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 عوض جدوع أحمد صالحاالسن الرباعي: -

 22/8/1882تاريخ الىالدة: -

                                                دكتوراهالشهادة:  -

 عقيدة التخصص الذقيق:        فلسفت أصول الدينالتخصص العام:  -

                               دكتىر استاذ مساعد اللقب العلوي:  -

 سنواث 8 اث الخذهت في التعلين العالي:عذد سنى -

 عذد سنىاث الخذهت خارج التعلين العالي: -

 alsosu2@gmail.comالبريذ االلكتروني: -

 م2002تاريخ هنح الشهادة:     الجاهعت العراقيت الجهت الوانحت للشهادة البكلىريىس: -

 م2008/8/11تاريخ هنح الشهادة:          الجاهعت العراقيتالجهت الوانحت لشهادة الواجستير:    -

 م2012:  تاريخ هنح الشهادة  الجاهعت العراقيت        الجهت الوانحت لشهادة الذكتىراه:   -

 أحكاما وآدابا  النصيحت في االسالم عنىاى رسالت الواجستير:  -

االنوار االلهٌة فً شرح المقدمة السنوسٌة لالمام عبد الغنً  عنىاى اطروحت الذكتىراه: -

 النابلسً )دراسة وتحقٌق(

 

 

 



 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

  جامعة ديالى / كلية العلوم االسالمية أمين مجلس الكلية 1
ضمان الجودة مسؤول شعبة  2

 واالداء الجامعي
  جامعة ديالى / كلية العلوم االسالمية

رئيس قسم العقيدة والفكر  3
 االسالمي

جامعة ديالى / كلية العلوم 
 االسالمية

 

4    

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

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

  م2012-م 2008 الجامعة العراقية / العلوم االسالمية 

  الى االن -2013 جامعة ديالى / العلوم االسالمية  

    

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

الجامعة  
 العراقية

العلوم 
 االسالمية

 2009-2008 حقوق االنسان العقيدة 

 

العلوم  جامعة ديالى 
 االسالمية

 م2011-2010 الحريات العقيدة 

العلوم  جامعة ديالى 
 االسالمية

 2014-2013 علم الكالم العقيدة 

2014-2015 

2015-2016 

العلوم  جامعة ديالى 
 االسالمية

المدارس  العقيدة 
 الكالمية

2016-2017 

العلوم  جامعة ديالى 
 االسالمية

 2017-2016 اسس الفلسفة العقيدة 

      

      

 

 التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرهاالمواضيع الدراسية  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      



      

      

      

 ائل واالطاريحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلٌة الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

      

 

 .العلمية والورش التي شارك فيهاالمؤتمرات والندوات  -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

الدالالت العقدية في  .1
التفسير البياني لمقران 

الكريم عند الدكتور 
 فاضل السامرائي

الدولي الرابع المؤتمر 
لكمية دراسات القران 

والسنة ، جامعة العموم 
االسالمية الماليزية ، 

 نيالي

 2015 بحث

دور المؤسسات  .2
الوقفية في الحفاظ 

على القيم السلوكية 
لدى الالجئين 

 السورين

المؤتمر العلمي الدولي 
جمعية النهضة  –األول 

العلمية بالتعاون مع 
 جامعة أديامان التركية

 2016 بحث

الرؤية القمبية في  .3
دراسة –القران الكريم 

 عقدية

العممي الثامن المؤتمر 
لكمية التربية لمعموم 

 االنسانية ،جامعة ديالى

 2015 بحث

موقف االمام عبد  .4
الغني النابمسي من 

 المتشابهات

االول  المؤتمر العممي
لكمية العموم االسالمية ، 

 جامعة ديالى

 2013 بحث

مالمح التعايش  5
السلمي بين المدارس 

الفقهية في العراق 
المدرسة المالكية 

 ..انموذجا

المؤتمر العلمية  
 للجامعة العراقية 

 كلية العلوم االسالمية 
 

 2016 بحث

 2016 بحثالمؤتمر العلمي كليت مظاهر الفساد  .6



المترتبة على سوء 
 استخدام الهاتف النقال 

واثرها على المرأة 
المسلمة وطرق 

عالجها في ضوء 
   التربية االسالمية

 –التربيت للبناث 

 جامعت بغداد

اإليمان وأثره في  .7
تحقيق النهضة 

 الحضارية

كليت المؤتمر العلمي 

 –العلوم اإلسالميت 

 جامعت بغداد 
 

 2016 بحث

الكرامة االنسانية  .8
للمرأة في القران 
 الكريم )مشترك(

المؤتمر العلمي كليت 

 –التربيت للبناث 

 جامعت بغداد

 2015 بحث

 

 الدورات التي شارك بها والتي أقامها -

مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة

طرائق  .1
 التدريس

التعليم 
 المستمر

2015 

مركز  حاسوب .2
 الحاسوب

2015 

    

    

 

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

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factors)المجالت العلمية و مجالت  -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فٌه

 السنة

      



      

      

      

      

      

      

 

 . عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية -

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 /دولٌة

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب
 انتهاء

 العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

 

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

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 علٌه

)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

 

 

 التاليف والترجمة -

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشراسم دار  عنوان الكتاب ت



 منهجٌة النشر

      

      

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

 ال يوجد -1

2- 

3-    

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1. 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

 (CDمالحظة/ يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص ) 

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 


