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َناُه رَْحَمًة ِمْن ِعنِدنَا َوَعلَّْمَناُه  )فَ َوَجَدا َعْبًدا مِّْن ِعَباِدنَا آتَ ي ْ
 {    56سورة الكهف اآلية  }    ِمن لَُّدنَّا ِعْلًما ( 

                            

 

 

   

 

 

 

 

 السيرة العلمية 

 أ.د وليد عبد الجبار أحمد 

 



 
2 

 

 

 

 

 :  السيرة العلمية  أولا 

 : ولٌد عبد الجبار أحمد شهاب ألسم ا

 :  العراق  األم البلد

 :   بغداد المحافظة 

 :  أصول الدٌن التخصص العام 

 :  األدٌان التخصص الدقٌق 

 :  الشهادات التي حصل عليها

الجامعة العراقٌة كلٌة العلوم : البكالورٌوس  -

 م  88-89االسالمٌة   

الجامعة العراقٌة  كلٌة العلوم  :الماجستٌر  -

 م 2001االسالمٌة 

 السٌرة العلمٌة 
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كلٌة العلوم الجامعة العراقٌة   : الدكتوراه -

 م 2005 االسالمٌة

 

   :البحوث المنشورة    ثانياا 

 

 نظرة الٌهودٌة للتوحٌد  .1

النبً سلٌمان )علٌه السالم(  بٌن القرآن  .2

 والتوراة 

 التجسٌم فً الدٌانات السماوٌة  .3

المشتركات بٌن االدٌان السماوٌة   .4

 العشر مثاال 

المنهج الحضاري بٌن الواقع الحضاري  .5

 واالفاق 

صفات الٌهود فً الكتاب المقدس  .6

 والقران الكرٌم

 جهود أحمد سوسة فً الٌهودٌة  .7
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البشارات الكتابٌة واالشارات القرانٌة  .9

بمبعث النبً محمد )صلى هللا علٌه واله 

     وسلم(

 المؤهالت العلمية  : اا ثالث
ٌحمل اجازة فً تدرٌس اللغة  -1

 االنجلٌزٌة 

أشرف على العدٌد من رسائل  -2

الماجستٌر واطارٌح الدكتوراه وال 

  ٌزال

درس سنوات عدة فً الدراسات  -3

ولمواد متعددة فً  , العلٌا وال ٌزال

 .االختصاص 

حصل على لقب استاذ مساعد  -4

 م 2010بتارٌخ 

شارك فً عدٌد المؤتمرات  -5

والندوات والورش التً اقامتها 

الجامعات العراقٌة ومنها على سبٌل 

 المثال : 
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  الندوة العلمٌة التً اقامتها بٌت

الحكمة بالتعاون مع الجامعة 

موقف السالم  العراقٌة وبعنوان : 
 م3122من اهل الكتاب  

  المؤتمر العلمً لكلٌة العلوم

هج القراني  المناالسالمٌة بعنوان )
 م2012( في تربية الفرد والمجتمع

  شارك فً الدورة التً اقامتها

 Alummi cincinatiجامعة  

أو  basic leadership والمعنونة 

  اساسٌات القٌادة 

  ًشارك ببحث فً المؤتمر العلم

 م 2016عام لكلٌة العلوم االسالمٌة 

  شارك فً المؤتمر العلمً الحادي

م فً  كلٌة العلوم  2017عشر عام 

 االسالمٌة 
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   تقوٌم عشرات البحوث والرسائل

العلمٌة من داخل جامعة بغداد 

 وخارجها 

  حصل على لقب االستاذٌة عام

 م2019

 المناصب الدارية  :  رابعاا   
 م 2012تولى مقررٌة قسم االدٌان عام  .1

 جامعة بغداد 

   ( األدٌان المقارنة)  ٌرأس حالٌا قسم  .2

 جامعة بغداد 

 


