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  الـبـیـانـات الـشـخـصـیـة
  

د مظفر يونس أمحد الرمضاين  االسم   أ

  مدرس  اللقب العلمي  دكتوراه  الشھادة
  العقيدة والفكر اإلسالمي  العلميالقسم   العلوم اإلسالمية  الكلیة

  فسريت  التخصص الدقیق  الدينأصول   التخصص العام

 ayadmodafar@uomosul.edu.iq  البرید االلكتروني

  
  الـعـلـمـیـة المؤھالت

  

  تاریخ التخرج  التخصص  بلد التخرج  اسم الجامعة  الدرجـة
امعة اإلسالميةاجل بكالوریوس  

  بغداد
الفكر اإلسالمي والدعوة 

 والعقيدة اإلسالمية

 ١٩٩٣/  ٦/  ٩  

اإلسالميةامعة اجل ماجستیر   ١٩٩٦/  ٧/  ١٦ تفسري  بغداد 
هدكتورا ٢٠٠٢/  ٧/  ١٦ تفسري  بغداد جامعة بغداد   

  
  :الخبرات العملیة

  الفترة الزمنیة  جھة العمل  الوظیفة
  الى  من

  ٢٠١١  ٢٠٠٩  جامعة املوصل/ كلية العلوم اإلسالمية  مقرر قسم أصول الدين
  ٢٠١٥  ٢٠١١  وم اإلسالميةجامعة املوصل/ كلية العل  رئيس قسم أصول الدين

  ٢٠١٤  ٢٠١٣  جامعة املوصل/ كلية العلوم اإلسالمية  قسم الشريعة/ الدراسة املسائيةرئيس 
  

  ):ة(المنشور البحوث العلمیة
  تاریخ النشر  بلد النشر  مكان النشر  عنوان البحث

 - يف القرآن الكرمي/ دراسة داللية مفهوم اإلخبات
 موضوعية

جامعة املوصل / جملة  
ية العلوم اإلسالميةكل  

٢٠١٨ه /  م العراق / املوصل 1440 
لد   )١٨/٢(  ، العدد:العاشر :ا

وطي حاشيتا السيالتحشية على كتب التفسري "
ه) على ٩٥٠ه) وشيخ زاده ( ت:٩١١(ت:

 تفسري البيضاوي أمنوذجا "

جامعة املوصل / جملة  
 كلية العلوم اإلسالمية

م ٢٠٢٠ه /  العراق / املوصل 1441 
الثالث عشر :لدا  

)٢١/١( العدد:   
األمثال الكامنة يف سورة البقرة يف تفسري 

 الشعراوي / مجع ودراسة
جامعة تكريت جملة 

 للعلوم اإلنسانية
م ٢٠٢٠ه /   العراق / تكريت 1442 

لد: ( )١١)، العدد: (٢٧ا  
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 الكتب المنشورة
ردار النش عنوان الكتاب  سنة النشر 

    
   

  
  المقررات (المواد) الدراسیة التي قمت بتدریسھا:

  مكان التدریس  اسم المقرر (المادة)
 جامعة املوصل/ كلية العلوم اإلسالمية  علوم القرآن

 جامعة املوصل/ كلية العلوم اإلسالمية  مناهج املفسرين

ت األحكام   يةجامعة املوصل/ كلية العلوم اإلسالم  تفسري آ
  جامعة املوصل/ كلية العلوم اإلسالمية  التفسري التحليلي

  جامعة املوصل/ كلية العلوم اإلسالمية  مبادئ علم التفسري
  جامعة املوصل/ كلية العلوم اإلسالمية  التفسري املوضوعي

ت العقيدة   جامعة املوصل/ كلية العلوم اإلسالمية  تفسري آ
  لعلوم اإلسالميةجامعة املوصل/ كلية ا  أصول التفسري
  جامعة املوصل/ كلية العلوم اإلسالمية  أصول الدعوة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  


