
  السيرة الذاتيةالسيرة الذاتية
  

 الشخصية: البيانات         -1

 هادي عبيد حسن  د.: االسم -2

 1/7/1973الرمادي/االنبار الوالدة: وتأريخ محل -3

 ذكر  : الجنس -4

  14/107/7الرمادي االنبار  :السكن محل -5

  dr.hadi_ubed@yahoo.comاإللكتروني: البريد -6

 07906124720 :الهاتف: -7

  
 دكتوراه :العلمية الشهادات -8

9-  

 :  شغلها التي الوظائف -10

 م .1/10/2010إلى  25/5/2006مقرر قسم العقيدة والدعوة والفكر من  -11

 :  المنشورة البحوث -12

التفسير البياني في قصة ذي القرنين ، منشور في مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية  العدد العاشر  -13

 م .18/12/2007

لعام  75ألستاذ جامعة بغداد / كلية ابن رشد العدد المآخذ الكالمية في عقيدة المعتزلة ، منشور في مجلة ا -14

 م.2008

المسائل الكالمية عند اإلمام الشاطبي في كتابيه االعتصام والموافقات ، مجلة األستاذ جامعة بغداد / كلية  -15

 ابن رشد .

راسات جدل المعتزلة بين العقيدة والفلسفة دراسة تحليلية في إثبات المعتزلة إلوهية هللا ووجوده مجلة د -16

 .  2016لعام  55عربية وإسالمية / جامعة القاهرة في العدد 

، مجلة كلية العلوم  «رؤية معاصرة»الدنيا عند بديع الزمان النورسي وارتباطها بعقيدة اآلخرة  -17

 .2016لعام  24الرمادي العدد –اإلسالمية /االنبار 

 الكتب المنشورة: -18

الرازي ونصير الدين الطوسي)عرض ونقد( منشور ضمن كتاب قضايا النبوة بين ابن سينا وفخر الدين  -19

  40123/2016دار الكتب والوثائق المصرية برقم إيداع 

 المؤتمرات  -20

المشاركة العلمية في المؤتمر العلمي األول المقام في جامعة االنبار / كلية العلوم اإلسالمية بعنوان  -21

م ببحث مقدم 2008هـ/ الموافق نيسان 1429ني )العلوم الشرعية في االنبار أصالة وتجددا( في ربيع الثا

 بعنوان ) مذهب أهل التصوف عند اإلمام الشاطبي (.

المشاركة العلمية في المؤتمر العلمي المقام في الجامعة اإلسالمية / بغداد / كلية أصول الدين  قسم  -22

هـ/ 1430( في جماد األول  العقيدة بعنوان ) مدارس بغداد الكالمية ودورها في الدفاع عن اإلسالم

م ببحث بعنوان ) ردود ابن المني ِّر في االنتصاف على الزمخشري في التحسين 2009أيار  5-4الموافق 

 والتقبيح العقليين(

حضور المؤتمر العلمي الثاني المقام في الجامعة اإلسالمية بغداد / كلية البنات عنوان المؤتمر)اللغة  -23

 م .28/4/2009العربية وعلوم القرآن ( 

 المشاركة والمناقشة في الندوة الخامسة للجمعية الفلسفية المصرية القاهرة بعنوان: -24

 .10/5/2015) ضمير الحداثة ، الخصوصيات المقدسة وضروريات العصر( في  -25



 المشاركة والحضور في الندوة الختامية للجمعية الفلسفة المصرية القاهرة بعنوان  -ج -26

 م .14/6/2015ها في دراسات المستشرقين ( في ) الموضوعية وجودها وحدود -27

 : إجتازها التي الدورات  -28

ولغاية  6/2/2006التربوية المقامة بمركز طرائق التدريس في جامعة االنبار للفترة  التأهيليةالدورة  -29

 م.8/3/2006

 م.8/5/1999للحاسوب في كلية الحاسوب جامعة االنبار بتاريخ  التأهيليةالدورة  -30

الشخصي اإلستراتيجي للمركز العراقي لإلبداع والتطور، وفق برنامج سفراء التنمية  دورة التخطيط -31

 . 2016أيار  20-18والتي أقيمت في السليمانية من 

 : الحاسوب مجال في المؤهالت  -32

 م وفق األنظمة والبرامج .22/7/2008للحاسوب في كلية الحاسوب جامعة االنبار في  التأهيليةالدورة  -33

 اسوب.مقدمة عن الح -34

 .  MS-DOSنظام التشغيل   -35

 .  Windowsنظام التشغيل  -36

37- Word . 

38- Excel  . 

  م.27/7/2011( في معهد لبنان للغات والحاسبات بتاريخ IC3الدورة لكفاءة ) -39

 العضوية -40

 عضو لجنة تحديث المناهج في قسم العقيدة والدعوة وفق متطلبات  -41

 عضو لجنة اإلرشاد في قسم العقيدة والدعوة . -42

 م .2009و2008و2007و2006ة امتحانيه في قسم العقيدة والدعوة األعوام  عضو لجن -43

 : أخرى نشاطات -44

 عمل مطوية بمناسبة شهر رمضان عنوانها وقفات في رمضان . -45

 : يجيدها التي اللغات -46

الدورة للغات والترجمة التخصصية جامعة القاهرة /كلية اآلداب مركز اللغات األجنبية في  -47

 م 19/11/2014


