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 ةالذاتي ةالسير
 

 
 
 

ــاالســ          نزار عامر حسين العبيدي د.:    ـم ـــــــ

  م1979بغداد / : تاريخ الميـالد 

 متزوج الحالة الزوجية :

 4    دد األوالد  :ــعـــ

 مسلم   :   الديـــــــــــانة

         فلسفة أصول الدين / فكر اسالمي:     صــالتـخـص

 تدريسي:       ه ــــــالوظيف

    أستاذ مساعد   الدرجة العلمية :

            جامعة األنبار / كلية العلوم االسالمية:     عنوان العمل

      ---------العمل   :  هاتف

       07811241774:   الهاتف النقال

 dr.nazar.hussain.79@gmail.com كتروني :البريد إالل
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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 
 بكالوريوس

 
 2002 اصول الدين الجامعة العراقية

 2007 اصول الدين الجامعة العراقية الماجستير
 الدكتوراه

 
 2012 أصول الدين الجامعة العراقية

    أخرى 
 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 ثالثًا : التدريس الجامعي . 
 الى - منالفترة   الجامعة الجهة  )المعهد / الكلية( ت
 2017 -2008من  نباراأل كلية العلوم االسالمية 1
2    
3    
4    

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت
 2017  -2008من  كلية العلوم االسالمية تدريسي 1
2    

3    

4    

5    

6    
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 رابعًا : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

ــالقس ت ــالم مـ ــ ــالسن ادةـ ــ  ةـ
 2012 -2008 األعالم األسالمي العقيدة والدعوة والفكر 1
 2013-2009 العقيدة واالستشراق  العقيدة والدعوة والفكر  2
 2014-2010 فرق عقائدية معاصرة العقيدة والدعوة والفكر  3
 2014-2010 رد الشبهات عن االسالم العقيدة والدعوة والفكر 4
 2017-2015 مقارنة االديان العقيدة والدعوة والفكر 5
 2017-2016 السيرة النبوية التفسير والحديث  6
 2017-2016 والديمقراطيةحقوق األنسان  التفسير والحديث 7

 
 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامسًا:  

ــم ةاسم األطروحة  أو  الرسال ت ــة القسـ  السن
1    

 
 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادسًا:  

 هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 
 حضور(

 
1 

العلوم االسالمية في 
 -مؤتمر–صالة وتجدد أاألنبار 

 
2012 

 
 

 باحث كلية العلوم االسالمية

 
2 

القرض العقاري وحاالت جوازه  
 ندوة علمية–ومنعه 

 
2009 

 
========= 

 حضور
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3 

شبهات المستشرقين حول السنة 
 النبوية والرد عليها

 
2013 

 
========== 

 
 محاضر

ضمان حقوق االقليات في  4
 ندوة علمية–المجتمع العراقي 

 مشارك الجامعة العراقية 2009

القصص القراني خصائصه  5
 ندوة-،اهميته ،اساليب تدريسه 

 حضور الجامعة العراقية 2009

 حضور كلية العلوم االسالمية 2012 ندوة-الدية بين العرف والشرع 6
7     
 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  
 خارج الكلية داخل الكلية

  عضو لجنة انضباط الطلبة
   الثقافة واالعالم عضو لجنة 

   مجلس الكلية ممثل عن التدريسيينعضوا 
  استقبال الطلبة الجددعضوا لجنة 

  عضو لجنة إلعداد الدليل اإلرشادي 
  عضو لجنة متابعة غيابات الطلبة 

  عضو مجلس قسم العقيدة
  عضو اللجنة املالية

  متابعة عمل اللجان الفرعيةعضو لجنة 
  عضو لجنة الخطط واملناهج الدراسية

  عضو اللجنة التحقيقية 
  عضو لجنة االرشاد التربوي 

  االستاللعضو لجنة 
  عضو لجنة متابعة شؤون الطالب
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ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع أو تطوير  
 .التعليم 

 السنة النشر محل أسم البحث ت
1    
2    
3    
4    

 
 تاسعا: عضوية الهيئات العلمية المحلية والدولية . 

1-     
2-    

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشرًا:  
 السنة الجهة المانحة  او الجائزة أو الشهادةكتاب الشكر  ت
 2012 الرمادي-كلية العلوم االسالمية  شكر وتقدير للمشاركة في المؤتمر 1

 2012 الرمادي-كلية العلوم االسالمية  شكر وتقدير للمشاركة في ندوة علمية 2

شكر وتقدير للمساهمة في اقامة معرض  3

 للنشرات الجدارية

 الرمادي-االسالمية كلية العلوم 
2013 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفةحادى عشر : 
 سنة النشر أسم الكتاب ت
1   
 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 
 العربية -1

   CD   تم تسليم نسخة علىي


