
 لسيرة الذاتية والعلمية ا
 

 اسم التدريسي )الثالثي واللقب(
 

 الشهادة، اللقب العلمي
 التربية للعلوم اإلنسانية   ، كلية علوم القرآن والتربية اإلسالمية  قسم

 جامعة الموصل، الموصل، العراق 

 

 

 المعلومات الشخصية
 / صفوان تاج الدين علي عرب المولى   الثالثي واللقب االسم  •
 1/7/1976/  اليوم/الشهر/السنة المواليد •
 الموصل  /المدينة، البلد مكان الوالدة  •
 ذكر  الجنس •
 عراقية   الجنسية  •
 متزوج   الحالة الزوجية  •
 اليوجد   عدد األطفال  •
 07825358558 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 استاذ مساعد   العلمي اللقب  •
 ، جامعة الموصل قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 اصول الدين   التخصص العام  •
 فكر اسالمي   التخصص الدقيق •
 sfwantjaldean@gmal.com  البريد األلكتروني  •
 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORسCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 

 
 
 
 

mailto:sfwantjaldean@gmal.com


 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

،   العراقية  جامعةال،   العلوم االسالمية   كلية فكر اسالمي 2008 دكتوراه  •
 العراق

كلية العلوم االسالمية  ، الجامعة العراقية ،   فكر اسالمي   2002 ماجستير •
 العراق

كلية العلوم االسالمية  ، الجامعة العراقية ،   الدين اصول  1998 بكالوريوس  •
 العراق

 

 األلقاب العلمية
 1/2014/ 27 استاذ مساعد   •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 مقرر الدراسة المسائية  •
 رئيس لجنة المشتريات  •
مدير ادارة كلية التربية   •

 للعلوم االنسانية  
مدير شعبة الدراسات   •

العليا في كلية التربية  
 للعلوم االنسانية   

2009-2011 
 

2013 
 

2014- 2015 
 
 

2017-2020 

 قسم علوم القران /جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية 
 

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية 
 

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية 
 
 

 جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية 
عضو اللجنة االمتحانية   •

 المركزية في الكلية  
 جامعة الموصل / كلية التربية للعلوم االنسانية  2019 – 2017

 

 األنشطة التدريسية 
 قسم علوم القران ، كلية التربية . ، االولى ، حقوق االنسان  •
 قسم علوم القران ، كلية التربية . ، الثالثة ، مقارنة االديان  •



 الفكر االسالمي ، الماجستير ، قسم علوم القران ، كلية التربية .  •
 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 3 الماجستير •
 ال يوجد  الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة
 /منفرد   2012االسالم وابرز التحوالت على الساحة الفكرية منشور /مجلة التربية والعلم / سنة  •
 /منفرد  2012منظومة الحوار في الفكر االسالمي /مجلة التربية والعلم /سنة  •
 /منفرد  2013مكانة المسجد الفكرية التربوية /مجلة التربية والعلم /سنة  •
 / مشترك مع د.ياسر احمد عبدهللا العكيدي  2013وم االسالمية / سنة العقل عند المتكلمين /مجلة العل •
 العراقيين  نجامعة دهوك /كلية التربية / نقابة االكاديميي /ضعف الوعي السياسي في الفكر االسالمي المعاصر •
 2018/سنة  التربية ابن رشدجامعة بغداد /كلية   /النظام الديمقراطي في الفكر السياسي االسالمي المعاصر •
اهمية الجانب االخالقي وانعكاساته على الحياة العلمية /مقبول للنشر /كلية االداب /جامعة الموصل / بحث   •

  2019مشترك / 
 

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 2018مؤتمر جامعة بغداد / كلية ابن رشد / سنة   •
 2018مؤتمر العلمي التاسع /مركز بحوث السدود والموارد المائية /جامعة الموصل / •
 2019مؤتمر جامعة بغداد / كلية ابن رشد / سنة   •
   2019مؤتمر نقابة االكادميين العراقيين / جامعة دهوك / •



  2019مؤتمر جامعة صالح الدين / جامعة صالح الدين اربيل /  •
 2018ورشة عمل الدراسات العليا  قوانين االمتحان التنافسي / كلية التربية للعلوم االنسانية /  •
 2019التربية للعلوم االنسانية /   ورشة عمل الدراسات العليا قوانين االمتحان التنافسي  / كلية •
 2019ورشة عمل الدراسات العليا التدريب على قاعدة بيانات االجازات الدراسية   / رئاسة جامعة الموصل /  •
 2019ورشة عمل /نقابة االكادميين العراقيين / البرمجة العقلية للطفل رؤية لجدارة الذات /  •
  2019وم االنسانية /قسم العلوم التربوية والنفسية /الموسم الثقافي االول /كلية التربية للعل •

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 . 2012دورة جودة التعليم العالي / سنة  •
 2012دورة التربيب على حقوق االنسان /سنة  •
 . 2018(   mewe  lnternationalدورة )  •

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 /  كتاب شكر من السيد رئيس الجامعة     1 •
 /  كتاب شكر من عميد الكلية     17 •
 /  كتاب شكر من عميد كلية العلوم االنسانية     1   •
 / كتاب شكر عميد كلية التربية ابن رشد     1 •
 / كتاب شكر السيد مساعد رئيس الجامعة   1 •
 

 
 
 


