السيرة الذاتية
المعلومات الشخصية :
 :رغد سليم داود حبوش .

االسم

الحالة االجتماعية  :عزباء.
تاريخ الميالد
مكان الميالد
الجنسية

. 1791/11/1 :
 :بغداد .
 :عراقية .

المؤهل العلمي

 :ماجستير فلسفة.

التخصص العام

 :فلسفة .

التخصص الدقيق  :فلسفة اسالمية .
اللقب العلمي
السكن الحالي

 :مدرس .
 :بغداد .

_________________________________________________________________

الشهادات العلمية :
 -1شهادة الماجستير في الفلسفة اإلسالمية

. 9002

 – 3شهادة البكالوريوس في الفلسفة

. 9002

شهادات أخرى :
 -1شهادة اجتياز دورة التأهيل التربوي
 -0شهادة اجتياز دورة اللغة العربية

. 0212
. 0212

 -3شهادة اجتياز دورة الترقيات العلمية

. 0212
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الخبرات العملية :
. 9002

 مسؤولة شؤون طلبة  /شعبة التسجيل /كلية الطب/جامعة بغداد

. 9022

 عضو اداري في شعبة ضمان الجودة /كلية الطب/جامعة بغداد
 -تدريسية ( محاضر)  /كلية التقنيات الصحية والطبية

. 9029

 -عضو لجنة امتحانية/قسم األديان المقارن

-9022وحتى االن.

 تدريسية  /قسم األديان المقارن  /كلية العلوم اإلسالميةللمناهج ادناه :








حقوق اإلنسان .
الديمقراطية .
التصوف اإلسالمي .
المنطق .
الفلسفة اإلسالمية .
الفلسفة األوربية .
اإلستشراق .
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 – 9022وحتى االن.

البحوث المنشورة :









التصوف المعاصر  :محمد علي حلوم بحث منشور ضمن اعمال المؤتمر الفلسفي
العاشر للدراسات الفلسفية المنعقد في بيت الحكمة.9020
األلهيات في فلسفة ابي مدين المغربي  /بحث منشور في مجلة الفلسفة  /كلية األداب
 /الجامعة المستنصرية . 9029
المصطلح الصوفي والكالمي عند الجرجاني /بحث منشور في مجلة الدراسات
الفلسفية /بيت الحكمة . 9029
الحكمة القرآنية في ضوء بعض الحقائق الطبية  /ضمن اعمال المؤتمر الفلسفي لقسم
الدراسات الفلسفية المنعقد في بيت الحكمة . 9029
مفهوم التسامح اإلسالمي وانعكاساته على واقعية التعايش السلمي /بحث منشور في
مجلة الدراسات الفلسفية /بيت الحكمة . 9025
عبثية الفكر اإلستشراقي وانحرافه في تأويل النص القرآني  /بحث مشترك  /مجلة
كلية العلوم اإلسالمية /جامعة بغداد .9025
التصوف المعاصر :السيد عبد األعلى بن علي الرضا الموسوي السبزواري ،انموذجا
التربية والسلوك في منهجه الصوفي (دراسة وتحليل ) . 9022
المنهج العرفاني عند الشيخ احمد بن مصطفى العالوي المستغانمي /بحث في مجلة
كلية دار العلوم  /جامعة القاهرة . 9022

المهارات الشخصية :
 خبرة في استخدام األنترنيت وبرامجيات الحاسوب المختلفة .
 تكلم اللغة اإلنكليزية .
• متابعة دورات التنمية البشرية .
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االهتمامات و الهوايات :
• دراسة القران الكريم واإلستماع له .
• .ممارسة رياضة المشي والسبحة.

• تصفح االنترنيت .
• السياحة والسفر .

.

العمل التطوعي .
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