية

العلوم  ديالى 2
 االسالمية

 لقرآنعلوم ا-1 الشريعة

تفسير آيات -2

 االحكام
 التالوة -3

 

2010- 

      

      

      

      

      



 

 المواضيع الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

      

      

 

 

 

 اإلشراف على الرسائل واالطاريح -

عنوان الرسالة  القسم كليةال الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

الفكر االسالمي بين  1
 االصالة والمعاصرة

جامعة ديالى كلية 
 الميةالعلوم االس

بحث)الشروط والكيفية 
 للعمل بالسياسة الشرعية(

2013 

مؤتمر االعجاز  2
 القرآني الثالث

جامعة ديالى كلية 
 التربية االساسية

بحث)منهج التدرج القرآني 
 (في دعوة النبي 

2011 

اللغة العربية وعلوم  3
القرآن )اصالة ومعان 

 تتجدد(

كلية -الجامعة العراقية
 التربية بنات

بين اللغة القرآنية بحث)
 واللهجات العراقية(

2011 

الحملة الوطنية  4
االسالمية لمناهضة 

الغلو والتطرف 
 واالرهاب

 2015 حضور ديوان الوقف السني

أثر االسالم في بث  5
روح االخوة بين ابناء 

 الوطن الواحد

كلية –جامعة ديالى 
 العلوم االسالمية

 2016 محاضر

     

     



     

 

-  

-  

-  

-  

 الدورات التي شارك بها والتي أقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 2006 جامعة ديالى صالحية تدريس 1

 2005 جامعة ديالى كلية التربية دورة طرائق تدريس 2

 2005 جامعة ديالى  دورة سالمة اللغة 3

 2002 الجامعة المستنصرية دورة التأهيلية لتعليم الحاسوب 4

 2010 جامعة بغداد اختبار التوفل دورة 5

جمعية الباحثين  IC3دورة  6

 واالكاديميين العرب

2010 

    

    

    

    

 

 . المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوير التعليم -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 

-  

-  



-  

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsالمجالت العلمية و مجالت ) -

العدد  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
الذي 

 نشر فيه

 السنة

أشنونا للدراسات  1
 االنسانية

 2016 الرابع لغة القوة ودالالتها في القرآن الكريم العراق

وقائع  منهج التدرج القرآني في دعوة النبي  العراق الفتح 2
 مؤتمر

2011 

حوث ديالى للب 3
 االنسانية

 2012 53 سورة البينة دراسة تحليلية العراق

 2010 114 القرآن الكريم واالحرف السبعة العراق االستاذ 4

ديالى للبحوث  5
 االنسانية

 2013 58 أعجاز القرآن في بنان االنسان العراق

القرآن الكريم وذمه الرياء في بذل  العراق الفتح 6
 دراسة موضوعية -المال

24 2005 

ديالى للبحوث  7
 االنسانية

 2008 30 الحقوق السياسية في القرآن الكريم العراق

 2005 22 القراءة التفسيرية العراق الفتح 8

 2008 34 حقوق النساء في سورة النساء العراق الفتح 9

وقائع  بين اللغة القرآنية واللهجات العراقية العراق  10
 مؤتمر

2011 

الكيفية للعمل بالسياسة الشروط و العراق  11
 الشرعية

وقائع 
 مؤتمر

2013 

حق المساواة وخصوصيته في القرآن  العراق االستاذ 12
 الكريم مقارنة بالقوانين الوضعية

111 2010 

      

 

 

 

 

 

 

 . عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

 مازال عضوا/ تاريخ االنتساب
انتهاء 

 مالحظات



 العضوية

      

      

      

 

 إبداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

 

 

 التاليف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

محاضرات في  1
 علوم القرآن

دار دجلة 
عمان 
 االردن

 غير منهجي االولى 2015

لغة الجوارح  2
ودالالتها في 
القرآن الكريم 

سة درا–
 موضوعية

 غير منهجي االولى 2016 دار النوادر

الخمر في  3
القرآن الكريم 

 غير منهجي االولى 2016 دار المقتبس



دراسة بين 
داللة القرآن 

الكريم وموقف 
العلم المعاصر 

 منه

      

  

 اللغات التي يجيدها -

 العربية -1

2- 

3-    

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1. 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

  

 

 


