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 ةالذاتي ةالسير
 
 

 
 

ــاالســ           إبراهيم رجب عبدهللا محمد:   ـم ـــــــ

  1966 : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

    3 دد األوالد  :ــعـــ

  مسلم :   الديـــــــــــانة

        فلسفة:      صــالتـخـص

  تدريسي:      ه ــــــالوظيف

   أ.م    الدرجة العلمية :

            جامعة األنبار:     عنوان العمل

       --العمل   :   هاتف

      7807859080:    الهاتف النقال

 rgabibrahim @gmail.com كتروني :البريد إالل

 

 

 

 
 

 الصورة 



 
 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار
قسم ضمان الجودة واالعتماد 

  يميداالكا

 

 

 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 55991919 كلية اآلدابكلية اآلداب جامعة بغدادجامعة بغداد

 20012001 كلية اآلدابكلية اآلداب جامعة بغدادجامعة بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 20052005 كلية اآلدابكلية اآلداب جامعة بغدادجامعة بغداد

    أخرى

 

 

 

 

 

 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 77201201  ––  00500522 جامعة األنبارجامعة األنبار كلية العلوم اإلسالميةكلية العلوم اإلسالمية 1

2    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 77201201  ––  00500522 جامعة األنبارجامعة األنبار تدريسيتدريسي 1

 20122012  ––  20082008 جامعة األنبارجامعة األنبار رئيس قسمرئيس قسم 2
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 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2006ـ 2005 المكتبة ومناهج البحث العلمي العقيدة/ الفقه/ التفسير 1

 2017ـ 2007 المنطق الصوري التفسير /يدة/ الفقهالعق 2

 2017ـ 2008 الفلسفة اإلسالمية العقيدة/ الفقه 3

 2010ـ 2008 فكر إسالمي العقيدة 4

 2016 -2015 مبادئ الفلسفة العقيدة 5

 2014 -2009 مناهج المتكلمين العقيدة 6

 2010 فرق إسالمية ماجستير/ األمام األعظم 7

 2012 دراسات فلسفية مام األعظمماجستير/ األ 8

 2013 علم الكالم دكتوراه / األمام األعظم 9

ماجستير / تربية قسم علوم  10

 القرآن

 2016 عقائد وأديان

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 ملرضيةالتحفة السننية ابجوبة السئلة ا 1

 

 2016 العقيدة

2    

 

 

 

http://www.uoanbar.edu.iq/IslamicRamadiCollege/News_Details.php?ID=110
http://www.uoanbar.edu.iq/IslamicRamadiCollege/News_Details.php?ID=110
http://www.uoanbar.edu.iq/IslamicRamadiCollege/News_Details.php?ID=110
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 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / بوستر 

 حضور(

ول لكلية المؤتمر العلمي األ 1

 العلوم اإلسالمية

 باحث جامعة األنبار 2008

كلية العلوم اإلسالمية ـ  2011 معامالت مالية معاصرة 2

 الرمادي

 حضور

حكم التعامل مع مجموعة  3

 معن التجارية

كلية العلوم اإلسالمية ـ  2011

الرمادي ـ جامعة 

 األنبار

 حضور

المؤتمر العلمي الثاني لكلية  4

 ميةالعلوم اإلسال

 باحث جامعة األنبار 2012

المؤتمر العلمي التربوي  5

األول ) التربية والتعليم 

 وتحديات الواقع المعاصر

كلية التربية للبنات/  2012

 الجامعة العراقية

 باحث

القيادة اإلدارية ومقوماتها  6

 في المنظور اإلسالمي

 حضور كلية العلوم اإلسالمية 2016

الجيل المنهج النبوي وتربية  7

 الواعي

 حضور كلية العلوم اإلسالمية 2016

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

إشراف ومناقشة بحوث التخرج  .1

 2009للدراسات األولية للسنوات من 

 2016إلى 

 

.محاضرات للدراسات العليا في الفلسفة والعقائد 1

 تدريس علم الكالم لطلبة الدراسات عليا .3 زيارة طلبة المرحلة الرابعة في التطبيق .2 والفكر

4.  5.  

دورة التخطيط الشخصي  .7 دورة الكفاءة بالحاسبات .6

االستراتيجي من المركز العراقي 

 لإلبداع والتطوير

 دورة فن اإللقاء المؤثر. 8 دورة التأهيل التربوي .8
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 . أو تطوير التعليمص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخص

 السنة النشر محل أسم البحث ت

الفكر السياسي واالجتماعي بين قدامة بن  1

 جعفر البغدادي وابن حزم األندلسي

مجلة جامعة األنبار 

 للعوم اإلنسانية

2007 

هـ( ونقده 898عبد الرحمن الجامي )ت 2

ضه إللهيات فالسفة الصدور والمتكلمين وعر

 لمذهب وحدة الوجود في كتابه الدرة الفاخرة

مجلة جامعة األنبار 

 للعلوم اإلنسانية

2007 

هـ( وفلسفته 313مواقف أبي بكر الرازي )ت 3

 في القدماء الخمسة

مجلة األستاذ / كلية 

التربية / ابن رشد / 

 جامعة بغداد

2008 

األنبار مجلة جامعة  الموت والخوف عند فالسفة اليونان واإلسالم 4

 للعلوم اإلسالمية

2009 

مجلة جامعة األنبار  الدين عند الرصافي 5

 للعلوم اإلسالمية

2013 

اآلراء الكالمية المنسوبة لمعمر بن عباد  6

 السلمي

مجلة جامعة األنبار 

 للعلوم اإلسالمية

2014 

مجلة الفنون واآلداب  وقفات فلسفية مع علي الوردي 7

وعلوم اإلنسانيات 

 اعواالجتم

2016 

    

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 .2014 – 2010لجنة الترقيات العلمية في الكلية من      .1

 . 2016إلى  2009لجنة االمتحانات في الكلية . من  .2

 . 2015إلى  2009اللجنة العلمية في القسم . من  .3

 .2014إلى  2009لجنة الفحص واالستالل من االنترنيت من  .4

 . 2016إلى  2009لجنة اإلرشاد في القسم . من  .5

 .2012إلى  2009لجنة متابعة عمل اللجان الفرعية في القسم من   .6

 .2013لجنة تصحيح دفاتر طلبة الدراسات العليا في الكلية سنة  .7
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة انحة الجهة الم كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2009/ 11/10 السيد رئيس جامعة األنبار شكر وتقدير 1

السيد عميد كلية العلوم  شكر وتقدير 2

 اإلسالمية

20 /3 /2011 

السيد عميد كلية العلوم  شكر وتقدير 3

 اإلسالمية

19 /3 /2012 

 2012 /18/4 السيد رئيس جامعة األنبار شكر وتقدير 4

 .2012/ 27/6 جامعة األنبارالسيد رئيس  شكر وتقدير 5

 .30/10/2013 السيد رئيس جامعة األنبار شكر وتقدير 6

 2013 /3/9 كلية اإلمام األعظم الجامعة شكر وتقدير 7

8    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 يةاختبار توفل في اللغة االنجليز -1

           

             

 


