
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 

 ةالذاتي ةالسير
 
 

 
 

ــاالســ          ا. م. د. احمد عبد الرزاق خلف خضير   :    ـم ـــــــ

  1970 /18/6     : تاريخ الميـالد 

 متزوج     الحالة الزوجية :

 أربعة     دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم      :   الديـــــــــــانة

      أصول الدين / عقيدة :        صــالتـخـص

 أستاذ في جامعة االنبار :       ه ــــــالوظيف

    أستاذ مساعد ) مشارك (   الدرجة العلمية :

           جامعة االنبار / كلية العلوم االسالمية / قسم العقيدة والدعوة والفكر :      عنوان العمل

 العمل   :         هاتف

     07724496089/   07905568450:     الهاتف النقال

 Dr.ahmedrazzaq@gmail.com  كتروني :البريد إالل

 

 

 

 

 
 

 

 الصورة 
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  يميداالكا

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 م1993-1992 كلية اصول الدين الجامعة العراقية/ بغداد

البيت / المملكة  -جامعة آل الماجستير
 األردنية الهاشمية 

 1999 -1998 راسات الفقهية والقانونية كلية الد
 م 

 هالدكتورا
 

 م 2002-2001 كلية العلوم اإلسالمية  جامعة بغداد 

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 م 2005 -2004  تدريسي في كلية اإلمام األعظم   1

 الى اآلن  -2005 جامعة االنبار  تدريسي في كلية العلوم اإلسالمية  2

العليا / كلية محاضر في الدراسات  3

 اإلمام األعظم  

 م 2014 -2013 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

االسالمية / جامعة   كلية العلوم مدرس  1

 االنبار 

 م2008 -2005

 االن لحد -2008 كلية العلوم االسالمية  مدرس جامعي أول  2

3    
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قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

قسم الدعوة / كلية االمام  1

 االعظم  

 م 2005 -2004 العقيدة االسالمية / ومناهج المتكلمين 

ولحد م 2006 -2005 سالمية / الفرق االسالمية العقيدة اال قسم العقيدة / جامعة االنبار  2

 م 2008 -2007 شبهات حول اإلسالم  قسم العقيدة / جامعة االنبار  3 االن 

 م 2009 –م 2008 الفرق اإلسالمية  قسم الحديث / جامعة االنبار  4

 م  2012 -2011 العقيدة اإلسالمية  قسم التفسير / جامعة االنبار  5

دين/الدراسات قسم اصول ال 6

 العليا 

 2014 -2013 نصوص عقدية 

قسم اصول الدين / الدراسات  7

 العليا 

 م 2016 – 2015 اإللهيات

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

المطالع السعيدة على متن الحفيدة  1

)دراسة وتحقيق(/ رسالة 

 ماجستير

 م2016-2015 قسم العقيدة والدعوة والفكر 

2    

3    

4    
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  يميداالكا

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

في العلوم الشرعية  )مؤتمر 1

 االنبار اصالة وتجددا (

عضو اللجنة  جامعة االنبار  م 2008

العلمية الختيار 

 بحوث المؤتمر 

ندوة ) شبهات المستشرقين  2

المعاصرين حول السنة 

 النبوية والرد عليها (

 مقرر الندوة  كلية العلوم االسالمية  م2013

ندوة )البناء الفكري السليم  3

 وأثره في تحصين المجتمع (

 الندوة مقرر  كلية العلوم االسالمية  م2017

4     

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

 دورة التخطيط اإلستراتيجي الشخصي  دورة التأهيل التربوية 

 دورة فن اإللقاء المؤثر  عضو اللجنة العلمية في قسم العقيدة 

راءة القرآن برواية االجازة العلمية في ق رئيس لجنة االرشاد والتوعية في قسم العقيدة 

حفص عن عاصم بالسند التام الى رسول هللا 

 وسلم صلى هللا عليه
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  يميداالكا

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

مجلة العلوم االنسانية /  وحدة االديان دعوة في الميزان  1

 النبار جامعة ا

 م2007

مجلة العلوم االنسانية /  العدل عند المعتزلة  2

 جامعة االنبار

 م2007

مجلة العلوم االنسانية /  ابرز المعالم في سورة الكهف / دراسة فكرية  3

 جامعة االنبار

 م2008

4 

 

 

 

الموقف الغربي من شخصية النبي محمد صلى 

 هللا عليه وسلم

مجلة العلوم االنسانية / 

 عة االنبارجام

 م2009

مجلة العلوم االسالمية  السبر والتقسيم عند العقليين  5

 كلية العلوم االسالمية /

 م 2015

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

1-     

2-    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  
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  يميداالكا

 السنة انحة الجهة الم كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 م7/1/2013 عمادة كلية العلوم االسالمية  كتاب شكر  1

 م19/3/2013 عمادة كلية العلوم االسالمية  كتاب شكر  2

 م9/12/2013 رئاسة جامعة االنبار  كتاب شكر  3

 م11/12/2013 رئاسة جامعة االنبار  كتاب شكر  4

 م21/2/2017 رئاسة جامعة تكريت  كتاب شكر  5

 م3/1017 /16 وزارة التعليم العالي  اب شكر كت 6

 م2017 /1/2 عمادة كلية العلوم اإلسالمية   شهادة تقديرية  5

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

3   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية تامة  -1

 اللغة االنكليزية ضعيفة  -2

3-             

        

   CD يتم تسليم نسخة على  


