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كلية اإلمام األعظم الجامعة
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رقم الهاتف
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 المؤهالت العلمية:

 1المؤهل الجامعي

بكالوريوس -الجامعة العراقية – كلية اآلداب – قسم علوم القران

 2المؤهل الحالي

ماجستير – كلية االمام االعظم ( رحمه اهلل ) الجامعة – اصول دين

 المؤتمرات:
مؤتمر كلية االمام االعظم (رحمه اهلل)

عن بحثي الموسوم (تحصين المجتمع المسلم من التغريب)

الجامعة
مؤتمر قسم القراءات القرآنية  -كلية االمام عن بحثي الموسوم ( اداء اللفظة القرآنية وأثرها على التفسير)

االعظم (رحمه اهلل) الجامعة

مؤتمر قسم التاريخ والحضارة االسالمية  -عن بحثي الموسوم (تحصين المجتمع المسلم من االستشراق)

كلية االمام االعظم (رحمه اهلل) الجامعة
مؤتمر قسم اصول الدين  -كلية االمام

عن بحثي الموسوم ( مفهوم مساواة المرأة بالرجل ومعالجة

مؤتمر قسم اصول الدين  -كلية االمام

عن بحثي الموسوم (اسم اهلل البصير في القران الكريم واثره

االعظم (رحمه اهلل) الجامعة
االعظم (رحمه اهلل) الجامعة

القران الكريم) – دراسة موضوعية

على سلوكيات الفرد والمجتمع)  -دراسة موضوعية

 الشهادات التقديرية
 1شهادة تقديرية  -قسم أصول الدين  -عن مشاركتنا في انجاح االحتفاء السنوي بشخصية النبي
كلية االمام االعظم (رحمه اهلل)

الجامعة

 2شهادة تقديرية  -االقسام العلمية (

(محمد) صلى اهلل عليه وسلم

عن مشاركتنا في المؤتمر الطالبي العلمي االول لألقسام

اصول الدين -الدعوة والخطابة والفكر العلمية – االعظمية  -كلية االمام االعظم (رحمه اهلل) الجامعة
– الفقه واصوله)

 1شهادة تقديرية – قسم التاريخ
والحضارة االسالمية
 4شهادة تقديرية -قسم أصول الدين-
كلية االمام االعظم (رحمه اهلل)

الجامعة

 5شهادة تقديرية -الفرق اإلنشادية
والمسرحيات الهادفة

عن مشاركتنا في الندوة العلمية الثالثة ( االستشراق واثاره
الفكرية على العلوم االسالمية والعلوم االنسانية
عن مشاركتنا في المهرجان الثقافي السنوي (بالعلم نرتقي
وبالقران نتفوق)
عن تأليف واخراج مسرحية ( الشباب الالهثون) الحاصلة على

المركز األول للمسرحيات واالناشيد الهادفة – جمعية الشبان

المسلمين – المركز العام  -بغداد

 كتب الشكر والثناء
 .1حاص على اكثر من  43كتاب شكر وثناء داخل وخارج المؤسسة التعليمية
الي أي كتاب عقوبة
 .2لم يوجه ّ

 شهادات مشاركة
شهادة مشاركة في دورة طرائق التدريس والتأهيل التربوي

كلية االمام االعظم (رحمه اهلل) الجامعة

(االولى)
شهادة مشاركة في دورة معالجة النصوص

قسم التدريب والتطوير -مكتب رئيس الديوان

M.O.WORD
شهادة مشاركة في دورة طرائق التدريس والتأهيل التربوي

كلية االمام االعظم (رحمه اهلل) الجامعة

(الثانية)
شهادة مشاركة في دورة كفاءة قيادة الحاسوب
شهادة مشاركة في دورة اختبار كفاءة اللغة االنكليزية

كلية االمام االعظم (رحمه اهلل) الجامعة
كلية االمام االعظم (رحمه اهلل) الجامعة

شهادة مشاركة في دورة اعداد وتنظيم الندوات والمؤتمرات المجموعة الدولية للتدريب والتنمية -االتحاد
الدولي للمواقع االلكترونية  -بغداد

شهادة مشاركة في الورشة التطويرية ضمن الموسم

المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة

شهادة مشاركة في دورة ((BAWR. BOENT

قسم التدريب والتطوير -مكتب رئيس ديوان

شهادة مشاركة في المهرجان الخطابي االول

قسم الدعوة والخطابة والفكر  -كلية االمام

شهادة مشاركة – غذاء الروح وأثره في سلوكيات االفراد

قسم الفقه واصوله -كلية االمام االعظم (رحمه

العلمي الرابع

وحماية المجتمعات

واالفتاء

الوقف السني

االعظم (رحمه اهلل) الجامعة
اهلل) الجامعة

شهادة مشاركة في الندوة العلمية د .عبد الرحمن المصري قسم الدعوة والخطابة والفكر -كلية االمام

وجهوده العلمية والدعوية

االعظم (رحمه اهلل) الجامعة

مشارك في العديد من اللجان االدارية واإلمتحانية

داخل وخارج المؤسسة التعليمية

 البحوث والمقاالت
1

المنسيون يوم القيامة في القران الكريم – دراسة موضوعية (منشور)

2
1

االمام مستجي زاده آراؤه وانتقاداته في انوار التنزيل  -سورة التوبة انموذجاً (صالح للنشر)

المجرمون في القران الكريم -صفاتهم ومآلهم (صالح للنشر)

4

آية الخمر في سورة المائدة -دراسة تحليلية (صالح للنشر)

5

مفهوم مساواة المرأة بالرجل ورد القران الكريم (صالح للنشر)

6

اسم اهلل البصير وأثره في سلوكيات الفرد والمجتمع (قيد النشر)

7

آيات القيامة في القران الكريم (قيد االعداد)

9

االمام مستجي زاده وحاشيته على أنوار التنزيل – دراسة تحليلية (قيد االعداد)

8

بيوت اهلل في القران الكريم واثرها في المجتمع – دراسة موضوعية (قيد االعداد)

13

رسالة من ابن اندثر تحت ركام الضياع الى أبيه (مقالة) (منشور في مجلة الرسالة االسالمية)

11

الشبكة العنكبوتية في قفص االتهام (مقالة)

12

المنهج القرآني في دفع هالك االمم (منشور)

11

النفسية الجاهلية في بيت النبوة في القران -دراسة مقارنة

14

سنن النهوض االجتماعي في القران الكريم (صالح للنشر)

 نشاطات المجتمع المدني
 1مؤلف ومخرج مسرحي
 2إعداد وتنظيم المهرجانات المنوعة الهادفة (مهرجان االخوة الصالحين) (االول – الثاني) بغداد
 1إعداد وتنظيم الملتقيات الشبابية (الملتقى الشبابي األول) بغداد
 1مدير لفرقة االمجاد الفنية للنشيد اإلسالمي (سابقاً)

 4مدير مركز الشباب واليافعين التابع لمنظمات المجتمع المدني (سابقاً)

 5منظم بطوالت رياضية منها بطولة المودة (االولى والثانية والثالثة والرابعة) لخماسي الكرة  -بغداد
 6عضو تحرير مجلة (الجيل القادم) لألطفال (سابقاً)

 7عضو تحرير مجلة (االخوة الصالحين) للشباب واليافعين (سابقاً)

•

personal information:
1

First name

Shoaib Raad

6

2

Date of Birth

1891

7

3 Marital status:

Married

4
5

Place of

residence

Farhood

Baghdad

Academic

title assistant teacher

General

Islamic Fundamentals

8 Specialization

Exegesis

9

Specialty
Affiliation

of Religion

College of Imam Azam

University

Telephone • 07700239955
number

 Qualifications :
1

Bachelor Degree

- Iraqi University - College of Arts - Department of
Quranic Sciences

2

Fundamentals of

Current Qualification Master - Imam Azam College

Religion

(may Allah have mercy on him) University -

 Conference:
 Conference of the College of Imam Azam (God's mercy) University on my
research tagged (fortifying the Muslim community from Westernization)
 Conference of the Department of Quranic readings - College of the Imam
Azam (God's mercy) University on my research tagged (the performance of
the word Quranic and its impact on interpretation)

 Conference of the Department of History and Islamic Civilization - College
of Imam Azam (may Allah have mercy on him) University on my research
tagged (immunization of the Muslim community from Orientalism)
 Conference of the Department of Fundamentals of Religion - College of
Imam al-A'zam (may Allah have mercy on him)
 Conference of the Department of Fundamentals of Religion - College of
Imam al-A'zam (God's mercy) University on my research tagged (the name
of God's vision in the Koran and its impact on the behavior of the individual
and society)
 Certificates of Appreciation


1Certificate of Merit - Department of Fundamentals of Religion - College of
Imam Azam (God's mercy) University about our participation in the success
of the annual celebration of the character of the Prophet (Muhammad)
peace be upon him



2Certificate of Merit - Scientific Departments (Fundamentals of Religion Call, Rhetoric and Thought - Jurisprudence and its Origins) on our
Participation in the First Scientific Conference



3Certificate of Merit - Department of History and Islamic Civilization for our
participation in the third scientific symposium (Orientalism and its
intellectual impact on Islamic sciences and humanities



4Certificate of Merit - Department of Fundamentals of Religion - College of
Imam Azam (God's mercy) University about our participation in the annual
cultural festival



5Certificate of Appreciation - Bands and plays aimed at writing and
directing the play (Youth Alhthon) won the first place for plays and songs
aimed - Muslim Youth Association - General Center – Baghdad

• Certificates of participation
 Certificate of participation in the course of teaching methods and
educational rehabilitation (the first) College of Imam Azam (God's mercy)
University
 Certificate of participation in the course of word processing M.O.WORD
Department of Training and Development - Office of the President of the
Court
 Certificate of participation in the course of teaching methods and
educational rehabilitation (second) College of Imam Azam (God's mercy)
University
 Certificate of participation in the course of the competence of computer
leadership Imam Azam College (God's mercy) University
 Certificate of participation in the test of English proficiency test College of
Imam Azam (God's mercy) University
 Certificate of participation in the preparation and organization of seminars
and conferences International Group for Training and Development International Federation of Websites - Baghdad

 Certificate of participation in the development workshop within the fourth
scientific season Iraqi Fiqh Academy of senior scholars for advocacy and
advisory opinion
 Certificate of participation in the course ((BAWR. BOENT) Training and
Development Department - Office of the President of the Office of Sunni
Endowment
 Certificate of participation in the first rhetorical festival Department of
advocacy, rhetoric and thought - College of Imam Azam (God's mercy)
University
 Certificate of participation - soul food and its impact on the behavior of
individuals and the protection of communities Department of jurisprudence
and assets - College of Imam Azam
 Certificate of participation in the scientific symposium d. Abdul-Rahman
Al-Masri and his scientific and advocacy efforts Department of Da'wa,
Rhetoric and Thought, College of Imam Azam
 Participant in many administrative and exam committees inside and outside
the educational institution
 Research and articles
1The Forgotten Day of Resurrection in the Holy Quran - Objective Study
(Published)
2Imam Mustaji Zadeh his opinions and criticism in the lights of download Surah Al-Tawbah a model (valid for publication)
3Criminals in the Holy Quran - their qualities and fate (valid for
publication)

4Verse of the wine in Surat al-Maida - an analytical study (valid for
publication)
5The concept of equality of women and men and the Koran (valid for
publication)
6The God-Sight Name and Its Impact on the Behavior of the Individual and
Society
7Verses of the Resurrection in the Holy Quran (under preparation)
8Imam Mustaji Zadeh and his footnote on the download lights - analytical
study (under preparation)
9The houses of Allah in the Holy Quran and their impact on society - an
objective study (under preparation)
11Letter from Ibn Andher under the rubble of loss to his father (article)
(Published in the Journal of the Islamic message)
11Web in the dock (Article)
12The Quranic Approach in Paying the Destruction of Nations (Published)
13Psychological ignorance in the house of prophecy in the Koran - a
comparative study
14years of social advancement in the Holy Quran (valid for publication)
 Civil society activities
1author and theater director
Preparation and organization of various festivals purposeful (Festival of the
Righteous Brothers) (I - II) Baghdad

3Preparation and organization of youth forums (the first youth forum)
Baghdad
3-Director of the glory of the Islamic anthem
4Former Director of Youth and Youth Center of Civil Society Organizations
5organizer of sports tournaments including championship affection (first,
second, third and fourth) for the five-ball - Baghdad
6Editing Member of (Next Generation) magazine for children
7Editing member of the magazine (good brothers) for youth and
adolescents (formerly)

