
 
 

 صورة شخصية 

 لعضو هيئة التدريس

 
 

 )CV(الذاتية السيرة

  الجبوري  الرزاق عبد جبير الرزاق عبد أحمد االســم              

 عامة معلومات  :اوال

    :الـعـنــوان .1

 االسالمية العقيدة الدقيق/الدين اصول العام  :التخصص  ـ االنبار جامعة : العمل •

 االنسانية للعلوم التربية كلية– االنبار جامعة :البريدي العنوان •

 07809931043   :نقال •

                :dr.mahmmod78@gmil.com االكتروني البريد •
 

   :شخصية معلومات.2

 عراقي  : الجنـسية                              الرمادي       : الــوالدة مكان   

 A1950695:سفر جواز                         1969/12/1: الوالدة تاريــخ   

    (  3  )  : األطفال عدد                             زوجمت   : االجتماعية الحالة  

 : العلمية المؤهالت : ثانيا

 الحصول تاريخ الــدولة الجامــعة الــدرجة
 عليها

 1995 العراق بغداد البكالوريوس 

 1997 العراق بغداد  الماجستير



 2008 العراق بغداد الدكتوراه

:                                                        .... الماجستير رسالة عنوان •
 مسلم صحيح على النووي  االمام شرح في العقيدة مسائل

......................................... 

 : الدكتوراه اطروحة عنوان •

 والنبوات اآللهيات في البخاري  صحيح على القاري  عمدة في الواردة العقدية االراء
 

  : الوظيفية الخبرات : ثالثا

 الرئيسية المهام الزمنية الفترة العمل مكان الوظيفة

 إلى من  
 

 الدراسات مقرر
 العليا

 10/1/2016 االنبار جامعة
 الدراسات طلبة متابع 

 علوم قسم في العليا
 القران

     

     

 : البحثية واالهتمامات التعليمية الخبرات : رابعا

 :(البكالوريوس)االولية الدراسات في المواد تدريس .1

 التخصص السنة/الفصل المادة اسم

  القرآن علوم
 

 االنبار جامعة
2001_2010 

 االسالمية العقيدة

  التالوة احكام
 

 االنبار جامعة
2001_2003 

 االسالمية العقيدة

 األديان
 

االنبار جامعة 
 2015 

 االسالمية العقيدة

االنبار جامعة العقائد                   
 2008_2016 

 االسالمية العقيدة

 المفسرين مناهج
 

 االنبار جامعة
2015_2016 

 االسالمية العقيدة

   

 : العليا الدراسات  في المواد تدريس .2



 التخصص            الفصل المادة اسم

 االنبار جامعة  العقيدة علم في دراسات
2010_2016 

  االسالمية العقيدة

االعظم االمام كلية  معاصرة عقدية مذاهب
 2014-2015 

  االسالمية العقيدة

   

  : والدكتوراه الماجستير رسائل على االشراف .3

 .عقدية دراسة النبوات مباحث في والموضوعة الضعيفة االحاديث •

  االحقاف والعشرين السادس جزء في العقدي البناء
 

 :البحوث تقييم. 4

 مساعد استاذ الى مدرس مرتبة من العلمية للترقية البحوث من مجموعة قيمت   
 :منها

 
 .2016/2/2 في 31 العدد_ القائم/ التربية كلية االنبار جامعة •

 30/6/2016/ في بال العدد االسالمية العلوم كلية االنبار جامعة •

 .2016/3/10 في 35 العدد االسالمية العلوم كلية  االنبار جامعة •

 2016/10/11في 64 العدد االسالمية العلوم كلية  االنبار جامعة •

 2016/10/11في 63 العدد االسالمية العلوم كلية  االنبار جامعة •
•  

 
 
 
 

   :البحثية االهتمامات .5
 

 : العلمية والندوات المتخصصة المؤتمرات : خامسا

 المؤتمر مكان المؤتمر عنوان
 تاريخ

 المؤتمر

 طبيعة
 المشاركة

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

 : المنشورة البحوث : سادسا

 السنة الحالة المجلة البحث عنوان

 التربية كلية االستاذ مجلة وحياته نبوته الخضر
 رشد ابن

 2012 منفرد

 عمدة في الواردة العقدية االراء
 في البخاري  صحيح على القاري 

 السمعيات

 رشد  ابن االستاذ مجلة

 2012 منفرد

 ومظاهرها  اسبابها االيمو ظاهرة
 العقدية ومخاطرها

 

 كلية بغداد جامعة مجلة
 2013 منفرد  االسالمية العلوم

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 :  المنشورة الكتب : ثامنا

 النشر تاريخ النشر جهة الكتاب عنوان

   

   

 : اللجان عضوية : تاسعا

 القسم مستوى  على الكلية مستوى  على الجامعة مستوى  على

 استالل لجان العلمية الترقيات لجنة 



  ماجستير مناقشة 
 العليا الدراسات مقرر

   

   

  : نفذها التي التدريبية الدورات : عاشرا

 انعقادها تاريخ الدورة مكان الدورة اسم

   

   

   

  :فيها شارك التي الدورات :عشر حادي

 انعقادها تاريخ الدورة مكان الدورة اسم

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 :اضافية معلومات :عشر اثنتا

 والتقدير الجوائز .1

 السنة البلد المانحة الجهة التقدير أو الجائزة نوع

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 العامة االهتمامات  .2

 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

  عامة كتابات

 المعاصرة والمذاهب والفقه العقيدة عامة قراءات

  أخرى  أنشطة

 
 
 
 
 

 العامة المهارات .3

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات

  

  األجنبية اللغــــات

  والرياضة العلمية والمناقشات والقراءة والمطالعة البحث  الهــوايـــــــــــات

 
 

 التوقيع التوقيع التوقيع

 الرزاق عبد أحمد: االسم
  جبير

 الذويب هاشم جمال .د. أ كريم جليل قيس.د

 الكريم القران علوم قسم رئيس 
 االسالمية والتربية

 الكلية عميد

 


