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المؤهــالت العلمية :
-

دكتوراه يف فلسفة أصول الدين ،ختصص (مقارنة األديان)  /كلية اإلمام األعظم اجلامعة  /بغداد  -العراق ،
7102م .

-

ماجستري أصول الدين ،ختصص (مقارنة األديان)  /كلية اإلمام األعظم اجلامعة  /بغداد  -العراق 7102 ،م .
بكالوريوس أصول الدين  /جامعة العلوم اإلسالمية العاملية – كلية أصول الدين  /عمان – األردن7101 ،م .
اإلعدادية  /الفرع العلمي  /إعدادية مصطفى جواد  /العراق – بغداد  7112 ،م .

األلقاب العلمية:
-

مدرس مساعد7102 ،م .
مدرس7102 ،م .

الوظــائف والخــبرات:
-

عضو اهليأة التدريسية يف كلية اإلمام األعظم اجلامعة من عام 7102م وإىل اآلن .
عضو اللجنة العلمية يف قسم الدراسات اإلسالمية باللغة اإلنكليزية .

-

عضو اللجنة الثقافية يف قسم الدراسات اإلسالمية باللغة اإلنكليزية .
عضو اللجنة الدعوية والثقافية يف قسم أصول الدين .

-

عضو اللجنة التحضريية العليا اخلاصة باملؤمتر العلمي األول (العدالة والتسامح يف الفكر اإلسالمي) يف ديوان
الوقف السين .
عضو اللجنة التحضريية لإلحتفال باملولد النبوي الشريف يف كلية اإلمام األعظم اجلامعة لعام 0321هـ .
مارس التدريس ملختلف املواد الشرعية يف كلية اإلمام األعظم اجلامعة منها :التفسري ،علوم القرآن ،أصول

-

الدعوة ،مقارنة األديان ،اإلستشراق ،النحو ،األخالق اإلسالمية ،السرية النبوية .
إلقاء احملاضرات العلمية والدينية يف املساجد واحملافل يف املناسبات الدينية .
له عدة لقاءات تلفزيونة وإذاعية ،ومقاالت يف الصحف ومواقع التواصل االجتماعي .

الشهادات التقديرية:
-

شهادة مشاركة يف دورة (حتسني األداء الوظيفي)  /تركيا . 7102 ،

-

شهادة مشاركة يف دورة طرائق التدريس يف كلية اإلمام األعظم اجلامعة لعام 7102م .
شهادة تقديرية حلضور جلسات املؤمتر العلمي التاسع (االختالف الفقهي – النظرية والتطبيق)  /بغداد – كلية
اإلمام األعظم اجلامعة 7103 ،م .
شهادة تقديرية حلضور جلسات املؤمتر العلمي اخلامس (دور العلوم اإلنسانية يف هنضة احلضارة اإلسالمية)

-

بغداد – كلية اإلمام األعظم اجلامعة7102 ،م .
شهادة تقديرية حلضور جلسات املؤمتر العلمي الثاين (مناهج التجديد يف دراسة علوم اللغة العربية بني الواقع
والطموح)  /بغداد  -كلية اإلمام األعظم اجلامعة7102 ،م .
شهادة تقديرية حلضور جلسات املؤمتر الدويل األول لقسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية يف كلية اإلمام األعظم
اجلامعة (القدس واملسجد األقصى – تاريخ ومقدسات)  /بغداد7102 ،م .
شهادة مشاركة فاعلة يف ورشة (التحدث أمام وسائل اإلعالم واجلمهور)  /بغداد7102 ،م .
شهادة تقديرية حلضور جلسات املهرجان الثقايف األول (من هنا نبدأ ويف اجلنة نلتقي) الذي أقامه قسم الفقه
وأصوله يف كلية اإلمام األعظم اجلامعة7102 ،م .

Curriculum Vitae
• Name: Ahmed Mahmoud Mohammed Dawood Sumaidaie
• Date of Birth: 14/2/1988
• Place of birth: Iraq - Salah al-Din
• Nationality: Iraqi
• Marital status: Married with two children
• Current Position: Teaching
• Address: Iraq - Baghdad - Adhamiya – Saba`a Abkar
• Phone: +9647701067137
• Mailing address: ahm.sum88@ymail.com
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Educational Qualifications:
- Ph.D. in Philosophy of Fundamentals of Religion, Major (Comparative Religions) /
College of Imam Al-A'zam University / Baghdad - Iraq, 2017.
- Master of Fundamentals of Religion, Major (Comparative Religions) / College of
Imam Azam University / Baghdad - Iraq, 2013.
- BA of Fundamentals of Religion / The World Islamic Science& Education University
- Faculty of Fundamentals of Religion / Amman - Jordan, 2010.

Scientific titles:
- Assistant Lecturer, 2013.
- Teacher, 2017

Functions and experiences:
- Member of the teaching staff in the College of Imam Azam University from 2013
until now.

- Member of the Scientific Committee in the Department of Islamic Studies in
English.
- Member of the Cultural Committee in the Department of Islamic Studies in English.
- Member of the cultural committee in the Department of Fundamentals of Religion.
- Member of the Higher Preparatory Committee for the First Scientific Conference
(Justice and Tolerance in Islamic Thought) at the Sunni Endowment Dewan .
- Member of the Preparatory Committee for the celebration of the Prophet's
birthday in the College of Imam Azam University 1435.
- Practice teaching various legal subjects in the College of Imam Azam University .
- Giving scientific and religious lectures in mosques and forums on religious
occasions.
- Has several television and radio meetings, and articles in newspapers and social
media sites.

Certificates of appreciation:
- Certificate of participation in the course (improving performance) / Turkey, 2013.
- Certificate of participation in the course of teaching methods in the College of
Imam Azam University in 2013.
- Certificate of appreciation to attend the sessions of the Ninth Scientific Conference
(difference jurisprudence - theory and practice) / Baghdad - College of the Grand
Imam University, 2014.
- Certificate of appreciation to attend the fifth scientific conference sessions (the
role of humanities in the renaissance of Islamic civilization) Baghdad - College of
the Imam Azam University, 2019.
- Appreciation certificate for attending sessions of the second scientific conference
(renewal curricula in the study of Arabic language science between reality and
ambition) / Baghdad - College of Imam Azam University, 2019.
- Appreciation certificate to attend the sessions of the first international conference
of the Department of History and Islamic Civilization at the Imam Azam University
College (Jerusalem and Al-Aqsa Mosque - History and Sanctuaries) / Baghdad,
2019.

- Certificate of active participation in the workshop (Speak in front of the media and
the public) / Baghdad, 2019.
- Certificate of appreciation to attend the sessions of the first cultural festival (from
here we start and in the paradise we meet), which was established by the
Department of Jurisprudence and its assets at the College of Imam Azam
University, 2019.

