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  السدردمحم حرجان اإلسم : جاسم 
  ١٩٦٦تولد سامراء 
 السكن الحالي بغداد/ المنصور  

 . التحصيل الدراسي : دكتوراه فلسفة في العلوم االسالمية من جامعة بغداد 
 جامعة بغداد. قسم الفلسفة اإلسالمية بكلية العلوم اإلسالمية بالمهنة : تدريسي ب 
  مساعد.اللقب العلمي : أستاذ 
  ٢٠١٦إلى  ٢٠١٣بجامعة بغداد من واآلثار رئيس قسم الحضارة 
 .مقرر لجنة عمداء كليات العلوم اإلسالمية واألقسام المناظرة في العراق 
  مقرر مجلس تحسين جودة التعليم لكليات العلوم اإلسالمية واألقسام المناظرة 
 . الحالة اإلجتماعية : متزوج 
  :األميلjasim_alsder@yahoo.com 
  : ٠٧٨٢٥٥٠١٩٩٧ - ٠٧٧٠٨٤١٨٧٨٦الموبايل 
 . الدورات 
  ٢٠٠٦طرائق التدريس في مركز التطويرالمستمر / جامعة بغداد. 
  ٢٠٠٩دورة حقوق اإلنسان في وزارة حقوق اإلنسان. 
 ٢٠١٥د تطوير المهارات القيادية بمركز البحوث النفسية بجامعة بغدا. 
 .المشاركات 
رئيس لجنة مكافحة الفكر الداعشي بجامعة بغداد ، القى محاضرات على  -

 الطلبة في عدد من الكليات بهذا الشأن.
عضو لجنة اعداد وصياغة وثيقة السلم المجتمعي التي عقدتها لجنة األوقاف  -

 م.٢٠١٥والشؤون الدينية في  مجلس النواب العراقي 
شارك في جلسة اإلستماع التي عقدها مجلس النواب العراقي حول السلم  -

والتسامح ، واختيرت ورقته : (مداخل فكرية لتعزيز السلم والتسامح في 
العراق) وحزمة التوصيات اإلجرائية التي اقترحها  في جلسة االستماع التي 

لتكون  عقدتها  لجنة األوقاف والشؤون الدينية في مجلس النواب العراقي
 . ٢٠١٥ضمن وثيقة السلم المجتمعي 

 شارك بورشة صناع السالم في بغداد التي ضمت نخبة من الباحثين . -
 عضو لجنة التعاون في كلية العلوم االسالمية مع الوزرات والمؤسسات . -
 عضو لعدد من اللجان في المؤتمرات المحلية والدولية . -



حاصل على العشرات من كتب الشكر والتقدير من وزارات ومؤسسات  -
مختلفة، مثل مجلس النواب العراقي ووزارة التعليم العالي والبحث العالمي 
ووزارات الثقافة والصحة وبيت الحكمة وجامعة بغداد وجامعة سنتيناسي 

 األمريكية وغيرها. 
قدته لجنة األوقاف عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر حوار األديان الذي ع -

 م. ٢٠١٠والشؤون الدينية في  مجلس النواب العراقي 
عضو مجلس اإلعتدال العراقي في بغداد شعاره :(خارطة طريق لسالم  -

 عراقي).
 باحث في قسم دراسات التطرف بمركز النهرين للدراسات االسراتيجية. -
والتعليم  مدير مكتب تصميم البرامج والمشاريع في منسقية الثقافة والتربية -

واالعالم في الجنة العليا الدائمة للتعايش والسلم المجتمعي في األمانة العامة 
 لمجلس الوزاراء. 

 المدير التنفيذي لمؤسسة الغد للحوار والتنمية. -
درس مواد حوار الحضارات واالتجاهات الفكرية المعاصرة  والفكر السياسي  -

 د.لطلبة الدراسات األولية والعليا بجامعة بغدا
 :  النشاطات الثقافية والفكرية 
  حلقة تليفزيونية في مشروع (الحملة الوطنية لمناهضة التطرف ١٧سجل

والعنف واإلرهاب) في قنوات العراقية والشرقية وهنا بغداد ودجلة والبابلية 
 وسامراء وديوان وبغداد وغيرها من القنوات. 

 لمنتدى الثقافي قدم ندوة بعنوان:(السالم طريق عراقية معاصرة) في ا
، وكتبت عنها صحيفة   ٢٠١٥/ ١٢/ ٢٢البغدادي بشارع المتنبي في 

 الصباح العراقية مقاال بعنوان : (مطفىء الحرائق).
  مقالة ثقافية وفكرية في المواقع األلكترونية وصحف  ٥٠نشر أكثر من

 عراقية متنوعة منها الناس والعالم والشرق وصحيفة المثقف وغيرها.
 ؤسسة بيت الحكمة وجامعة بغداد والمركز الثقافي البغدادي حاضر في م

ومنتدى النخب للتبادل الفكري بشارع المتنبي ببغداد وعدد من المنتديات 
 الثقافية في موضوعات الحوار والتعايش والسالم .

 .شارك بندوة مناهضة العنف ضد المرأة 
 ة والفكرية.ادار عددا من الندوات العلمية والحلقات النقاشية الثقافي 
  على التفكير واإلدارة باألهداف والتدريب التفاعلي مهتم بقضايا التعليم

وتعزيز مفاهيم السالم وادارة التنوع المجتمعي وتعزيز فلسفة الديمقراطية 
 واالعالم التنموي. 



 


