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التحصٌل الدراسً:خرٌجة الفرع العلمً من وزارة التربٌة 
 %(16بتقدٌر) 

حاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة بغداد /كلٌة التربٌة ابن 
 رشد وبتقدٌر )امتٌاز (

  أطفال أربعةمتزوجة ولها الحالة الزوجٌة:
 مساعد فً جامعة بغداد أستاذالمهنة:

التفسٌر _مناهج  أصولالمواد التً قام بتدرٌسها:
تفسٌر _األحكام آٌاتالمفسرٌن_مناهج تفسٌرٌة حدٌثة_تفسٌر 

 تفسٌرٌة. اتجاهات_علوم القران ًتحلٌل
 األولٌة والدراسات العلٌا.ولجمٌع المراحل 

ٌس فً جامعة بغداد بالدراسات العلٌا .قمت بالتدر8: األعمال
 بكلٌة التربٌة للبنات 

ورسائل .قمت باإلشراف على عدد كبٌر من األطارٌح  2
 الدكتوراه والماجستٌر

.قمت بمناقشة العدٌد من رسائل الماجستٌر والدكتوراه كعضو 3
 و كرئٌس جلسة المناقشة فً الجامعات العراقٌة الرصٌنة 

ٌة ولجنة السمٌنر وعضو فً لجنة عضو فً اللجان الثقاف.4
فً اللجان  كعضوهاالمتحانات ولجان الدراسات العلٌا و كذلك 

 الثقافٌة التربوٌة 
.امتلك الخبرة العالٌة فً ترصٌن رسائل طلبة بحوث 5

 الماجستٌر والدكتوراه 
(8) 

قمت باألشراف والمتابعة المٌدانٌة على الطلبة الخرٌجٌن .6
  ً بغداد والمحافظات.أثناء التطبٌق الصٌفً ف



.شاركت فً الدورات التً تنظمها الجامعة فً مقرها فً 7
الجادرٌة بدورات الحاسوب االلكترونً ولمرات عدة وحصلت 

 على شهادات تقدٌرٌة .
.تشرفت بتمثٌل جامعتً فً المحافل الدولٌة والقطرٌة 1

واإلعداد أو بتقدٌم بحوث  ةكمشاركة فً اللجان التحضٌرٌ
 علمٌة .

للكتاب التً ٌقٌمها الوقف .شاركت فً المؤتمرات السنوٌة 6
  الشٌعً فً مدٌنة النجف االشرف وفً كربالء المقدسة.

.شاركت فً مؤتمرات وندوات بٌت الحكمة ببغداد والتً 81
 تقام سنوٌا.

.شاركت فً مؤتمرات مركز البحوث والدراسات فً جامعة 88
 فً النجف االشرف.  الكوفة وجامعة العلوم اإلسالمٌة

.واضعة لعدد من الحلول الفكرٌة لمركز بحوث الكوفة 82
لالرتقاء بالمستوى الثقافً واالجتماعً لألسرة العراقٌة الكرٌمة 

. 
.تشرفت بتكرٌم السٌد وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً 83

 المحترم.
 رئٌس دٌوان الوقف الشٌعً المحترم. السٌد.تشرفت بتكرٌم 84
 المحترمون .شرفت بتكرٌم السادة عمداء كلٌتنا .ت85
.حظٌت بتكرٌم وهدٌة السٌد العالمة الكبٌر الشٌخ الفاضل 86

 )محمد حسٌن فضل هللا( رحمه هللا.
.حظٌت بتكرٌم ولقاء العالمة الكبٌر الشٌخ الفاضل )محمد 87

 تقً المدرسً(.
.مثلت هٌئة الحج والعمرة كمرشدة دٌنٌة لحجاج بٌت هللا 81
( وبتقدٌر امتٌاز.                    2188و2116و2111حرام ولألعوام )ال
(2    ) 

.قمت بتقدٌم عدد من البحوث التً أرسلت إلى خارج القطر 86
 وخاصة دولة المملكة األردنٌة )عمان(.



.ساهمت ومع زمٌالتً فً وضع مواد تدرٌس تفسٌر القران 21
 الكرٌم إلى اللجان القطاعٌة المركزٌة.

الهٌئة الشرعٌة فً مصرفً الرافدٌن والرشٌد  عضوه.28
للنافذة اإلسالمٌة وبتمثٌل الهٌئة فً عمان وتركٌا لألعوام 

 .  2188و 2181
.انتخبت كعضو فً  إعداد قانون المصرف اإلسالمً فً 22

 العراق.
على القناة العراقٌة والقناة الجامعٌة  متلفزة لقاءات .لدي  23

 والقنوات األخرى.   
تبرعت بالدم عن طرٌق مصرف الدم العراقً ألبناء شعبً .24

 العظٌم ولجٌشه الباسل ولمرات عدة .
 

 المؤلفات:
طبع من  .كتاب) المنهج التفسٌري من وحً القرآن الكرٌم (8

  قبل الوقف الشٌعً.
طبع ( ألتستري.كتاب )تفسٌر القرآن الكرٌم لسهل بن عبد هللا 2

 من قبل الوقف السنً 
س المسؤولٌة الجنائٌة بٌن الشرٌعة والقانون(  .كتاب )أس3

 كتاب مشترك .
.أعكف حالٌاً بتألٌف عدد من البحوث فً مجال اختصاصً 4

 وتقٌٌم عدد من األطارٌح كخبرة علمٌة......   
 

د.سناء علٌوي                                    (3)           
 عبد السادة  

   
 




