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 أ.د عادلة عمي ناجي عبد السالم السعدون.   

 استاذة طرائق تدريس القرآن الكريم والتربية االسالمية    

 كمية التربية ابن رشد لمعموم االنسانية/ قسم عموم القرآن  –جامعة بغداد     

 الجنسية : العراق .  

 ذي قار . 0971تاريخ ومكان الميالد :   

 الشهادات :   

حاصللمة عمللا شللبادة دبمللوم عمللوم ورياهلليات مللن معبللد المعممللات بغللداد الرصللا ة االولللا  -0
 م.0991-0989الدراسة الصباحية لمعام  

حاصللللمة عمللللا شللللبادة البكللللالوريوس مللللن قسللللم القللللرآن الكللللريم والتربيللللة ا سللللالمية الدراسللللة  -2
-0997( عللام 91.99ز)الصللباحية  للي كميللة التربيللة ابللن رشللد جامعللة بغللداد بدرجللة امتيللا

 وكانت االولا عما د عتبا والثانية عما الكمية  0998
حاصللمة عمللا شللبادة الماجسللتير  للي طرائللق تللدريس القللرآن الكللريم والتربيللة ا سللالمية كميللة  -9

م بعنللوان : ))أثللر 2111%( عللام 86جامعللة بغللداد بدرجللة جيللد جللدا ) –التربيللة ابللن رشللد 
يل طالبلات الصلا الثلاني المتوسلط  لي ملادة التربيلة استراتيجية التقويم التكويني  لي تحصل

 ا سالمية( وقد حصمت عما االمتياز بعد المناقشة.

حاصمة عما شلبادة اللدكتوراف  لي ) مسلرة طرائلق تلدريس القلرآن الكلريم والتربيلة ا سلالمية(  -4
م بعنلللوان : 2119( علللام 91.99جامعلللة بغلللداد بدرجلللة امتيلللاز ) –كميلللة التربيلللة ابلللن رشلللد 

األساليب العالجية لمتعمم ملن أجلل اللتمكن  لي التحصليل واالتجلاف نحلو ملادة التربيلة ))أثر 
ا سلللالمية للللد  طمبلللة المرحملللة المتوسلللطة(( وقلللد حصلللمت عملللا االمتيلللاز  وكانلللت إحلللد  

 أ هل أطروحة مقدمة إلا القسم  ي العام نرسه.

 بالمدة االصغيرية .  2109حاصمة عما لقب استاذ  -5



 المؤتمرات العممية .ابرز المشاركات في 

المشاركة  ي المؤتمر النبوي الثالث المنعقد  ي كمية التربية ابن رشلد لمعملوم ا نسلانية تحلت  .0
كلانون الثلاني  21نسلتمبم العملوم لنبنلي المسلتقبل( بتلاريخ ) شعار )من  كلر الرسلول محملد

 .  (-قراءة معاصرة -( والبحث المشارك به بعنوان )المنبج النبوي التربوي2106

المشلاركة  للي الملؤتمر العممللي الثلاني  للي مكتللب النللب المركللزي لحلزب الرهلليمة االسللالمي  .2
تحت شعار )االمن النرسي الركري برؤ  تنظيرية تطبيقية اكاديمية( البحث المشارك بعنلوان 

 .  2/4/2106)دور االمن الركري  ي مواجبة التعصب المذهبي( بتاريخ 

المشاركة  ي المؤتمر العممي المنعقد  ي كمية التربية لمبنات جامعة بغداد تحت شعار )اليلة  .9
( والبحلث المشلارك 2106نيسلان  25حماية المرأة من الرساد من منظور اسالمي( بتلاريخ )

 به )الحقوق الشرعية والسياسية لممراة المسممة قراءة معاصرة( .  

بع المنعقد  ي كمية التربيلة ابلن رشلد لمعملوم ا نسلانية تحلت المشاركة  ي المؤتمر الدولي الرا .4
شلعار )مقلدمات ونتلائج الصلالت التربيلة والتعملليم  لي العلراق كميلات التربيلة انموذجلا ( بتللاريخ 

( والبحلللث المشلللارك بللله بعنلللوان )االسلللتراتيجية الشلللرعية والقانونيلللة 2106نيسلللان  24-25)
 لمعالجة ظاهرة التشرد(.

ؤتمر الدولي الرابع المنعقد  ي كمية التربيلة ابلن رشلد لمعملوم ا نسلانية تحلت المشاركة  ي الم .5
شللعار )مقللدمات ونتللائج الصللالت التربيللة والتعملليم  للي العللراق كميللات التربيللة اموذجللا ( بتللاريخ 

( والبحلللث المشلللارك بللله بعنلللوان )االسلللتراتيجية الشلللرعية والقانونيلللة 2106نيسلللان  24-25)
 لمعالجة ظاهرة التشرد(.

المشلاركة  للي الملؤتمر العممللي السللنوي الللامس لمبحللوث والدراسللات )سلممان ممتقللا االديللان(  .6
(  لللي الملللزار الشلللريا والبحلللث بعنلللوان )الصلللحابي الجميلللل 5/9/2106اللللذي اقللليم بتلللاريخ )
 سممان المحمدي( . 

 
 

 


