السيرة الذاتية
االسم :أسماء عباس جاسم عويد
المقب العممي  :مدرس
مكان العمل :جامعة بغداد – كمية التربية لمبنات – قسم عموم القران
الشهادة الحاصمة عميها  :بكالوريوس :جامعة بغداد  -كمية التربية لمبنات – قسم عموم القران
 لمعام  ، 1001-1002وماجستير :الجامعة العراقية – كمية اآلداب – قسم عموم القران لمعام 1020-1002تاريخ التعيين 1001/20/21 :
البحوث المنشورة والمنجزة :
البحوث المنشورة :اإلسراف في القران الكريم  ،تكوين المرأة وعالقته بتحديد دورها في الحياة
(في المنظور القراني )
البحوث المنجزة  :أحكام األطعمة في اآلية الثالثة من سورة المائدة (دراسة فقهية تفسيرية) ،
آيات التعفف في القران الكريم (دراسة تحميمية )
المواد التي قمت بتدريسها :
 المدخل لدراسة الشريعة – المرحمة األولى التالوة والحفظ – المرحمة الثانيةالمشاركات في الندوات والمؤتمرات :المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات والحمقات
النقاشية وورش العمل بصفة باحث  ،حضور عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل
وخارج الكمية.
كتب الشكر  :حاصمة عمى عدد من كتب الشكر من عميد الكمية وعدد من الشهادات التقديرية
.
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Research published: wasteful in the Koran, the composition of women
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