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تاريخ الحصول عليها2011/2/9 :

 -التخصص العام :فلسفة اسالمية

التخصص الدقيق :العقيدة

 -اللقب العلمي :استاذ مساعد

تاريخ الحصول عليه2017/2016 :

 عدد سنوات الخدمة في كلية االمام االعظم 6( 2019-2011 :سنوات) عدد سنوات الخدمة خارج كلية االمام االعظم1991/10/20 :عشرين سنة / البريد االلكتروني: الجهة المانحة للشهادةتاريخ منح الشهادة1998/1997:

البكالوريوس:

كلية

االمام

االعظم

الجامعة

 الجهة المانحة لشهادة الماجستير :كلية االمام االعظم الجامعة االمر الوزاري 2002/8/18/تاريخ منح الشهادة2002:
2808
 الجهة المانحة لشهادة الدكتوراه :كلية االمام االعظمالشهادة :االمر الديواني 2011/2/9

تاريخ منح

 عنوان رسالة الماجستير( :تحقيق الجزء  16من تفسير االمام االوسي -عنوان اطروحة الدكتوراه( :االشاعرة و موقفهم من التكفير

 الوظائف التي شغلها :ت
1
2
3
2

الوظيفة
خطيب حسبة هلل تعالى
امام و خطيب
مدير قسم المكتبات
مقرر قسم الدراسات

الفترة من – الى
1881-1891
2011-1991
2119-2112
2112-2112

 الجامعات او المعاهد التي درس فيهات
1

الجهة (الجامعة (الكلية) /المعهد)
كلية االمام االعظم

 المواضيع الدراسية التي قام بتدريسهات
1

الكلية
االمام
االعظم

القسم
اصول الدين

المادة
العقيدالتصوف مناهج المتكلمين مدارس كالمية

 المواضيع الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرهات

الكلية
االمام االعظم

المادة
التصوف بكتابة مكملة للكتابة

 اإلشراف على الرسائل واالطاريحت
1
2
3
4

عنوان الرسالة او االطروحة
اللمعة في الحدوث والقدم و القضاء والقدر وتحقيق التاليف للعالمة ابراهيم الحلبي 1181
الدعوة وعالميتها المفاهيم و الوسائل – دراسة تحليلية مقارنة بين المسيحية و االسالم
ارشاد المريد شرح جوهرات التوحيد للشيخ االمام عبد السالم
المباحث العقدية في النوات و السمعيات عند االمام الواحدي في تفسير البسط

2

حاشية الشوافي على شرح عبد سالم اللقان عى جوهرة التوحيد

 المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها.ت
1
2

العنوان
علم اصول الدين و اثرها في معالجة الواقع و توحد االمة
اسماء هللا الحسنى اثرها في اخالقيات الفرد و المجتمع

 الدورات التي شارك بها والتي أقامهات
1
2
3

عنوان الدورة
اساسيات القيارة
استراتيجيات التريس االبداعية
فن الذوق االتكيت

 المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوير التعليم .ت
1

عنوان البحث
سلسلة رسائل في التحذير في التفكيراو تطوير التعليم

 المجالت العلمية و مجالت ( )impact factorsالتي قام بالنشر فيهات
1
2

اسم المجلة
مجلة كلية االمام االعظم
مجلة كلية العلوم االسالمية

 عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية .ت
1
2

اسم الهيئة
عضو بجمعية مكافحة المخدرات
جمعية االداب االسالمية

 إبداعات او نشاطات حصل فيها على (جوائز /شهادات تقديرية/كتب شكر)ال يوجد
 -التأليف والترجمة

عنوان الكتاب

ت
1

االمامة عند االمام النسفي

2

المنعطفات التاريخية للتفكير

3

تحريف الحكم عن مواضيعه

2

- name: Samir Omar Said Ahmed
- date of Birth: 1962 Sulaymaniyah
-Degree: Doctorate

Date obtained: 2011-2-9

-General Specialty: Islamic philosophy

Specialization: Creed

-Academic Title: Assistant Professor
- E-mail: Saeedsamir1962@gmail.com

Date obtained:2017-2016

Awarding body of the bachelor degree: College of Imam Azam
University 1998-1997
-Affiliate of the master's degree: College of Imam Azam University 2002
-Awarding body of the doctorate: College of Imam Azam University2011
-Master Thesis Title: Realization of Part 29 of the interpretation of Imam
Alusi
-Title of the doctoral thesis: the poet and their position in the Atonement

Jobs -

s
Function
1 Imam and orator
2 Director of Libraries
Department
3 Rapporteur of the
Department of Studies

2011-1987
2018-2014
2015-2014

-Conferences, seminars and workshops in which he participated
s Title
1 The science of the origins of religion and its effect on the
treatment of reality and the unification of the nation
2 The names of Allah and its impact on the ethics of the
individual and society
- Courses he participated in and conducted
s
1
2
3

Course Title
The basics of Qayyarah
Creative Teaching Strategies
The art of etiquette

- Author books
The title of the book
1 Imam at the Imam Nasafi
2 Historical turns of thinking
3 Misrepresentation of judgment on its subjects

