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 علي  عبد الكريم هجيج طعمة:  االســــــــــــم 

  7/11/1771: تاريخ الميـالد 

  استاذ     الدرجة العلمية :

 :     جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية           عنوان العمل

 2002تاريخ التعيين:      

         07708701220:     الهاتف النقال

 kareemalemari15@yahoo.comالبريد إاللكتروني :

Kareemalemari15@gmail.com 

 أواًل : المؤهالت العلمية . 

 

 

 

 

 

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 2991 العلوم اإلسالمية بغداد_اجلامعة العراقية

 2991 العلوم اإلسالمية بغداد_اجلامعة العراقية املاجستري

 الدكتوراه

 

 1001 العلوم اإلسالمية بغداد_اجلامعة العراقية

 1001 العلوم اإلسالمية جامعة بغداد مدرس

 21/20/1001 العلوم اإلسالمية جامعة بغداد أستاذ مساعد

 21/20/1020 العلوم اإلسالمية جامعة بغداد أستاذ      

 

 

 
 



 ثانيًا : التدرج الوظيفي

 

 

 

 ثالثا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

 نوع املشاركة  انعقادهامكان  السنــة  العنوان  ت

) حبث / بوسرت 

 حضور(

 باحث العراقيةاجلامعة  1004 الغلويف مواجهة اإلسالمية العقيدة  1

 حضور ومناقشة اجلامعة العراقيه 1001 االعجاز العلمي واثره يف اجملتمع 2

 مشارك جامعة بغداد 1002 قراءات حضاريةيف شخصية الرسول 3

املنهج القرآني يف بناء الشخصية  4

 االنسانيه

 حضور ومناقشة جامعة بغداد 1002

 حضور البشرية التنميةجامعة      1022 البشرية الواقع والطموح التنمية 5

 حضور مركز البحوث والدراسات 1021 اإلسالميوالتسامح يف الفكر  العدالة 6

 مشارك جامعة بغداد 1022 الواقع والطموح الرتقيات العلمية بني 7

 

 رابعا: كتب الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير. 

 السنة اجلهة املاحنة اجلائزة أو شهادة التقديركتاب الشكر أو  ت

 1022 رئيس الوزراء كتاب شكر 2 2
 1021-1020 وزير كتاب شكر 1 1

 1024-1021 رئيس جامعة كتب شكر 1 1

 1021 وزير شهادة تقديريه 2 4

 1022-1001 عميد درع ابداع 1كتاب شكر و24 1

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2002_2002 جامعة بغداد_كلية العلوم اإلسالمية أستاذ جامعي 1

 2002-2002 جامعة بغداد_كلية العلوم اإلسالمية معاون العميد للدراسات العليا 2

 2002-2002 جامعة بغداد_كلية العلوم اإلسالمية معاون العميد لشؤون الطلبة 3

 2014-2013 جامعة بغداد_كلية العلوم اإلسالمية الشريعةرئيس قسم  4

 مستمر جامعة بغداد_كلية العلوم اإلسالمية تدريسي 5



 خامسا :الكتب املؤلفة أو املرتمجة. 

 سنة النشر الكتابأسم  ت

 1002 االستخفاف بالشعائر االسالميه  2

 1022 العقيده االسالميه 1

 1022 - 1001 عشرة حبوث منشورة وثالثة صاحلة للنشر 1

 1022 حتقيق خمطوط 4

 

 


