
  

  السرية الذاتية
  

  الراويعزو   نعبد الرمحسعود  عبد هللا :االسم 
   ١٩٧٧:سنة الوالدة   ذكر  :اجلنس

   متزوج :احلالة االجتماعية   املوصل / نينوى  :مكان الوالدة 
ريخ احلصول عليه   عراقية :اجلنسية   ٢٧/٩/٢٠١٦ استاذ مساعد : اللقب العلمي و

  سنة ١٥ :خلدمة عدد سنوات ا  ٦ :عدد األطفال 
 

  الشهادات العلمية: نيا
  الشهادة  االختصاص  سنة التخرج  اجلامعة

  كلية الرتبية/ املوصل
٢٠١٢  

طرائق تدريس القران الكرمي 
  والرتبية االسالمية

  الدكتوراه

 /=املوصل
٢٠٠٧  

طرائق تدريس القران الكرمي 
  والرتبية االسالمية

  املاجستري

 قسم/ كلية الرتبية / املوصل
  اإلسالميةالقران الكرمي والرتبية 

٢٠٠١|٢٠٠٠  
القران الكرمي والرتبية 

  االسالمية
  البكالوريوس

االوقاف ( جملس علمي        ١٩٩٩ املوصل
  ) والشؤون الدينية

  اخرى

  
  النشاطات العلمية

    ٣  املناقشات 
ملؤمترات       ٧         كباحث املشاركة 

_ وصل بعد التحرير اشكاليات التعايش واالندماج يف امل  - أ
  ٢٠١٩-٦-٢٠الدويل الثاين  –املؤمتر العلمي السادس 

مرتكزات الدولة املدنية يف املنظور ( املتؤمتر الدويل االول   - ب
 كربالء املقدسة   ٣/٣/٢٠١٩-٢االسالمي 

  



كلية (جامعة كركوك | ندوة كلية الرتبية للعلوم االنسانية  -١  املشاركة يف الندوات
) توفري مستلزمات البيئة االمنة للمتعلمني الرتبية ودوزها يف
دور القيم الرتبوية يف توفري ٢٠١٦|٤|٢٥االثنني املوافق 
 بيئة امنة للتعلم

دور االستاذ (جامعة املوصل | دوة كلية العلوم االسالمية ن -٢
اجلامعي يف نشر قيم السماحة والتعايش السلمي 

(٢٠١٦|١٢|١٤ 
كليات دور  (املوصل جامعة | ندوة كلية العلوم االسالمية  -٣

العلوم االسالمية واملؤسسات التعليمية ودورها يف النهوض 
تمع   ٢٠١٧|١١|٢٩) لفرد وا

ندوة اشارات قرانية وحديثية يف سرية خري الربية  -٤
لتعاون مع مركز الوعي  ٣/١٢/٢٠١٨  .جامعة املوصل 

دور املراة يف بناء ( ندوة كلية الرتبية االساسية جامعة املوصل  -٥
تمع   .٥/٤/٢٠١٨) ا

ره ، معاجلاته و االدمان ، انواعه ، (ندوة قسم احلديث  -٦ ا
(١٨/٤/٢٠١٨.  

واقع املوارد املعدنية يف حمافظة نينوى ( ندوة كلية العلوم  -٧
 .٢٠١٩/ ١/٤) وسبل استثمارها 

 
الشريعة االسالمية ودورها يف (ندوة  كلية العلوم االسالمية  -٨

تمع   .١٣/٣/٢٠١٩) خدمة ا
دور السرية (جامعة املوصل| ندوة كلية العلوم االسالمية  -٩

تمع   ١٩/٥/٢٠١٩)النبوية يف ارساء التعايش السلمي يف ا
الندوة العلمية الدولية ملنصة اريد للباحثني الناطقني  - ١٠

  ١٥/٥/٢٠١٩_للغة العربية  يف جامعة املوصل 
حتصيل طلبة كلية العلوم اثر اسرتاتيجية التعليم املتمازج يف  -١  العلمية تاملنشورا

جملة كلية الرتبية  ..االسالمية وتنمية املفاهيم الفقهية لديهم
ىل   ىل / ٢٠١٦/ آذار / للعلوم االنسانية د  .جامعة د

أثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف حتصيل طالبات الصف  - ٢
 .اخلامس االديب يف مادة الرتبية وتنمية املفاهيم الدينية لديهم



ل لة  ات م ة لل ة / ٢٠١٦/  ٦/  ٢٥ة ال ا امعة الع  .ال

ا ملهارات تدريس  -  ٣ مدى ممارسة مدرسي الرتبية االسالمية ومدرسا
ت الشرعية م  .مادة التالوة يف ضوء الكفا ة للعل ة ال ل لة  م

ة  ان    .جامعة ت / ٢٠١٦/ آب /   تاالن
ا في ن الغل-٤ ا وقائ ف  ال رائ ت : وال م

ه  اد جامعة ال   ٢٠١٨.غ
اني -٥ حي الق ء ال ة في ض ا ولي :  ال ت ال ال

الء   ٢٠١٩في 
عل  - ٦ ات ال ات اس ة  ة اإلسالم ر مادة ال ت

اللي ف االس ة مهارات ال ها في ت   ال واث

ة ات اد االدبي وت ع اإلع ا ف ال الب ال اهه ل 

ها صل  ن ة جامعة ال ة االساس لة ال   ٢٠١٩م

  
 

 

  حبثا ١٥  تقيم البحوث 

  كتب الشكر
  عن جلان ونشاطات يف القسم) ٢١(: عميد الكلية 

  ٢٠١٥- ٢٠١٤عن نشاطات علمية يف موقع كركوك )  ٢: (مساعد رئيس اجلامعة للشؤون العلمية 
  دارية يف القسم والكلية عن جلان ونشاطات علمية وإ) ٤(: رئيس اجلامعة 

  :النشاطات األخرى

 رئيس اللجنة العلمية يف القسم  -١
  ٢٠٠١٧ولغاية    ٢٠٠١٣عضو جلنة امتحانية   -٢
 رئيس قسم احلديث  -٣
جامعة املوصل  )قوتنا  وحدتنا و تنوعنا مصدر(عضو اللجنة التحضريية للمؤمتر الدويل الثاين للتقريب ت -٤

 ١/٧/٢٠١٩-٣٠/٦للفرتة :



  
  :االدارية املناصب

 ٢٠١٥- ٢٠١٤ والدراسات احلديثيةالسرية النبوية منسق قسم  -١
  ١/٧/٢٠١٩اىل  ٢٩/٢/٢٠١٦ من احلديث وعلومهرئيس قسم  -٢

  
  
  
 


