السيرة الذاتية
االسم الرباعي ايناس عبد السالم داود
مكان الميالد وتاريخه :االنبار 1975م
الحالة االجتماعية :متزوجة  ,ولي  4أبناء.
تاريخ التعين5112 :
التحصيل الدراسي :بكالوريوس  , 5112ماجستير  ,5112الدكتوراه .5112
اللقب العلمي :مدرس.
التخصص العام :أصول الدين.
التخصص الدقيق :مقارنة األديان.
العنوان :بغداد
البحوث العلمية

ت

 1حقوق االنسان عقيدة وشريعة بين اليهودية والنصرانية واالسالم
 5الشباب المسلم واثار التبشير واالستشراق عليه
 2االستخالف في االرض – دراسة تحليلية
 4االثار االيجابية الستخدام شبكات التواصل االجتماعي
 2اثر العقيدة االسالمية في سلوك الفرد والمجتمع المسلم
 6النصارى ومعتقداتهم
 2اصول العقيدة اليهودية وحقيقة االله عندهم
-

عضو مشارك في عدة لجان ادارية وعلمية داخل المؤسسة التعليمية وخارجها

-

حاصل على أكثر من ( )41كتاب شكر وتقدير من جامعات ومؤسسات علمية مختلفة.

-

مشارك في عدة نشاطات في خدمة المجتمع المدني منها ( المهرجانات والزيارات الميدانية منها دور االيتام
والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة

-

المشاركة في مؤتمرات وندوات علمية عدة داخل المؤسسة التعليمية وخارجها

-

المشاركة في عدة دورت تدريبية داخل العراق وخارجه.

-

المشاركة في عدة ورش تطويرية داخل العراق وخارجه.

-

عضو نقابة األكاديميين العراقيين – فرع بغداد.

-

مدرب دولي معتمد في التنمية البشرية.

Curriculum Vitae

The quad name: is Ines Abdel Salam Daoud
Place and date of birth: Anbar 5791 AD
Marital status: Married, with 4 children.
Date of appointment: 2015
Education: Bachelor 2007, Master 2013, PhD 2019.
Academic Title: Teacher.
General Specialization: Fundamentals of Religion.
Specialization: Comparison of Religions.
Online Address: Baghdad

Scientific research
Human rights doctrine and law between Judaism, Christianity and Islam 5
Muslim youth and the effects of evangelism and Orientalism 2
Difference in land - analytical study 3
positive effects of the use of social networks 4
The impact of the Islamic faith on the behavior of the individual and the Muslim 1
community
Christians and their beliefs
The origins of the Jewish faith and the truth of God are with them

-Associate member of several administrative and scientific committees inside and
outside the educational institution
-Holds more than (40) thanks and appreciation from different universities and scientific
institutions.
-Participated in several activities in the service of civil society including (festivals and
field visits, including orphanages, the elderly and people with special needs)
-Participation in several scientific conferences and seminars inside and outside the
educational institution
-Participation in several training courses inside and outside Iraq.
-Participation in several development workshops inside and outside Iraq.
-Member of the Syndicate of Iraqi Academics - Baghdad Branch.
- Certified international trainer in human development.

