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 Contact Information  معلومات االتصال
 Mobile Phone  07704249024  ٠٧٧٠٤٢٤٩٠٢٤  الهاتف
البريد 

  االلكتروني
Raidsalem1896@gmail.com Raidsalem1896@gmail.com  E-Mail 

  بغداد  المدينة
  

BAGHDAD 
City 

  جامعة بغداد–كلية العلوم االسالمية   مكان العمل
College of Islamic Sciences 

- University of Baghdad  
Workplace 

 Personal Information  البيانات الشخصية
 IRAQ Nationality  عراقية  الجنسية

تاريخ ومحل 
  الوالدة

 BAGHDAD 1976  ١٩٧٦بغداد 
Date and place 

of birth 
 Qualification  المؤهل العلمي

الشهادة 
  االكاديمية

  BA  بكالوريوس 
Academic 
Certificate 

  ماجستير ادأب في الفلسفة
Master of Arts in 

Philosophy  
    

 Assistant Professor  Scientific Title  استاذ مساعد  اللقب العلمي
 Employment History  التاريخ الوظيفي

  تعييناول 
جامعة  –في كلية الطب ٢٠٠١-٩-١٥

  بغداد

٢٠٠١-٩-١٥ ،College of 
Medicine, University of 

Baghdad  

First 
appointment  

  النقل 
–نقل من كلية الطب ٢٠١٣-١١-٣١

جامعة  –الى كلية العلوم االسالمية 
  بغداد

Transfer from the Faculty 
of Medicine to the Faculty 

of Islamic Sciences - 
University of Baghdad  

Transportation  

        
 Training Courses  الدورات التدريبية

مركز الحاسبة –مشاركة في دورات الحاسبة - ١
  ٢٠١٠-٩-٣٠-٢٦جامعة بغداد من–االلكترونية 

) جامعة ١٣٥مشاركة في دورة التاهيل التربوي ( - ٢
  ٢٠١٠-٣-٢٢-١٤     بغداد 

 ١٠٩دورة اللغة العربية (مشاركة في  - ٣ (
٢٠١٠-٣-٢٢-١٤  

-١٥-١١مشاركة في دورة سالمة اللغة العربية - ٤
٢٠١٨-١١  

- 1-Participation in computer courses - 
Center of electronic calculator - University of 

Baghdad from 26-30-9-2010  
2-Participation in the educational 

rehabilitation course (135) University of 
Baghdad 14-22-3-2010  

3-Participation in the Arabic language course 
(109) 14-22-3-2010 

4-Participation in the course of Arabic 
language safety 11-15-11-2018  

  
  

 Published Research  البحوث المنشورة



دمحم علي حلوم والتصوف المعاصر/ مجلة -١
  ٢٠١٠بيت الحكمة //دراسات فلسفية 

في ضوء بعض الحقائق  القرآنيةالحكمة -٢
مجلة دراسات فلسفية /بيت الحكمة العلمية 

/٢٠١٢  
المصطلح الصوفي والكالمي عند الجرجاني -٣

في كتاب التعريفات /مجلة دراسات فلسفية 
  ٢٠١٢/بيت الحكمة /

   
  ات في فلسفة ابي مدين المغربي /االلهي-٤

  ٢٠١٢مجلة دراسات فلسفية /بيت الحكمة /
  

دراسة الجمال والفن عند العرب والمسلمين -٥
  نماذج مختارة 

  ٢٠١٣/مجلة دراسات فلسفية /بيت الحكمة /
مفهوم التسامح االسالمي وانعكاساته على -٦

واقعية التعايش السلمي / مجلة دراسات فلسفية 
  ٢٠١٥/ /بيت الحكمة

عبثية الفكر االستشراقي وانحرافه في تأويل -٧
النص القرآني / مجلة كلية العلوم االسالمية / 

  ٢٠١٥جامعة بغداد/
التصوف المعاصر للسيد عبد االعلى بن علي -٨

تربية -  الرضا الموسوي السبزواري انموذجا
وسلوك في منهجه الصوفي مجلة كلية العلوم 

  ٢٠١٦االسالمية / جامعة بغداد/
المنهج العرفاني عند الشيخ احمد بن  -٩

مصطفى العالوي المستغانمي / مجلة كلية دار 
  ٢٠١٧–مصر  –القاهرة العلوم 

في تربية الطفل في االسالم فلسفة اللعب  -١٠
-سوريا -دمشق –/مجلة مجمع اللغة العربية 
٢٠١٧  

  
  

  

1-Mohammed Ali Halloum and 
Contemporary Mysticism / Journal of 
Philosophical Studies / House of Wisdom / 
2010  
2-Quranic wisdom in the light of some 
scientific facts Journal of Philosophical 
Studies / House of Wisdom / 2012  
3-Sufi and verbal terminology in Jurjani in 
the definitions book / Journal of 
Philosophical Studies / House of Wisdom / 
2012  
4-Divinity in the philosophy of Abu Madian 

Moroccan / 
Journal of Philosophical Studies / House of 
Wisdom / 2012  
5-The study of beauty and art among Arabs 
and Muslims selected models 

 /Journal of Philosophical Studies / House of 
Wisdom / 2013  
6-The concept of Islamic tolerance and its 
implications for the reality of peaceful 
coexistence / Journal of Philosophical Studies 
/ House of Wisdom / 2015  
7-The absurdity of Orientalist thought and 
its deviation in the interpretation of the 
Koranic text / Journal of the College of 
Islamic Sciences / University of Baghdad / 
2015  
8-Contemporary Sufism of Mr. Abdul-Ali 
Bin Ali Al-Redha Al-Musawi Al-Sabzawari 
as a Model-Education and Behavior in his 
Sufi Method  
9-The method of customary when Sheikh 
Ahmed bin Mustafa Allawi Mosteghanemi / 
Journal of the Faculty of Dar Al Uloom Cairo 
- Egypt – 2017  
10-Philosophy of play in raising the child in 
Islam / Journal of the Arabic Language 
Academy - Damascus - Syria - 2017  

 Thanks and Appreciation Books  كتب الشكر والتقدير

) كتاب شكر وجدارية  بينها كتابان شكر من ٥٠(
وزير التعليم العالي والبحث / وا /رئيس جامعة بغداد 

  العلمي 
  

  
)50 (A letter of thanks and mural, including 

two letters of thanks from the President of 
Baghdad University and the Minister of 

Higher Education and Scientific Research  
  



  Subjects  المواد الدراسية

 –التصوف االسالمي  –والديمقراطية  –مادة الحقوق 
فلسفة –فلسفة اسالمية  –فلسفة يونانية  –المنطق 
  فالسفة اليهود –استشراق  –اوربية 

Rights - Democracy - Islamic Sufism - Logic - 
Greek Philosophy - Islamic Philosophy - 

European Philosophy - Orientalism - Jewish 
Philosophers  

  Scientific Committees  اللجان العلمية

  في لجان تدقيق درجات للمراحل المنتهية  عضو -١
  عضوفي لجان مناقشة بحوث التخرج-٢
  عضو في  لجان امتحانيه—٣
  عضو في لجان علمية -٤
   عضو في لجان ارتباط ( التعليم المستمر ) -٥

1- Member of the degree audit committees for 
the completed stages 
2- Two committees to discuss graduation 
research 
3- Member of exam committees 
4- Member of scientific committee 
5- Member of Liaison Committees (Continuing 
Education)  

  Other scientific activities  االنشطة العلمية االخرى

(مجلة تقييم بحوث علمية لمجالت علمية رصينة  -١
االسالمية/ جامعة بغداد) ومجلة قسم كلية العلوم 

الدراسات الفلسفية وقسم الدراسات التاريخية وقسم 
  بيت الحكمة. - دراسات االديان

 -المشاركة في ورش العمل المختلفة (باحث -٢
  ومقرر)

  لمشاركة في المحاضرات العلمية (محاضر)ا -٣
   والمشاركة في الحلقات النقاشية والعلمية  -٤

  ومقرر) -(باحث
األشراف في التطبيق العلمي والتربوي لطلبة  -٥

  المراحل المنتهية لقسم االديان.
بكلية  -الخاصة -المشاركة في الزيارات الميدانية  -٦

  العلوم االسالمية قسم االديان المقارن.

1-- Evaluation of scientific research for sober 
scientific journals (Journal of the Faculty of 
Islamic Sciences / University of Baghdad) and 
the Journal of the Department of Philosophical 
Studies and the Department of Historical 
Studies and the Department of Religious 
Studies - House of Wisdom. 
2- Participation in various workshops 
(researcher and course) 
3- Participation in scientific lectures (lecturer) 
4- Participation in seminars and scientific 
(researcher-Rapporteur) 
5- Supervising in the scientific and educational 
application of students of the phases of the 
Department of Religions 
6- Participation in field visits - Private - Faculty 
of Islamic Sciences Department of Comparative 
Religions 

 
 

 


