
 السيرة الذاتية

 االسم :أسماء عباس جاسم عويد 

 المقب العممي : مدرس

 قسم عموم القران  –كمية التربية لمبنات  –مكان العمل :جامعة بغداد 

 قسم عموم القران –كمية التربية لمبنات  -جامعة بغداد  :بكالوريوس الشهادة الحاصمة عميها :
 قسم عموم القران – اآلدابكمية  –الجامعة العراقية  :ماجستير، و   1001-1002 لمعام  -
 1020-1002 لمعام -

  21/20/1001 تاريخ التعيين :

 البحوث المنشورة والمنجزة :

في القران الكريم ، تكوين المرأة وعالقته بتحديد دورها في الحياة  اإلسرافالبحوث المنشورة :
  في المنظور القراني ()

األطعمة في اآلية الثالثة من سورة المائدة )دراسة فقهية تفسيرية( ،  البحوث المنجزة : أحكام
 آيات التعفف في القران الكريم )دراسة تحميمية (

 المواد التي قمت بتدريسها :

  األولىالمرحمة  –المدخل لدراسة الشريعة  -

 المرحمة الثانية  –التالوة والحفظ  -

المشاركة في عدد من الندوات والمؤتمرات والحمقات المشاركات في الندوات والمؤتمرات :
عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل حضور ،  النقاشية وورش العمل بصفة باحث

  وخارج الكمية.

عميد الكمية وعدد من الشهادات التقديرية من شكر الكتب عدد من حاصمة عمى  كتب الشكر :
. 



Biography 

Name: Asmaa Abbas Jassim. 

Scientific Title: Teacher. 
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Education for Girls - Department of Science Koran - for the year 2001-

2002  -  Master: Iraqi University - Faculty of Arts - Department of 
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Research published and accomplished: 

Research published: wasteful in the Koran, the composition of women 

and its relationship to determine their role in life (in the Holy Quran 

Perspective) 

Research carried out: the provisions of the foods in the third verse of 

Surat Al-Maida (explanatory doctrinal study), temperance verses in the 

Koran (analytical study) 

Material Taught: 

The entrance to the study of law - the first phase 

 Recitation and conservation - Phase II 

Posts in seminars and conferences: 

Participation in a number of seminars, conferences, seminars and 

workshops as a researcher. 

Attend a number of conferences, seminars and workshops inside and 

outside the college. 

Thanks wrote: holds a number of letters of appreciation from the dean 

of the faculty and a number of certificates of appreciation. 


