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 السيرة الذاتية والعممية
  الهوية الشخصية والتحصيل العممي أواًل:
 رعد سميمان حسين الجبوري االسم: .1
 متزوج الحالة االجتماعية: .2
 1421بعقوبة  –ديالى  مكان وتاريخ الوالدة: .3
 عربية القومية: .4
 عراقي الجنسية: .5
 52211311110: رقم الموبايل .6

  drraad45@gmail.com :البريد األلكتروني .7

فكر اسالمي/  / فمسفة أصول الدين/أستاذ مساعد/ دكتوراه المقب العممي: .8
 الجامعة العراقية

 / كمية العموم االسالمية.جامعة ديالى :مكان العمل .9

 .1431حاصل عمييا من مدرسة المفرق االبتدائية عام  الدراسة االبتدائية: .11

حاصل عمييا من متوسطة األرقم بن أبي األرقم عام  ة:الدراسة المتوسط .11
1434. 

حاصل عمييا من إعدادية الدراسات االسالمية بعقوبة عام  الدراسة اإلعدادية: .12
1441. 

 .1441حاصل عمييا من الجامعة العراقية عام  البكالوريوس: .13

 .1551حاصل عمييا من الجامعة العراقية عام  الماجستير: .14

 .1550ييا من الجامعة العراقية عام حاصل عم الماجستير: .15

 سقوط الحضارات في القرآن الكريم. .1عناوين بحوث الماجستير: .16

 والموحدين في دولة المرابطين أثر اإلمام الغزالي. 2                           

خصائص الحضارتين االسالمية والغربية دراسة  .1عناوين بحوث الدكتوراه: .17
 في الحوار الحضاري.

 .1551 – 1444َس في مدرسة اإلمام ابي حنيفة الدينية لمفترة من َدر   .18
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 الوظائف والمناصب اإلداريةثانيًا: 
 .1551مسجل عام/ كمية الطب البيطري/  .1

 .1552 –كمية التربية/ األصمعي  –مدير وحدة الدراسات والتخطيط  .2

عي/ معاون العميد لمشؤون الطمبة/ الدراسة المسائية/ كمية التربية األصم .3
1552 

معاون العميد لمشؤون االدارية/ الدراسة المسائية/ كمية التربية األصمعي/  .4
1553. 

 .1513-1554أمين مجمس جامعة ديالى  .5

 .1510 – 1511رئيس لجنة الترقيات العممية/ كمية العموم االسالمية/  .6

 .1511لجنة الترقيات العممية/ كمية العموم االسالمية/  عضو .7

 
 والكفاءات العمميةالنشاطات ثالثًا: 

 .1511 – 1554عضو في لجنة اختبار سالمة المغة/  .1

 .1515حامل لقب أستاذ مساعد منذ عام/  .2

مدرس لمادة النظم اإلسالمية/ قسم المغة العربية/ كمية التربية األصمعي/  .3
1554 – 1515. 

/ كمية التربية األصمعي/ عموم القرآنمدرس لمادة الفكر االسالمي/ قسم  .4
1515 – 1511. 

مفاىيم أساسية في التعميم  – 1554محاضر في دورات التعميم المستمر عام  .5
 الجامعي، عنوان المحاضرة )الحرية واإلبداع(.

عضو لجنة تحضيرية إلعداد ندوة عممية بعنوان )األعراف والتقاليد الجامعية(  .6
 رئاسة الجامعة. 1515

 .1513عضو في لجنة تقييم األداء الذاتي لجامعة ديالى  .7

 دورة حول صفات األستاذ الجامعي/ الجامعة. .8

 دورة حول األداء الجامعي/ الجامعة. .9
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تكيت والبروتوكول/ وزارة التخطيط/ مشارك في دورة العالقات العامة وفن األ .11
 الوطني لمتطوير االداري وتقنية المعمومات/ االول في الدورة.المركز 

لعقد اتفاقيات تعاون  أحد أعضاء وفد عممي أن جميورية وروسيا االتحادية/ .11
 عممي بين جامعتنا وجامعات روسية.

 مشاركات عدة في ندوات وورش عمل في كميات الجامعة. .12

 .عمداء الكمياتكتاب شكر وتقدير من  35حاصل عمى أكثر من  .13

 كتاب شكر وتقدير من رؤساء الجامعة المتعاقبين عمييا. 2حاصل عمى  .14

 )عبد ذياب العجيمي(.كتاب شكر وتقدير من وزير التعميم العالي  .15

جياز اإلشراف  -كتب تثمين جيود من وزارة التعميم العالي 3حاصل عمى  .16
 والتقويم العممي.

 ( رسالة ماجستير.10مقوم عممي ألكثر من ) .17

 (.15مناقشة رسائل ماجستير ودكتوراه في جامعات عراقية ألكثر من ) .18

 .1513 رئيس المجنة العممية لمؤتمر كمية العموم االسالمية االول .19

 عضو دائم في لجنة حقوق اإلنسان المركزية في الجامعة. .21

 .1511عضو في لجنة تأليف كتاب منيجي )الفكر االسالمي( لمعام  .21
 

 المؤتمرات والبحوث العممية:رابعًا: 
 .1553مشارك في مؤتمر وحدة األبحاث المكانية/ كمية التربية الرازي/  .1

 .1554كمية التربية األساسية/ مشارك في مؤتمر اإلعجاز القرآني الثاني/  .2

 .1554مشارك في المؤتمر العممي األول لجامعة ديالى/  .3

 .1515مشارك في المؤتمر العممي الفمسفي العاشر/ بيت الحكمة/  .4

 .1511مشارك في المؤتمر العممي األول لكمية العموم اإلسالمية/ سامراء/  .5

 .1513مشارك في مؤتمر كمية العموم االسالمية االول/  .6

شارك في مؤتمر ديوان الوقف السني/ حول مناىضة الغموم والتطرف م .7
1510. 
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 قبولةالمو  البحوث المنشورةخامسًا: 
 .1553المكان وأثره في الدعوة/ وحدة األبحاث المكانية/  .1

 .1554/ اإلعجاز القرآني بالصرفة عند المعتزلة .2

 .1554/ البطاقة التموينية وفق المنظور الشرعي واالقتصادي .3

 .1515مخاطر وتحديات/  -ة العربية والعولمة المغ .4

 .1511/ مقومات وتحديات -وحدة المسممين  .5

 .1511/ البعد الديني لمعولمة .6

 .1513بد الغني النابمسي من المتشابيات/ دراسة ونقًدا/ موقف اإلمام ع .7

 .1510منيجية القرآن في حلِّ إشكاليات العمم المعاصر/  .8

 ي في رسالتو )أييا الولد(.الفمسفة التربوية لإلمام الغزال .9

 .1511 – 1515منذ عام  مقاالت في مجمة آفاق لجامعة ديالىعدة  .11


