السيرة الذاتية
امبياانت امضخعية :
 oالامس  :أ.م.د .خادل ػامر غبيد ابراىمي امضوخي
 oحمل وثأرخي اموالدة  :الاهبار 1978 /7 /1م
 oاجلنس  :ذهر
 oحمل امسكن :الاهبار – امرمادي – امورار
 oامربيد االمكرتوين ka1978ld@gmail.com :
: oامياثف07812454907 :
 oامضيادات امؼلمية :
 باكموريوس – أظول ادلين
 ماجس تري – أظول ادلين – فكر اساليم /غليدة
 دنتوراه – أظول ادلين – فكر اساليم /غليدة
 oانللب امؼلمي :أس تاذ مساػد.
امتخعط ادلكيق  :فكر اساليم /غليدة
 oامتخعط امؼام  :أظول ادلين
 oماكن امؼمل  :جامؼة الاهبار ـ لكية امؼلوم االسالمية ـ كسم امؼليدة وادلغوة وامفكر

 oاموظائف اميت صغليا :
 مسؤول االرصاد امرتبوي يف لكية امؼلوم االسالمية – جامؼة الاهبار
 مسؤول وحدة ادلراسات امؼليا يف لكية امؼلوم االسالمية – جامؼة الاهبار

 oامبحوث املنضورة :
 امعمت ومتؼللاثو وفق املنظور االساليم.
 حركات اجلسد وانفعاالته ودورها يف الدعوة اإلسالمية
 آليات الوصول إىل عاملية الثقافة اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة

 اخلالفات الفكرية بني املسلمني وتداعياهتا على اخلطاب اإلسالمي املعاصر وعالجها
 الفكر اإلسالمي بني األصالة واملعاصرة
 التقدم العلمي املعاصر وأثره يف ترسيخ العقيدة اإلسالمية
 ثبوت رؤية اهلالل بني الشريعة اإلسالمية والفلك

 oاملؤمترات :
 املضارنة ببحث يف مؤمتر مكة اخلامس غرش اذلي أكامتو رابطة امؼامل االساليم مبكة املكرمة حتت غنوان ( امثلافة
االسالمية..الظاةل واملؼارصة ) 2014 /9/30-28
 املؤمتر امؼلمي امثاين دليوان اموكف امس ين بؼنوان ( دور امتؼلمي يف امتنض ئة وبناء اجملمتع ومناىضة الارىاب وامطائفية )-7 :
2015 /11 /8م
 المشاركة ببحث في مؤتمر ( نحو منهج علمي أفضل لفهم العلوم اإلسالمية ) في كلية العلوم اإلسالمية – الرمادي في جامعة
االنبار2012 /4 /12 -11 :م
 املضارنة ببحث يف هدوة ( امفكر االساليم واكع وأفاق ) يف لكية امرتبية نلبنات يف اجلامؼة امؼراكية 2012 /12 /18،م
رمحو
((رمحو
 املضارنة ببحث يف مؤمتر (فلو امتؼايش وامتؼامل يف املنظور االساليم بني امنظرية وامتطبيق ) يف لكية االمام الغظم
هللا )
اجلامؼة  ،كانون األول 2008
 محاضر في ندوة علمية بعنوان ( شبهات المستشرقين حول السنة النبوية والرد عليها ) في قسم العقيدة  -كلية العلوم
اإلسالمية –رمادي



املضارنة ببحث يف مؤمتر( العلوم الشرعية في االنبار أصالة وتجددا) جامعة االنبار -كلية العلوم االسالمية – الرمادي في نيسان

 2008م

 oادلورات اميت اجتازىا :






دورة امتأىيل امرتبوي  -مرنز طرائق امتدريس يف جامؼة الهبار
ادلورة امتأىيلية نلحاسوب -املكتب الاستضاري خلدمات احلاسوب يف جامؼة الاهبار
دورة االرصاد ادليين ملناسم احلج – امييئة امؼليا نلحج وامؼمرة
دورة ػمل الظول  -لكية امؼلوم االسالمية ـــ جامؼة الاهبار
دورة حتليق اخملطوطات -لكية امؼلوم االسالمية ـــ جامؼة الاهبار

 oاملؤىالت يف جمال احلاسوب :
 صيادة امتوفل
IC3 
 oامؼضوية  :غضو يف جلان ػدة يف لكية امؼلوم االسالمية  /رمادي وجامؼة الاهبار
 oوضاطات أخرى :
 االرشاف ػىل رسائل املاجس تري ومناكض هتا .
 االرصاد ادليين نلحج وامؼمرة يف امييئة امؼليا نلحج وامؼمرة /دائرة االرصاد وامبحوث

