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ة  ةال   العل

  : السيرة العلمية.اوال

  أ.م.د حازم عدنان احمداالسم: 
Hazem Adnan Ahmed   :The name  

  .االسعد اللقب:
alassad 

  بغداد. المحافظة:
Baghdad. 

  أصول الدينفلسفة  التخصص العام:
Philosophy of Religion  

  اديان التخصص الدقيق:

Specialization: Religions  

الحاصل الشهادات   
  عليها

Degrees  

  الجهة المانحة
Donor  ت  

  البكالوريوس  .١
BSC  

  م٢٠٠١جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية / قسم اصول الدين
University of Baghdad - College of Islamic 
Sciences / Department of Fundamentals of 
Religion 2001 

  الماجستير  .٢
Masters  

  م٢٠٠٥االسالمية / قسم اصول الدين ـ كلية العلوم جامعة بغداد
University of Baghdad - College of Islamic 
Sciences / Department of Fundamentals of 
Religion 2005 

  الدكتوراه  . ٣
PhD  

  م٢٠١٢االسالمية / قسم اصول الدين جامعة بغداد ـ كلية العلوم
University of Baghdad - College of Islamic 
Sciences / Department of Fundamentals of 
Religion 2012 
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 ً   : النتاج العلمي.ثانيا

 First: Scientific output. 

 . Published research .1.                                               البحوث المنشورة .١
 م.٢٠٠٩العلوم االسالمية منهج االسالم في دعوة اهل الكتاب مجلة مؤتمر كلية  .١

1 .The approach of Islam in inviting the people of the book Journal of the 
Conference of the Faculty of Islamic Sciences 2009. 

 م.٢٠١٠االيمان واثره في تقويم سلوك المجتمع ..مجلة مؤتمر كلية العلوم االسالمية  .٢
2. Faith and its impact in evaluating the behavior of society .. Journal of 
the Conference of the Faculty of Islamic Sciences, 2010. 

 ٢٠١٣القرآن العظيم ودوره في احياء العلوم في المجتمع..مجلة مؤتمر كلية العلوم االسالمية .. .٣
3. The Great Quran and its role in the revival of science in society .. Journal 
of the Conference of the Faculty of Islamic Sciences .. 2013 

مباحث في قدسية النصوص االلهية وتأليفها (دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة). مجلة كلية  .٤
 ).٤٠العلوم االسالمية العدد(

4. Inves ga ons in the sanc ty and composi on of divine texts (a 
comparative study between the Koran and the Torah). Journal of the 
Faculty of Islamic Sciences Issue (40). 

 ٣٦ في الديانة االيزيدية، مجلة كلية العلوم االسالمية العدد المظاهر العقدية والتعبدية .٥
5. Nodal and Devo onal Manifesta ons in the Yezidi Religion, Journal of 
the Faculty of Islamic Sciences, Issue. 36 

 اآلدابومشيئته، مجلة كلية )السالم عليه( المسيح لطبيعة الالهوتي التوصيف دراســــــــة في .٦
6. Study in the theological characteriza on of the nature of Christ (peace  
be upon him) and his will, Journal of the Faculty of Arts 

 التلمود ومراحل تكوينه/ مجلة كلية اآلداب. .٧
7. Talmud and its stages / Journal of the Faculty of Arts. 

م_ يالمخاطبات االلهية والنبوية المقدسة (نوح (عليه السالم) بين سفر التكوين والقرآن الكر .٨
 ٦٧التاريخ واالثار/ رقم العدد/ مجلة دراسات في دراسة مقارنة في نصوص مقدسة)

8. The Divine and Prophe c Speeches (Noah (peace be upon him) 
between the Book of Genesis and the Holy Quran - A Comparative Study 
in Sacred Texts) / Journal of Studies in History and Archeology / No. 67 
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االسالمية وعلم الالهوت المسيحي دراسة مقارنة، مجلة الرك للفلسفة  . المالئكة فب المصادر٩
  واللسانيات والعلوم االجتماعية.

9. Angels in Islamic Sources and Chris an Theology Compara ve Study, 
Lark Journal of Philosophy, Linguistics and Social Sciences. 

  الندوات..٢

2. Seminars.     

 مشاركة  . أ
a. Sharing 

 ٢٠٠٩دورة اللغة العربية ، مركز التطوير المستمر جامعة بغداد /  .١
1. Arabic Language Course, Con nuous Development Center, 
Baghdad University, 2009 

 م٢٠٠٩دورة التاهيل التربوي مركز التطوير والتعليم المستمر  .٢
2. Educa onal Rehabilita on Course, Center for Development and 
Con nuing Educa on, 2009 

 التوحيد في الديانات السماوية ندوة بيت الحكمة  .٣
3. Monotheism in Heavenly Religions Seminar House of Wisdom 

 مسلمين في حوار االديان واثرها التطبيقي بالنسبة لطلبة اصول الدينعلماء الجهود  .٤
 م٠١٣٢الجامعة العراقية 

4. Efforts of Muslim Scholars in Interfaith Dialogue and its Applied 
Impact for Students of the Fundamentals of Religion Iraqi 
University 2013 

 الخطاب القرآني ودالالته في دعوة اهل الكتاب كلية التربية للبنات ـ جامعة بغداد. .٥
5. Quranic discourse and its implications in inviting the people of 
the book College of Education for Girls University of Baghdad. 

المخدارات واثرها على المجتمع / كلية العوم االسالمية ومشاركة مؤسسة بابليون  .٦
٢٠١٧ 

6. Drugs and their impact on the community / Faculty of Islamic 
Sciences and the par cipa on of the Babylon Founda on 2017 

 .٢٠١٧الشباب والمواطنة/ كلية العلوم االسالمية ومشاركة تجمع قادة الشباب .٧
7. Youth and Ci zenship / Faculty of Islamic Sciences and the 
par cipa on of the leaders of youth leaders 2017. 
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 م.٢٠١٧سم االديان والمركز الثقافي البريطاني./ ورشة عمل ق المواطنة .٨
8. Ci zenship / Workshop of Religions and the Bri sh Council, 
2017. 

 ٢٠١٧ورشة عمل اللجان المتخصصة في كليات العوم االسالمية واالقسام المناظرة/  .٩
9. Workshop of specialized commi ees in the facul es of Islamic 
sciences and corresponding departments / 2017 

 الحضور  . ب
B. Attendees 

  ) ندوة في اقسام كلية العلوم االسالمية المتعددة، وكليات عدة في بغداد والمحافظات.٢٠(

(20) Seminar in the departments of the College of Islamic Sciences and 
several colleges in Baghdad and the provinces. 

  المؤتمرات..٣
3.Conferences. 

 المشاركة في المؤتمرات.  . أ
a. Participation in conferences. 

 / م، ٢٠١٣المنهج القرآني في تربية الفرد والمجتمع ــ جامعة بغداد ــ كلية العلوم االسالمية
 عضو اللجنة العلمية للمؤتمر.

Quranic curriculum in the education of the individual and society - 
University of Baghdad - College of Islamic Sciences / 2013, Member of 
the Scientific Committee of the Conference. 

  
 غداد ــ المنهج القرآني في بناء الشخصية االنسانية وتنميتها ــ التصور والمعطيات ــ جامعة ب

 م، مشاركة ببحث.٢٠١٤كلية العلوم االسالمية /
Quranic approach in building the human personality and development - 
perception and data - University of Baghdad - College of Islamic Sciences 
/ 2014, a research. 

 مـ ـ عضو ٢٠١٥ المدني ــ كلية العلوم االسالمية ــ جامعة بغداد ــ موالتوافق المجتمعي والتؤا
 مشارك ببحث.اللجنة العلمية ، 

Societal compatibility and civic compromise - College of Islamic Sciences 
- University of Baghdad - 2015 - Member of the Scientific Committee, 
participant research 
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  / المشروع الحضاري االسالمي المسارات والتجارب / كلية العلوم االسالمية ــ جامعة بغداد
 م / عضو لجنة.٢٠١٦

Islamic civilization project tracks and experiences / College of Islamic 
Sciences - University of Baghdad / 2016 m / Commi ee member. 
 

 طريقنا الى االسالم الحضاري المعاصر/ كلية العلوم االسالمية ــ جامعة بغداد  تفكيك بنية العنف
 م / عضو اللجنة التحضيرية.٢٠١٦/ 

Dismantling the structure of violence Our way to contemporary civilized 
Islam / College of Islamic Sciences - University of Baghdad / 2016 / 
Member of the Preparatory Committee. 

  /القرآن الكريم ومناهجه الحوارية الهل الديانات، مؤتمر كلية العلوم االسالمية العلمي الثاني عشر
 م.٢٠١٨

 The Holy Quran and its methods of dialogue for the people of religions, 
the conference of the Faculty of Islamic Sciences, twel h / 2018. 

 حضور جلسات المؤتمرات.  . ب
B. Attend conference sessions. 

  م.٢٠٠٩القرآن والحياة ــ جامعة بغداد ــ كلية العلوم االسالمية ــ 
Quran and life - University of Baghdad - College of Islamic Sciences - 
2009. 

  م.٢٠٠٩بالتعاون مع كلية العلوم االسالمية ــالتسامح في الديانات السماوية ــ بيت الحكمة 
• Tolerance in heavenly religions - House of Wisdom in cooperation with 
the Faculty of Islamic Sciences - 2009 

 .حقوق االنسان في القرآن الكريم ــ جامعة بغداد بالتعاون مع بيت الحكمة 
Human Rights in the Holy Quran - University of Baghdad in cooperation 
with the House of Wisdom. 

  م.٢٠١٠القيادة في القرآن الكريم ــ بيت الحكمة بالتعاون مع كلية العلوم االسالمية 
Leadership in the Holy Quran - House of Wisdom in cooperation with 
the Faculty of Islamic Sciences, 2010. 

 م.٢٠١٠والحياة ـ جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية ـ  االيمان 
Faith and Life, University of Baghdad, College of Islamic Sciences, 2010. 

 م.٢٠١١تجديد الفقه االسالمي اصوله وضوابطه ــ جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية ــ 
Renewal of Islamic jurisprudence assets and controls - University of 
Baghdad - College of Islamic Sciences - 2011. 
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  م. ٢٠١١حقوق المرأة في الديانات والمعتقدات ـ بيت الحكمة ـ 
Women's Rights in Religions and Beliefs - House of Wisdom - 2011. 

  .والمناقشات االشراف على الرسائل واالطاريح

Supervise letters, theses and discussions. 

  رسائل الماجستير.االشراف   . أ
a. Master Theses. 

  طبيعة السيد المسيح (عليه السالم)، بين المسيحية واالسالم ــ دراسة تحليلية نقدية ــ  الطالبة
 .م.٢٠١٤كاظم محسن/  علياء

The nature of Jesus (peace be upon him), between Christianity and 
Islam - a critical analytical study - student Alia Kazem Mohsen / 2014 
AD .. 

 .اسباب هالك االمم في الديانات السماوية/ اطروحة دكتوراه/ الطلبة اآلء داود سلمان 
The causes of the destruction of the nations in the heavenly religions 
/ Ph.D. thesis / students. 

 المشركات االنسانية في الديانات السماوية الثالثة/ رسالة ماجستير/ الطالب عبد هللا صالح
  Human polytheism in the three monotheistic religions / Master Thesis 

/ student Abdullah Saleh 
 .احكام المرأة في الديانات السماوية الثالثة/ اطروحة دكتوراه/ الطالب احمد العكيلي 

The provisions of women in the three monotheistic religions / Ph.D. 
dissertation / student Ahmed Al-Okaili. 

 ارنة/ اطروحة نزول الكتب المقدسة وطرق تلقيها في التوارة واالنجيل والقرآن /دراسة مق
 دكتوراه/ الطالبة انعام ابراهيم.

The descent of the Holy Scriptures and ways of receiving them in 
Tawara, the Bible and the Koran / Comparative study / Ph.D. thesis / 
student Enaam Ibrahim. 

 
 مناقشات الرسائل واالطاريح  . ت

الفرق المسيحية في العراق تاريخها وعقائدها ــ دراسة مقارنة / إطروحة دكتوراه/  .١
 الطالب علي احمد شكر/ كلية االمام االعظم.

التعايش السلمي بين االديان واجب ثابت في المنظور االسالمي/ رسالة ماجسيتر/ الطالب  .٢
 ادريس صالح دمحم/ كلية االمام االعظم.
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البالد العربية واالفريقية ومقف المسلمين منها / دراسة عقدية / التبشير بالنصرانية في  .٣
 اطروحة دكتوراه/ الطالب احمد ناصر فاضل / كلية االمام االعظم.

االختالفات العقدية بين الكاثوليك والبروتستانت  دراسة نقدية في ضوء العقيدة االسالمية/  .٤
 رسالة ماجستير/ الجامعة المستنصرية /كلية التربية .

التكفير في الديانات وطرق معالجتها دراسة تحليلية نقدية / رسالة ماجستير/ الطالبة نوال  .٥
 .قاسم

/ الكفر واسبابه في الديانات السماوية الثالثة ـ دراسة تحليلية مقارنةـ رسالة ماجستير .٦
 الطالب حسين علي إبراهيم/ كلية االمام االعظم.

اه/ الطالب سليم فليح عبد/ جامعة بغداد / كلية الخطية في االديان الثالثة/ اطروحة دكتور .٧
 العلوم االسالمية.

النص الديني االيزيدي ـ دراسة تحليلة في هدي القرآن الكريم، الطالبة دعاء عبد الكريم  .٨
 عبد الحسين/ جامعة الكوفة/ كلية الفقه.

Discussions of messages and theses 

١ .Christian Bands in Iraq History and Doctrines - Comparative Study 
/ Ph.D. Dissertation / Student Ali Ahmed Shukr / Imam Azam 

College. 
٢ .Peaceful coexistence between religions is a constant duty in the 

Islamic perspective / Master Thesis / student Idris Saleh 
Mohammed / Imam Azam College. 

٣ .Evangelical Christianity in the Arab and African countries and the 
attitude of Muslims including / nodal study / doctoral thesis / 

student Ahmed Nasser Fadel / College of Imam Azam. 
٤ .Nodal differences between Catholics and Protestants critical 

study in the light of Islamic faith / Master Thesis / Mustansiriya 
University / College of Education. 

٥ .Atonement in Religions and Methods of Treatment A Critical 
Analytical Study / Master Thesis / Student Nawal Kassem. 

٦ .Infidelity and its Causes in the Three Divine Religions - A 
Comparative Analytical Study - Master Thesis / Student Hussein Ali 

Ibrahim / Imam Azam College. 
٧ .Written in the three religions / Ph.D. thesis / student Salim Fuleih 

Abdul / University of Baghdad / College of Islamic Sciences. 
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8. Yazidi religious text - an analytical study in the guidance of the 
Koran, student Doaa Abdul Karim Abdul Hussein / University of Kufa 
/ Faculty of Jurisprudence. 

 االنشطة العلمية:.٥
 اللجان التي كنت عضواً فيها.  . أ

 م.٢٠١٥ولغاية  ٢٠٠٨من العام  االمتحانية للدراسات االولية ان عضو اللج .١
 م.٢٠١٤عضو اللجان االمتحانية للدراسات العليا  .٢
 م.٢٠١٥ـ  ٢٠١٤من العام قسم االديان المقارن  السمنارعضو لجنة  .٣
 م٢٠١٧-٢٠١٤عضو اللجنة العلمية لقسم االديان. .٤
 عضو لجنة االرشاد التربوي والنفسي قسم االديان. .٥
 ٢٠١٦ـ٢٠١٥ــ٢٠١٤ـ ٢٠١٣مقارنة لألعوام قسم االديان المقرر  .٦
 م.٢٠١٩الى عام  ٢٠١٧عضو لجنة السمنار  من العام  .٧
 .٢٠١٩-٢٠١٨- ٢٠١٧مقرر قسم االديان  .٨
 .٢٠١٩-٢٠١٨-٢٠١٧عضو اللجنة العلمية لقسم االديان  .٩

 .٢٠١٩-٢٠١٨/٢٠١٨-٢٠١٧في قسم االديان للدراسات االولية  االمتحانينةرئيس اللجنة  .١٠
  

5.Scientific Activities: 
a. Committees that you have been a member of. 
1. Member of the examination committees for the preliminary studies 
from 2008 un l 2015. 
2. .Member of the examination committees for graduate studies in 
2014. 
3. .Member of the Seminar Committee, Department of Comparative 
Religions, 2014-2015. 
4 .Member of the Scientific Committee of the Department of 
Religions.2014-2017 
5 .Member of the Educational and Psychological Guidance Committee, 
Department of Religions. 
6 .Decision of the Department of Comparative Religions for the years 
2013 - 2014 - 2015 - 2016 
7 .Member of the Seminar Commi ee from 2017 to 2019. 
8 .Decision of the Department of Religions 2017-2018-2019. 
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9 .Member of the Scientific Committee of the Department of Religions 
2017-2018-2019. 
10. Head of the Examina on Commi ee in the Department of Religions 
for the preliminary studies 2017-2018 / 2018-2019. 

  
 التدريس:.٦

  اوالً: الدراسات االولية.
  العام الدراسي  المادة  الكلية  الجامعة

  ٢٠٠٨  استشراق  العلوم االسالمية  بغداد
  ٢٠٠٩  استشراق  العلوم االسالمية  بغداد
  ٢٠١٠  استشراق  العلوم االسالمية  بغداد
تاريخ الديانتين اليهودية   العلوم االسالمية  بغداد

  ، استشراقوالمسيحية
٢٠١١  

  التاريخ اليهودي العام  العلوم االسالمية  بغداد
استشراق/ الفقه 

  االسالمي

٢٠١٢  

نصوص علم الالهوت /   العلوم االسالمية  بغداد
مقدسة/ الفلسفة 

  المسيحية
  التاريخ اليهودي العام

٢٠١٣  

التاريخ اليهودي العام/   العلوم االسالمية  بغداد
استشراق/ علم الالهوت 

، نصوص مقدسة/ 
  الفلسفة المسيحية

٢٠١٤  

الفلسفة المسيحية/   العلوم االسالمية  بغداد
التاريخ اليهودي العام/ 

  نصوص مقدسة/ 
  

٢٠١٥  

بواكير الفكر الديني/   العلوم االسالمية  بغداد
  الديانة المسيحية/ 

  

٢٠١٦  

بواكير الفكر الديني/   العلوم االسالمية  بغداد
الديانة المسيحية/ 

  فالسفة المغرب العربي

٢٠١٧  

  انبياء القرآن الكريم/  العلوم االسالمية  بغداد
نصوص مقدسة 

  وتطبيقاتها/
  الديانة المسيحية/

٢٠١٨  
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  الديانة البوذية
  

  ثانيا: الدراسات العليا:
  العام الدراسي  المادة  الكلية  الجامعة

  ٢٠١٧  علم الكالم  العلوم االسالمية  بغداد
  ٢٠١٩  علم الكالم  العلوم االسالمية  بغداد

  

6.Teaching: 

First: Preliminary studies. 

University College 

Baghdad Islamic Science Orientalism 

Baghdad Islamic Science Orientalism 

Baghdad Islamic Science Orientalism 

Baghdad Islamic Sciences History of Judaism and Christianity, Orientalism 
2011 

Baghdad Islamic Sciences General Jewish History 

Orientalism / Islamic jurisprudence 2012 

Baghdad Islamic Sciences Theology / Sacred Texts / Christian Philosophy 

Jewish History in 2013 

Baghdad Islamic Sciences General Jewish History / Orientalism / Theology, 
Sacred Texts / Chris an Philosophy 2014 

Baghdad Islamic Sciences Christian Philosophy / General Jewish History / 
Sacred Texts  /  

Baghdad Islamic sciences early religious thought / Christianity  /  

Baghdad Islamic sciences early religious thought / Christianity / 
philosophers of the Arab Maghreb 2017 
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Baghdad Islamic Sciences Prophets of the Holy Quran 

Sacred Texts and Applications  /  

Christianity/ 

Buddhism Religion 2018 

Second: Graduate Studies: 

University College 

Baghdad islamic science 2017 

Baghdad islamic science 2019 

 :والكتب البحوث تقويم.٧
 دور االسرة في غرس القيم االجتماعية/ بحث ترقية .١
بحث ترقية مباحث عقدية من قصة إبراهيم (عليه االخالق الواردة في سفر الخروج/  .٢

 السالم) في القرآن الكريم/ بحث ترقية.
 / بحث ترقية اساليب اليهود والمشركين لمعاداة المؤمنين في ضوء القرآن الكريم. .٣
/ بحث  .باإللهياتاالوامر القرآنية في خطاب النبي (عليه الصالة والسالم) المتعلقة  .٤

 ترقية
 / بحث ترقية المشركين. ادعاء بإنكاربيه دمحماً (عليه الصالة والسالم) أمر هللا تعالى ن .٥
 ة االله عندهم/ / بحث ترقيةاصول العقيدة اليهودية وحقيق .٦
 النصارى ومعتقداتهم/ بحث ترقية .٧
 التبليغ الديني/ بحث ترقية .٨
 جواز بعثة الرسل (عليهم السالم/ بحث ترقية .٩

 الترجيح والعجز منه/ بحث ترقية .١٠
المشركين للرسول في سورة االنعام/ بحث ترقية مواضع اللين والحزم مع تكذيب  .١١

 المسلمين في ضوء القرآن الكريم/ بحث ترقية
 ماهية الديانة اليهودية/ بحث ترقية  .١٢
 المنهج النقدي عند االمام الصالحي/ بحث ترقية .١٣
 التكافل االجتماعي في الديانات الثالثة/ بحث ترقية .١٤
بن عبد السالم للدكتور علي عبد مشالي / جامعة القادسية / يم كتاب الشيخ العز تقي .١٥

 كلية التربية
داود وسليمان (عليهما السالم) في اآلثار اليهودية والمصادر االسالمية // بحث  .١٦

 ترقية



١٣ 
 

 ايماءات قرآنية في تربية الطفل المسلم/ سورة لقمان أنموذجاً/ بحث ترقية .١٧
 في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية / بحث ترقية لألبناءإحسان االباء  .١٨
 منهج القرآن الكريم في التربية الفكرية/ بحث ترقية .١٩
 االديان السماوية واثرها في حماية المجتمع من جريمة االجهاض/ بحث ترقية .٢٠
 الحكمة في الحوار في ضور الكتاب العزيز/ بحث ترقية .٢١
 السماوية/ بحث ترقيةالسالم بين النظرية والتطبيق في الديانات  .٢٢
 أثر الهوى على توحيد الربوبية عند اليهود/ بحث ترقية .٢٣
الوسطية من وجهة  االحاالت القرآنية والصريحة الى الكتب السماوية/ بحث ترقية .٢٤

  االسالمية العلوم كلية/  التاسع العلمي المؤتمر الى مقدم بحثنظر اسالمية/ 
موضوعية/ بحث مقدم الى المؤتمر  داللة التسامح في المنظور القرآني / دراسة .٢٥

 العلمي التاسع / كلية العلوم االسالمية
آداب التعايش السلمي التي تحلى بها ال بيت النبي (عليهم السالم) مع الفرد  .٢٦

 بحث مقدم الى المؤتمر العلمي التاسع / كلية العلوم االسالمية والمجتمع
مقدم الى المؤتمر بحث  الخروج من الخالف عصمة وامان وراحة واطمئنان .٢٧

 العلمي التاسع / كلية العلوم االسالمية
بحث  االرهاب اشكالية الذات مع اآلخر / قراءة في معوقات التوافق االجتماعي .٢٨

 مقدم الى المؤتمر العلمي التاسع / كلية العلوم االسالمية
ردود االمام الكرجي على بعض الفرق االسالمية في كتابه نكت القرآ،. بحث  .٢٩

 ترقية
 البشارات الكتابية واالشارات القرآنية بمبعث النبي دمحم (ملسو هيلع هللا ىلص)/ بحث ترقية .٣٠
 سر الزواج في الديانة المسيحية/ بحث ترقية .٣١
 واحكامه الشرعية/ بحث ترقية الترجيح .٣٢
 لمحات من الخيل واثرها في ايام االسالم الحاسمة/ بحث ترقية .٣٣
 ماجستيرم / رسالة انجيل يوحنا دراسة نقدية مقارنة باالسال .٣٤
 سيرة الشيخ علي بن علي الشبراملسي وجهوده العلمية والرعوية/ بحث ترقية .٣٥
العام من اختيارات القاضي ابي يعلى الفراء االصولية في كتابه العدة في اصول  .٣٦

   الفقه/ بحث ترقية
 .اثر القرآن في تنمية االبداع/ بحث ترقية .٣٧
 وم االسالمية.تقويم كتاب النظم االسالمية / كلية العل .٣٨
 / بحث ترقية١٩٥١ــ١٩١١نشاط اليهود في ليبيا  .٣٩
شرح العقائد النسفية للتفتازاني في قوله وعذاب القبر للكافرين الى قوله والجنة  .٤٠

 حق والنار حق/ بحث ترقية.
 مكي بن أبي طالب القيسي التوجيه النحوي/ بحث ترقية. .٤١
 ث ترقيةمظاهر الكفر في الديانتين اليهودية والنصرانية/ بح .٤٢



١٤ 
 

 منهجية تغيير النفس في الفكر االسالمي والتنمية البشرية/ بحث ترقية .٤٣
مسائل مختارة من ترجيحات االمام ظهر الدين في كتاب الصيام من كتابه الفتاوى  .٤٤

 الظهرية دراسة فقهية مقارنة/ بحث ترقية.
 مفهوم الدين في الفكر الغربي المعاصر هنري بيرغن أنموذجا/ بحث ترقية. .٤٥
 الدين بين الطريقة والنبوية والقوة المادية/ بحث ترقية. إقمة .٤٦
 مالمح االتجاه الجهمي المعاصر في دراسة العقيدة االسالمية/ بحث ترقية. .٤٧
 ردود النسفي على تفسير المعتزلة لصفتي االرادة والعلم/ بحث ترقية. .٤٨
 أثر العقوبات في االديان الثالثة في اصالح المجتمع وفساده. .٤٩
 ./ جامعة بغداد / كلية العلوم االسالميةفكرية المعاصرة/ تقييم كتاباالتجاهات ال .٥٠
 / بحث ترقية.اإلسالميمؤخر الصداق في الفقه  .٥١
 المهدي الموعود في ضوء القرآن الكريم وسفر اشعياء/ اطروحة دكتوراه. .٥٢
 االسس المعرفية لالهوت االكويني/ بحث للنشر. .٥٣
دمحم بن عليوي المالكي الحسني/ بحث تفاضل االنبياء عليهم السالم في نظر السيد  .٥٤

 ترقية.
 االرآء الفقهية لالمام يحيى بن يعمر/ بحث ترقية. .٥٥
 مخالفات اتفاقية سيداو االممية بشأن المرأة للشريعة االسالمية/ بحث ترقية. .٥٦
العام المراد به الخصوص في آيات االحكام في سورة النساء في ضوء تفسير  .٥٧

 الرازي/ بحث ترقية.
 دراسة مقارنة/ بحث ترقية. الديني في الديانات السماوية الثالثةـاالصالح  .٥٨
محفوظ بم أحمد بن الحسن الخطاب الكلذواي الحنبلي وبعض آراءه في االجتهاد/  .٥٩

 بحث ترقية.

7 .Research Calendar and Books: 
1 .The role of the family in instilling social values / research 
promotion 
2 .Ethics contained in the book of Exodus / research promotion of 
nodal subjects of the story of Abraham (peace be upon him) in the 
Koran / research promotion. 
3 .Methods of Jews and polytheists to anti-believers in the light of 
the Koran. Search Upgrade 
4 .Quranic orders in the speech of the Prophet (peace be upon 
him) concerning the divine. Search Upgrade 
5 .Allah Almighty ordered His Prophet Muhammad (PBUH) to deny 
the polytheists' claim. Search Upgrade 
6 .The Origins of the Jewish Creed and the Truth of Their Deity 
7 .Christians and their beliefs / research promotion 



١٥ 
 

8 .Religious reporting / research promotion 
9 .Passport of the mission of the Apostles (peace be upon them / 
research promotion( 
10 .Weighting and disability of it / research promotion 
11 .Discrediting the polytheists of the Prophet in Surat Al-An'am / 
Research to upgrade the positions of softness and firmness with 
Muslims in the light of the Koran / Research Promotion 
12 .What is the Jewish religion / research promotion 
13 .The critical approach at Imam Salhi / research promotion 
14 .Social solidarity in the three religions / research promotion 
15 .Evaluation of the book Sheikh Ezz bin Abdul Salam to Dr. Ali 
Abdul Mashali / University of Qadisiyah / College of Education 
16 .David and Solomon (peace be upon them) in Jewish 
monuments and Islamic sources // Promotion research 
17 .Quranic gestures in raising the Muslim child / Sura Luqman as 
a model / research promotion 
18 .Charity parents for children in the light of the Koran and the 
Sunnah / research promotion 
19 .The curriculum of the Koran in intellectual education / 
research promotion 
20.Heavenly religions and their impact on the protection of society 
from the crime of abortion / research promotion 
21.The wisdom in dialogue in the light of the book dear / research 
promotion 
22.Peace between theory and practice in heavenly religions 
23. .The Effect of Fancy on Unification of Deism among Jews / 
Research Promotion 
24. Quranic and explicit references to the heavenly books / 
Research promotion of moderation from an Islamic point of view / 
Research submitted to the Ninth Scientific Conference / Faculty of 
Islamic Sciences 
25 .The significance of tolerance in the Quranic perspective / 
objective study / research presented to the Ninth Scientific 
Conference / Faculty of Islamic Sciences 
26. Ethics of Peaceful Coexistence of the Prophet (PBUH) with the 
Individual and Society Research presented to the Ninth Scientific 
Conference / Faculty of Islamic Sciences 



١٦ 
 

27.Out of the dispute isma, safety and comfort and reassurance 
presented to the Ninth Scientific Conference / Faculty of Islamic 
Sciences 
28 .Terrorism is problematic with the other self / reading in the 
obstacles of social compatibility research submitted to the Ninth 
Scientific Conference / Faculty of Islamic Sciences 
29.Responses of Imam Karji to some Islamic groups in his book 
Jokes Quran ,. Search Upgrade 
30.Biblical Gospels and Quranic Signs in the Prophet Muhammad 
(PBUH) / Research Promotion 
31.The Secret of Marriage in the Christian Religion / Research 
Promotion 
32.Weighting and its legal provisions / research promotion 
33.Glimpses of horses and their impact on the crucial days of Islam 
/ Research promotion 
34 .The Gospel of John: A Critical Comparative Study of Islam / 
Master Thesis 
35.Biography of Sheikh Ali bin Ali Shabraamelsi and his scientific 
and pastoral efforts / research promotion 
36 .The General Choices of Judge Abi surmounted the 
fundamentalist fur in his Kitab al-'Addah in the origins of Fiqh / 
Research Promotion 
37 .The impact of the Koran in the development of creativity / 
research promotion. 
38 .Calendar of Islamic systems book / Faculty of Islamic Sciences. 
39 .The ac vity of the Jews in Libya 1911-1951 / research 
promotion 
40. Explanation of the doctrinal beliefs of Taftazani in saying the 
torment of the grave of the unbelievers to say and the right 
paradise and right fire / research promotion. 
41 .Makki bin Abi Talib al-Qaisi grammar guidance / research 
upgrade. 
42. Manifestations of Infidelity in Judaism and Christianity 
43. Methodology of self-change in Islamic thought and human 
development / research promotion 



١٧ 
 

44 .Selected Issues of Imam Zahiruddin's Weighting in the Book of 
Fasting from his book Fatwas al-Dhuhr, a comparative 
jurisprudential study / research promotion. 
45 .The Concept of Religion in Contemporary Western Thought 
Henry Bergen as a Model / Research Promotion. 
46.Establishing religion between the way and the prophetic and 
physical strength / research promotion. 
47 .Features of the contemporary Jahmi trend in the study of 
Islamic faith / research promotion. 
48 .Al-Nasfi Responses to Mu'tazilis Interpretation of Will and 
Science / Research Promotion. 
49 .The impact of sanctions in the three religions on the reform of 
society and corruption. 
50. Contemporary intellectual trends / book evaluation / 
University of Baghdad / College of Islamic Sciences. 
51 .The nigh of dowry in Islamic jurisprudence / research 
promotion. 
52. The Mahdi promised in the light of the Koran and the Book of 
Isaiah / Ph.D. 
53. The cognitive foundations of Aquinas theology / research for 
publication. 
55 .Differentiation of the prophets peace be upon him in the eyes 
of Mr. Mohammed bin Aliwi Maliki al-Hassani / research 
promotion. 
56.Jurisprudential Opinions of Imam Yahya bin Yomar / Research 
Promotion. 
57.Violations of CEDAW International Convention on Women to 
Islamic Law / Promotion Research. 
58. .The year intended to be particular in the verses of the rulings 
in Surat An-Nisa in the light of the interpretation of Razi / research 
promotion. 
59 .Religious Reform in the Three Divine Religions - Comparative 
Study / Research Promotion. 
60. Mahfouz Bam Ahmed bin Hassan Khattab Kalthway Hanbali 
and some of his views in ijtihad / research promotion. 


