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 السيرة العلمية

 ثانياً: السيرة العلمية.

 .االسعد اللقب: أ.م.د حازم عدنان احمداالسم: 

 بغداد. المحافظة:

 اديان التخصص الدقيق: أصول الدينفلسفة  التخصص العام:

الشهادات الحاصل  

 عليها

 الجهة المانحة

 ت

 م2001جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية / قسم اصول الدين البكالوريوس .1

 م2002االسالمية / قسم اصول الدين جامعة بغداد ـ كلية العلوم الماجستير .2

 م2012االسالمية / قسم اصول الدين جامعة بغداد ـ كلية العلوم الدكتوراه . 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 أوالً: النتاج العلمي.

 البحوث المنشورة. .١

 م.2002منهج االسالم في دعوة اهل الكتاب مجلة مؤتمر كلية العلوم االسالمية  .١

 م.2010االيمان واثره في تقويم سلوك المجتمع ..مجلة مؤتمر كلية العلوم االسالمية  .2

 2013القرآن العظيم ودوره في احياء العلوم في المجتمع..مجلة مؤتمر كلية العلوم االسالمية .. .3

باحث في قدسية النصوص االلهية وتأليفها )دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة(. مجلة كلية م .4

 (.00العلوم االسالمية العدد)

 اثر الدخيل العقدي الديني ومظاهره في الديانة االيزيدية، مجلة كلية العلوم االسالمية العدد .5

 اآلدابومشيئته، مجلة كلية (السالم عليه) المسيح لطبيعة الالهوتي التوصيف دراســــــــة في .6

 التلمود ومراحل تكوينه/ مجلة كلية اآلداب. .7

 الندوات..2

 مشاركة . أ

 2002دورة اللغة العربية ، مركز التطوير المستمر جامعة بغداد /  .١

 م2002دورة التاهيل التربوي مركز التطوير والتعليم المستمر  .2

 التوحيد في الديانات السماوية ندوة بيت الحكمة  .3

 مسلمين في حوار االديان واثرها التطبيقي بالنسبة لطلبة اصول الدينعلماء الجهود  .4

 م20١3الجامعة العراقية 

 الخطاب القرآني ودالالته في دعوة اهل الكتاب كلية التربية للبنات ـ جامعة بغداد. .5

المخدارات واثرها على المجتمع / كلية العوم االسالمية ومشاركة مؤسسة بابليون  .6

20١7 

 .20١7الشباب والمواطنة/ كلية العلوم االسالمية ومشاركة تجمع قادة الشباب .7

 م.20١7/ ورشة عمل قسم االديان والمركز الثقافي البريطاني. المواطنة .8

 

 الحضور . ب

 ( ندوة في اقسام كلية العلوم االسالمية المتعددة، وكليات عدة في بغداد والمحافظات.11)
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 المؤتمرات..3

 المؤتمرات.المشاركة في  . أ

 / م، 2013المنهج القرآني في تربية الفرد والمجتمع ــ جامعة بغداد ــ كلية العلوم االسالمية

 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر.

  المنهج القرآني في بناء الشخصية االنسانية وتنميتها ــ التصور والمعطيات ــ جامعة بغداد ــ

 م، مشاركة ببحث.2010كلية العلوم االسالمية /

 مـ ـ عضو 2012 م المدني ــ كلية العلوم االسالمية ــ جامعة بغداد ــوالتوافق المجتمعي والتؤا

 مشارك ببحث.اللجنة العلمية ، 

  / المشروع الحضاري االسالمي المسارات والتجارب / كلية العلوم االسالمية ــ جامعة بغداد

 م / عضو لجنة.2011

 الحضاري المعاصر/ كلية العلوم االسالمية ــ جامعة بغداد  تفكيك بنية العنف طريقنا الى االسالم

 م / عضو اللجنة التحضيرية.2011/ 

 حضور جلسات المؤتمرات. . ب

  م.2002القرآن والحياة ــ جامعة بغداد ــ كلية العلوم االسالمية ــ 

 م.2002التسامح في الديانات السماوية ــ بيت الحكمة بالتعاون مع كلية العلوم االسالمية ــ 

 .حقوق االنسان في القرآن الكريم ــ جامعة بغداد بالتعاون مع بيت الحكمة 

  م.2010القيادة في القرآن الكريم ــ بيت الحكمة بالتعاون مع كلية العلوم االسالمية 

  م.2010االيمان والحياة ـ جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية ـ 

 م.2011معة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية ــتجديد الفقه االسالمي اصوله وضوابطه ــ جا 

  م. 2011حقوق المرأة في الديانات والمعتقدات ـ بيت الحكمة ـ 

 .والمناقشات االشراف على الرسائل واالطاريح

 رسائل الماجستير.االشراف . أ

  طبيعة السيد المسيح )عليه السالم(، بين المسيحية واالسالم ــ دراسة تحليلية نقدية ــ  الطالبة

 .م.2010كاظم محسن/  علياء

 .اسباب هالك االمم في الديانات السماوية/ اطروحة دكتوراه/ الطلبة اآلء داود سلمان 

 

 مناقشات الرسائل واالطاريح . ت

عقائدها ــ دراسة مقارنة / إطروحة دكتوراه/ الفرق المسيحية في العراق تاريخها و .1

 الطالب علي احمد شكر/ كلية االمام االعظم.

التعايش السلمي بين االديان واجب ثابت في المنظور االسالمي/ رسالة ماجسيتر/ الطالب  .2

 ادريس صالح محمد/ كلية االمام االعظم.

سلمين منها / دراسة عقدية / التبشير بالنصرانية في البالد العربية واالفريقية ومقف الم .3

 اطروحة دكتوراه/ الطالب احمد ناصر فاضل / كلية االمام االعظم.
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االختالفات العقدية بين الكاثوليك والبروتستانت  دراسة نقدية في ضوء العقيدة االسالمية/  .0

 رسالة ماجستير/ الجامعة المستنصرية /كلية التربية .

دراسة تحليلية نقدية / رسالة ماجستير/ الطالبة نوال التكفير في الديانات وطرق معالجتها  .2

 .قاسم

 

 االنشطة العلمية:.5

 اللجان التي كنت عضواً فيها. . أ

 م.2012ولغاية  2002من العام  ان االمتحانية للدراسات االولية عضو اللج .1

 م.2010عضو اللجان االمتحانية للدراسات العليا  .2

 م.2012ـ  2010من العام قسم االديان المقارن ر عضو لجنة السمينا .3

 م2012-2010عضو اللجنة العلمية لقسم االديان. .0

 عضو لجنة االرشاد التربوي والنفسي قسم االديان. .2

 2011ـ2012ــ2010ـ 2013مقارنة لألعوام مقرر قسم االديان ال .1

 

 التدريس:.6

 اوالً: الدراسات االولية.

 العام الدراسي المادة الكلية الجامعة

 2002 استشراق االسالميةالعلوم  بغداد

 2002 استشراق العلوم االسالمية بغداد

 2010 استشراق العلوم االسالمية بغداد

تاريخ الديانتين اليهودية  العلوم االسالمية بغداد
 ، استشراقوالمسيحية

2011 

 التاريخ اليهودي العام العلوم االسالمية بغداد
استشراق/ الفقه 

 االسالمي

2012 

علم الالهوت / نصوص  العلوم االسالمية بغداد
مقدسة/ الفلسفة 

 المسيحية
 التاريخ اليهودي العام

2013 

التاريخ اليهودي العام/  العلوم االسالمية بغداد
استشراق/ علم الالهوت 

، نصوص مقدسة/ 
 الفلسفة المسيحية

2010 

الفلسفة المسيحية/  العلوم االسالمية بغداد
التاريخ اليهودي العام/ 

2012 
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 نصوص مقدسة/ 
 

 2011 الديانة المسيحية/  العلوم االسالمية بغداد

الديانة المسيحية/  العلوم االسالمية بغداد
 فالسفة المغرب العربي

2012 

 

 البحوث: تقويم.7

 دور االسرة في غرس القيم االجتماعية/ بحث ترقية .1

قصة إبراهيم )عليه االخالق الواردة في سفر الخروج/ بحث ترقية مباحث عقدية من  .2

 السالم( في القرآن الكريم/ بحث ترقية.

 / بحث ترقية اساليب اليهود والمشركين لمعاداة المؤمنين في ضوء القرآن الكريم. .3

/ بحث  .باإللهياتاالوامر القرآنية في خطاب النبي )عليه الصالة والسالم( المتعلقة  .0

 ترقية

/ بحث  المشركين. ادعاء بإنكارالسالم( أمر هللا تعالى نبيه محمداً )عليه الصالة و .2

 ترقية

 ة االله عندهم/ / بحث ترقيةاصول العقيدة اليهودية وحقيق .1

 النصارى ومعتقداتهم/ بحث ترقية .2

 التبليغ الديني/ بحث ترقية .2

 جواز بعثة الرسل )عليهم السالم/ بحث ترقية .2

 الترجيح والعجز منه/ بحث ترقية .10

نعام/ بحث ترقية مواضع اللين والحزم مع تكذيب المشركين للرسول في سورة اال .11

 المسلمين في ضوء القرآن الكريم/ بحث ترقية

 ماهية الديانة اليهودية/ بحث ترقية  .12

 المنهج النقدي عند االمام الصالحي/ بحث ترقية .13

 التكافل االجتماعي في الديانات الثالثة/ بحث ترقية .10

عبد مشالي / جامعة القادسية تقويم كتاب الشيخ العز بن عبد السالم للدكتور علي  .12

 / كلية التربية

داود وسليمان )عليهما السالم( في اآلثار اليهودية والمصادر االسالمية // بحث  .11

 ترقية

 ايماءات قرآنية في تربية الطفل المسلم/ سورة لقمان أنموذجاً/ بحث ترقية .12

 قيةإحسان االباء لالبناء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية / بحث تر .12

 منهج القرآن الكريم في التربية الفكرية/ بحث ترقية .12

 االديان السماوية واثرها في حماية المجتمع من جريمة االجهاض/ بحث ترقية .20

 الحكمة في الحوار في ضور الكتاب العزيز/ بحث ترقية .21

 السالم بين النظرية والتطبيق في الديانات السماوية/ بحث ترقية .22
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 بية عند اليهود/ بحث ترقيةأثر الهوى على توحيد الربو .23

الوسطية من وجهة االحاالت القرآنية والصريحة الى الكتب السماوية/ بحث ترقية .20

 االسالمية العلوم كلية/  التاسع العلمي المؤتمر الى مقدم بحثنظر اسالمية/ 

داللة التسامح في المنظور القرآني / دراسة موضوعية/ بحث مقدم الى المؤتمر  .22

 كلية العلوم االسالمية العلمي التاسع /

آداب التعايش السلمي التي تحلى بها ال بيت النبي )عليهم السالم( مع الفرد  .21

 بحث مقدم الى المؤتمر العلمي التاسع / كلية العلوم االسالمية والمجتمع

بحث مقدم الى المؤتمر  الخروج من الخالف عصمة وامان وراحة واطمئنان .22

 سالميةالعلمي التاسع / كلية العلوم اال

بحث  االرهاب اشكالية الذات مع اآلخر / قراءة في معوقات التوافق االجتماعي .22

 مقدم الى المؤتمر العلمي التاسع / كلية العلوم االسالمية

ردود االمام الكرجي على بعض الفرق االسالمية في كتابه نكت القرآ،. بحث  .22

 ترقية

محمد )صلى هللا عليه وسلم(/  البشارات الكتابية واالشارات القرآنية بمبعث النبي .30

 بحث ترقية

 سر الزواج في الديانة المسيحية/ بحث ترقية .31

 واحكامه الشرعية/ بحث ترقية الترجيح .32

 لمحات من الخيل واثرها في ايام االسالم الحاسمة/ بحث ترقية .33

 انجيل يوحنا دراسة نقدية مقارنة باالسالم / رسالة ماحستير .30

 لسي وجهوده العلمية والرعوية/ بحث ترقيةسيرة الشيخ علي بن علي الشبرام .32

العام من اختيارات القاضي ابي يعلى الفراء االصولية في كتابه العدة في اصول  .31

  الفقه/ بحث ترقية

 .اثر القرآن في تنمية االبداع/ بحث ترقية .32

 تقويم كتاب النظم االسالمية / كلية العلوم االسالمية. .32

 بحث ترقية/ 1221ــ1211نشاط اليهود في ليبيا  .32

شرح العقائد النسفية للتفتازاني في قوله وعذاب القبر للكافرين الى قوله والجنة  .00

 حق والنار حق/ بحث ترقية.

 مكي بن أبي طالب القيسي التوجيه النحوي/ بحث ترقية. .01

 مظاهر الكفر في الديانتين اليهودية والنصرانية/ بحث ترقية .02

 لتنمية البشرية/ بحث ترقيةمنهجية تغيير النفس في الفكر االسالمي وا .03

 


