
                                

  الذاتية ةالسير                                             

  أحمد رشيد حسين أحمد العزاوي -د :ـــــماالســ

  ١٩٧٠ -التولـــــد :

  مدرس -الدرجة العلمية :

  جامعة بغداد  –كلية العلوم االسالمية  -عنوان العمل :

  ١٨/١١/٢٠٠٢ -تاريخ التعيين :

  اوال : المؤهالت العلمية 

  التاريخ  الكلية   الجامعة  الدرجة العلمية
كلية العلوم   جامعة بغداد  بكلوريوس

  االسالمية
١٩٩٥  

  ١٩٩٧  اآلداب  العراقية جامعةال  الماجستير
  ٢٠٠٩  اآلداب  الجامعة العراقية  الدكتوراه
        اخرى

  

  ثانيا : التدرج الوظيفي

  الى -الفترة من   الجهة  الوظيفة   ت
  مستمر -٢٠٠٢  كلية العلوم االسالمية جامعة بغداد   استاذ جامعي ١
٢        

  

  ثالثا : المؤتمرات العلمية والندوات التي شارك فيها

  

  

  

  

  



  

  

  نوع المشاركة  مكان انعقادها  السنة   العنوان  ت
وقاية المجتمع من الجريمة في   ١

  االسالم
  / جامعة بغداد م٢٥/٤/٢٠١٢

كلية العلوم  
  االسالمية

  بــاحــث 

مسئولية الطبيب عن اخطائه   ٢
 في معالجة المريض

  /جامعة بغداد   م٣٠/٤/٢٠١٣
كلية العلوم 
  االسالمية

  حضور 

قراءات حضارية في شخصية   ٣
  الرسول 

  (صل هللا عليه وسلم )

  /جامعة بغداد   م١٧/٣/٢٠١٣
كلية العلوم 
  االسالمية

  حضــور

هدر المال العام اسبابه   ٤
  وعالجه 

  /جامعة بغداد   م١٦/٣/٢٠١٤
كلية العلوم 
  االسالمية

  حضـــور  

ق خريطة الطريق التنوع الخال  ٥
  لتعزيز التعددية 

  /جامعة بغداد   م٢٠/١٠/٢٠١٤
كلية العلوم 
  االسالمية

  حضــور

المنهج القرآني في بناء   ٦
الشخصية االنسانية 

التصور  –وتنميتها 
  والمعطيات 

جامعة   ٢٣/٤/٢٠١٤
بغداد/كلية 

العلوم 
  االسالمية

  باحث

القراءات القرآنية في   ٧
العصر الحديث بين 

  الواقع والطموح

جمعية الزاد   ٢/٤/٢٠١٥
العراقية للقران 
  الكريم وعلومه

  باحث
  

 ومراكز الجامعات دور  ٨
 والمؤسسات االبحاث
 بناء في العلمية

 الحضاري المشروع
  االسالمي

 جامعة  ٣١/١٢/٢٠١٤
 مركز/الكوفة

  الكوفة دراسات

  باحث

 والتطرف الغلو ظاهرة  ٩
  المجتمع في واثرها

 الوقف  ٢٤/٢/٢٠١٥
 دائرة/السني

 البحوث
  والدراسات

  باحث

  
١٠     

 المؤسسات دور
 تعزيز في التعليمية
 االنسانية القيم منظومة

  العالقة أسس

 الجامعة  ٢٨/٣/٢٠١٦
 كلية/العراقية
العلوم 

  االسالمية

  باحث



المشروع الحضاري   ١١
االسالمي المسارات 

  والتجارب

جامعة بغداد   ٣/٤/٢٠١٥
/كلية العلوم 

  االسالمية

  باحث

اللغة والترجمة منهال   ١٢
  والتجديد  لإلبداع

جامعة بغداد   ١٢/٤/٢٠١٦
  /كلية اللغات

  باحث

تفكيك بنية العنف   ١٣
طريقنا لإلسالم 

  المعاصرالحضاري 

جامعة   ٤/٤/٢٠١٦
بغداد/كلية 

العلوم 
  االسالمية 

  باحث

          
  

  

  التقدير شهادات و  الشكر  كتب: رابعا

  السنة  الجهة المانحة   كتاب الشكر وشهادة التقدير   ت
وزير التعليم العالي   شكر كتاب  ١

  والبحث العلمي
٢٠١٣  

عميد كلية اللغات   شكر وشهادة تقديرية   ٢
  جامعة بغداد

٢٠١٦  

عميد كلية العلوم   شكر وشهادة تقديرية  ٣
االسالمية /الجامعة 

  العراقية

٢٠١٦  

  ٢٠١٤  رئيس جامعة الكوفة  شكر وتقدير   ٤
دائرة البحوث   شكر وشهادة تقديرية  ٥

والدراسات ديوان 
  الوقف السني

٢٠١٥  

عميد كلية العلوم   شكر كتاب  ٣   ٦
االسالمية جامعة 

  بغداد 

٢٠١٥،٢٠١٦،٢٠١٦  

  

  

  

  

  



  

  البحوث المنشورة والكتب المؤلفة –خامسا 

  

  سنة النشر  أسم البحث او الكتاب   ت
  ٢٠١٣  بحث علم المناسبة في سورة المجادلة   ١
قيم التسامح في القران الكريم واثرها في تحقيق السلم   ٢

  المجتمعي
٢٠١٥  

حركة العيون ودالالتها النفسية في القران الكريم دراسة   ٤
  غير اللفظيةفي اللغة 

٢٠١٥  

  ٢٠١٦  التطرف الديني واثره على االمن المجتمعي  ٥
نظرة اجمالية الى اساليب ترجمة القران المجيد الى   ٦

  الفارسية وضوابطها
٢٠١٦  

القراءة و القرآني التوظيف بين التأويل                  ٧
  )انموذجا التاريخاني المنهج(الحداثية 

٢٠١٧  

  ٢٠١٧  علم علوم القران والمدارس الحداثية دراسة تاريخية نقدية   ٨
 


