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 (CV)السيرة الذاتية
 

 د رشيد حمدي العبيديزياد. :  مــاالس              
 
 

 معلومات عامة اوال :
 :وانــنـعـال.1 

  كلية التربية للعلوم االنسانية..ـ  االنبارالعمل : جامعة 

 :مدرسالدرجة العلمية:        عقيدة              التخصص 

 :العنوان البريدي  
  :09709202027نقال 

  يكترونلالبريد اال  :....... 

.comzeid19702000@yahoo.......................................................................................
..  .............................................................................. 

 ومات شخصية  :معل.2
 عراقيسية : ـالجن                     .االنبار/الرماديوالدة : ــمكان ال   
                     7/1972/ 02خ الوالدة :ــتاري   
                                    3عدد األطفال :                           متزوج الحالة االجتماعية :  

 هالت العلمية :لمؤ اثانيا : 
 تاريخ الحصول عليها دولةــال عةــالجام درجةــال

علوم /كلية البغداد البكالوريوس
 االسالمية

 العراق
1770-1771 

/كلية العلوم بغداد الماجستير 
 االسالمية

 العراق
2009 

 2011 العراق كلية االمام االعظم  هالدكتورا

 

   

ة شخصية لعضو صور 
ه
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  كم الصالة بينهما+ الفتح على اذانا الجمعة وح  :ان رسالة الماجستيرعنو
 االمام واحكامه في الفقه االسالمي

 المباحث العقدية الواردة في كتاب عون المعبود :   هعنوان أطروحة الدكتورا
  .شرح سنن ابي داود 

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

 ة : الخبرات الوظيفيثالثا : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 مدرس 2001 1771 في مدارس تربية االنبار  درسم
متوسطة الطليعة + ثانويـة  معاون مدرسة

 الهجرة 
 مدرس 2009 1770

   مدير ومدرس 2001 2009 ثانوية الهجرة مدير مدرسة 
ــوم القــران مدرس مساعد ــة  قســم عل والتربي

 // كليــة التربيــة االســالمية
 جامعة االنبار

 تدريسي االن 2001

ــوم القــران مدرس مساعد  ــة  قســم عل والتربي
 // كليــة التربيــة االســالمية

 جامعة االنبار

 مقرر قسم 2007 2002

ــة  مدرس ــوم القــران والتربي قســم عل
االســــــــــــــــــــــــــــــــــــالمية/كلية 

 نبارالتربية/جامعة اال 

ــديل  االن 2012 مســؤول الموقــب الب
 في بغداد 

ـــــــــوم  مدير التسجيل  كليـــــــــة التربيـــــــــة للعل
 االنسانية / جامعة االنبار 

 مدير  االن 2011

 الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :رابعا : 
 :)البكالوريوس(الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
  المرحلة االولى لفقه االسالميا

  المرحلة الثانية فكر اسالمي
  الثة+ الرابعةالمرحلة الث اصول الفقه

  الثالثةالمرحلة  عقيدة
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  المرحلة الرابعة نظم اسالمية + اعجاز قراني
    

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية
تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر

 مرالمؤت
طبيعة 
 المشاركة

المؤتمر العلمي االول لكليات العلوم 
 االنسانية

جامعة االنبار/كلية التربية 
 باحث 2011 وم االنسانيةلللع

جامعة االنبار/كلية العلوم  العلوم االسالمية في االنبار اصالة وتجدد
 حضور 2011 االسالمية

 حضور 2011 ديوان الوقف السني التعايش السلمي
 حضور 2000 اربيل الديانحوار ا

 بحوث منشورة 9: سادسا : البحوث المنشورة
 :تاسعا : عضوية اللجان 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

 رئيس لجنة القسم عضو اللجنة االمتحانية عضو اللجنة االمتحانية
 مقابلةرئيس لجنة  رئيس لجنة المقابلة   مقابلة الطلبة الجدد عضو

   
 : شارك فيها التي : الدوراتعاشرا

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
مركز طرائق التدريس/ جامعة  دورة طرائق التدريس

 االنبار
2009 

/ مركز الحاسبة االلكترونية دورة الحاسوب
 2009-2009 جامعة االنبار

بحث وزارة التعليم العالي وال مبادىء حقوق االنساندورة 
 2010 العلمي

التدريب حول ابحاث النوع 
 االجتماعي

 جامعة االنبار 
2019 
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 : ثاني عشر: النشاطات االخرى 
   اسم النشاط

الحصول على كتب شكر وتقدير من 

 عميد الكلية 

  
   

الحصول على عدد من الشهادات 

 من رئيس الجامعة التقديرية 
  

 

 

  

                                                                                                                                                                                      ....................................................................        ::ع ع ــالتوقيالتوقي

  

                                     1102/ 1/ 1   ::التاريخ التاريخ 


