
 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 ةالذاتي ةالسير
 

 
 

 

ــاالســ                   د هادي عبيد حسن الويسي  أ. م .:   ـم ـــــــ

  م1/7/1973 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

    4 دد األوالد  :ــعـــ

  مسلم :   الديـــــــــــانة

        عقيدة إسالمية :      صــالتـخـص

  تدريسي:      ه ــــــالوظيف

    أستاذ مساعد    الدرجة العلمية :

             كلية العلوم  اإلسالمية  -جامعة االنبار:    عنوان العمل

        07906124720العمل   :  هاتف

       07906124720:   الهاتف النقال

 dr.hadi_ubed@yahoo.com كتروني :البريد إالل

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  العلمية الدرجة 

 بكالوريوس
 

 م1997-1996 علوم القران/التربية األنبار

 م2002 العلوم اإلسالمية بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 م2015 دار العلوم القاهرة

    أخرى
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قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من رة  الفت الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 لحد اآلن 2006من  األنبار كلية العلوم اإلسالمية  1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 م2009-2006 الميةجامعة األنبار/كلية العلوم اإلس مدرس مساعد 1

 م2015-2009 جامعة األنبار/كلية العلوم اإلسالمية مدرس جامعي 2

 اآلن -2016 جامعة األنبار/كلية العلوم اإلسالمية مدرس جامعي أول 3

4    

5    

6    
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  يميداالكا

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006/2007/2008 المدخل لدراسة العقيدة العقيدة والدعوة والفكر 1

 اآلن 20016 التصوف واألخالق عقيدة والدعوة والفكرال 2

 2008/2010/2016 حفظ القرآن والتالوة العقيدة والدعوة والفكر 3

 2010/2011 العقيدة اإلسالمية قسم التفسير وأصول الفقه 4

 2010/2011 فرق ومدارس كالمية الحديث وعلومه 5

 2009/2010 والسنة عرض العقيدة في القران العقيدة والدعوة والفكر 6

 2015/2016 فرق ومدارس كالمية العقيدة والدعوة والفكر 7

 2016-2015 العقيدة اإلسالمية قسم التفسير 8

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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  يميداالكا

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات ادساً: س 

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

العلوم الشرعية في األنبار أصالة  1
 وتجددا  

 م2008نسيان 

نبار _   باحث العلوم اإلسالميةجامعة األ

مدارس بغداد الكالمية ودورها في  2
 ماإلسالفاع عن الد

 2009ايار 4-5
الجامعة اإلسالمية _كلية أصول 

 الدين

 باحث

البناء الفكري وأثره في تحصين  3

 المجتمع

نبار _  م2017آذار   لجنة تحضرية العلوم اإلسالميةجامعة األ

أثر القيادات اإلدارية في القضاء  4

 على الفساد اإلداري والمالي

كانون 

 م2016األول

نبار _   حضور وم اإلسالميةالعلجامعة األ

المخدرات وأثرها السيء على الفرد  5

 والمجتمع

تشرين 

 م2016الثاني

نبار _   حضور العلوم اإلسالميةجامعة األ

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

  2007-2006اللجنة اإلمتحانية 

  2008-2007اللجنة اإلمتحانية 

  2009-2008 اللجنة اإلمتحانية

عضو لجنة تحديث المناهج في قسم العقيدة 
 . 2009( ABETوالدعوة وفق متطلبات )

 

 

عضو لجنة اإلرشاد في قسم العقيدة والدعوة 
2008/2009. 

 

 

  2016لجنة مجلس القسم

  2016لجنة علمية لقسم العقيدة

لجنة اإلعالم في الكلية ورئيس اإلعالم في القسم 
 م2016

 

  2017-2016حانية لجنة امت
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أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1    

2    

3    

4    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  عضو الجمعية الفلسفية في جامعة القاهرة .        -1

  هيئة آفاق اإلبداع للتدريب والتنمية البشرية .عضو   -2

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

في  324م ر ج  رئاسة جامعة األنبار شكر وتقدير 1
 م .11/6/2008

في  327ح م ر  رئاسة جامعة األنبار شكر وتقدير 2 

14/6/2008 

 م .18/7/2007 عمادة كلية العلوم اإلسالمية / الرمادي شكر وتقدير 3
 م.28/12/2009 رئاسة جامعة األنبار شكر وتقدير 4 

في  310 عمادة كلية العلوم االسالمية/الرمادي شكر وتقدير 5

 م.28/3/2017
 462م ر ج   رئاسة جامعة األنبار شكر وتقدير 6

 2017في

2213/4/2017 
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

قضايا النبوة بين ابن سينا وفخر الدين الرازي ونصير الدين الطوسي  1

 )عرض ونقد(

 م20015

2   

3   

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية . -1

2- 

3-             

             

 

 

   CD تسليم نسخة على   يتم


