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 الوظائف التً شغلها : -

 إلى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 2102-2102 جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع( مدٌر المكتب اإلعالمً 1

 2102-2102 جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع( أمٌن مجلس الجامعة 2

معاون العمٌد للشؤون  3
 اإلدارٌة والمالٌة

 2122-2102 اإلسالمٌةجامعة دٌالى / كلٌة العلوم 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت

 جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع( 1

 جامعة دٌالى / كلٌة العلوم اإلسالمٌة 2

 كلٌة اإلمام الكاظم )ع( 3

 

 حٍدر أحمد حسٍن حثٍة الزتٍدي االسى انرتاعي وانهقة

 1891/  11/  1 تاريخ انىالدج

 متزوج انحانح االجتًاعيح

 دكتوراه  انتحصيم انذراسي

 1112 تاريخ انحصىل عهى انذكتىراه

 المستنصرٌةالجامعة  انجهح انًانحح 

 1119 تاريخ انحصىل عهى انًاجستير

 جامعة دٌالى انجهح انًانحح

 أستاذ مساعد دكتور  انهقهة انعهًي

 1112/  11/  9 تاريخ انحصىل عهى انهقهة انعهًي

 اللغة العرتٍة / األدب  انتخصص انعاو 

 الثالغة واألسلوتٍة انتخصص انذقيق

 األسلوبً فً نهجً البالغة والسعادةشعرٌة التجاور  عنىاٌ األطروحح

 المظاهر الثدٌعٍة فً خطة اإلمام علً )ع( دراسة تالغٍة عنىاٌ انرسانح

  dr.haiderahmed@uodiyala.edu.iq انثريذ اإلنكتروني

 كلٌة العلوم اإلسالمٌة / جامعة دٌالى يكاٌ انعًم انحاني

 سنوات 9 عذد سنىاخ انخذيح في انتعهيى انعاني
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 فً الدراسات األولٌة الدراسٌة التً قام بتدرٌسها المواد -

 المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 البالغة اللغة العربٌة اآلداب جعفر الصادق 1

 النحو والصرف الشرٌعة العلوم اإلسالمٌة دٌالى  3

 البالغة الشرٌعة العلوم اإلسالمٌة دٌالى  4

 البالغة علوم المرآن العلوم اإلسالمٌة دٌالى  

 البالغة علوم المرآن اإلمام الكاظم اإلمام الكاظم 5

 

 فً الدراسات العلٌا الدراسٌة التً قام بتدرٌسها المواد -

 المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 التعبٌر المرآنً علوم المرآن العلوم اإلسالمٌة دٌالى  1

 

 .المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور(-)بحث

 السنة 

 اإلرهاب والتكفٌر .. اإلشكالٌات والمعالجات ()  مؤتمر 1
 / جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع(

 2105 عضو مشارن العراق

) الخطاب اإلعالمً الدٌنً ودوره فً المرحلة ندوة  2

 / دار الحكمة (ةالراهن
 2105 مشارنعضو  العراق

/ كلٌة التربٌة األساسٌة  ) نهج البالغة الثانً (مؤتمر  3
 / جامعة الكوفة 

 2106 بحث العراق

) تداخل التخصصات فً علوم المؤتمر الدولً  4
المعلومات واالتصاالت /  اوتطبٌقات تكنولوجٌ

Multidisciplinary in IT and 
communication Science and 

Technologies ) )جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع / 

العراق + 
الوالٌات المتحدة 

 األمرٌكٌة

 2106 عضو مشارن

يؤتًر ) انتىجيو وانذالنح ( / كهيح اآلداب وانعهىو  5

 اإلنسانيح / جايعح قناج انسىيس
 2102 / حضوربحث  مصر 

مؤتمر نهج البالغة ثمافة للتسامح ونبذ  6
/ كلٌة العلوم  الدولً للتطرف

 اإلسالمٌة/جامعة دٌالى

بحث / عضو  العراق
 مشارن

2102 

المؤتمر العلمً األول لبحوث التخرج /  7
 كلٌة العلوم اإلسالمٌة/جامعة دٌالى

رئٌس اللجنة  العراق
 التحضٌرٌة

2102 

الظواهر المجتمعٌة المعاصرة مؤتمر  8
/ كلٌة العلوم الدولً المهددة لكٌان األسرة

 اإلسالمٌة/جامعة دٌالى

بحث / رئٌس  العراق
اللجنة 

 التحضٌرٌة

2121 

/ الدولً مؤتمر إالا تنصروه فمد نصره هللا 9
 كلٌة العلوم اإلسالمٌة/جامعة دٌالى

 2121 عضو مشارن العراق

/  الدولً مؤتمر المرآن الكرٌم وعلوم الحٌاة 11
 كلٌة العلوم اإلسالمٌة/جامعة دٌالى

عضو بحث / العراق
 مشارن

2122 



مؤتمر النص الشرعً بٌن ضوابط الفهم  11
/ كلٌة التطبٌك على الوالع الدولًوإشكالٌة 

 العلوم اإلسالمٌة/جامعة دٌالى

 2122 عضو مشارن العراق

عشرات الندوات والورش العلمٌة /كلٌة  12
 العلوم اإلسالمٌة / جامعة دٌالى

-2102 محاضر العراق
2122 

 

 . مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوٌر التعلٌم فًالبحثٌة  المشارٌع -

 

 السنة محل النشر البحثعنوان  ت

جامعة اإلمام جعفر الصادق مجلة  إشكالٌة المصادر فً رواٌة الٌوسفٌون  1
 )ع(

2102 

كلٌة العلوم اإلسالمٌة / مجلة  جمالٌات المجاز المرسل فً نهج البالغة   2
 جامعة بغداد

2102 

 2102 الجامعة العراقٌةمجلة مبدأ /  التجاورات الجناسٌة فً المقامة العمانٌة للحرٌري 3

القصر فً خالفات البالغٌٌن حتى نهاٌة القرن الثامن  4
 الهجري

 2102 / جامعة بغدادمجلة األستاذ 

لحرٌري عند االصوتٌة  البنى الصوتٌة المتجاورة 5
 المقامة الدمٌاطٌة أنموذجا  

مجلة كلٌة التربٌة للعلوم 
 اإلنسانٌة/جامعة دٌالى

2109 

فً وصاٌا اإلمام علً )ع( دراسة صورة التسامح  6
 بالغٌة

 2109 مجلة مبدأ / الجامعة العراقٌة

لٌة بحث مؤتمر / عدد خاص / ك مقومات الترابط األُسري فً النص القرآنً 7
 العلوم اإلسالمٌة / جامعة دٌالى

2121 

 

 الدورات التدرٌبٌة -

 السنة الجهة المؤسسة للدورة ت

 2102 مركز إٌالف للتدرٌب اإلعالمً 1

 2102 المركز الوطنً للتنمٌة واالبداع 2

 2109 المركز الوطنً للتنمٌة واالبداع 3

 2109 كلٌة العلوم اإلسالمٌة / جامعة دٌالى 4

 2121 المركز الوطنً لعلوم المرآن 5

 2120 مركز إٌالف للتدرٌب اإلعالمً 6

 2120 مؤسسة تطوٌر بالتعاون مع مركز إٌالف للتدرٌب اإلعالمً 7

 2120 مكتب المساعد اإلداري/جامعة دٌالى 8

 

 

 

 



 كتب الشكر  -

 العدد الجهة المانحة  ت

 2 وزٌر التعلٌم العالً والبحث العلمً 1

 2 رئٌس جامعة دٌالى 2

 2 رئٌس جامعة اإلمام جعفر الصادق )ع( 3

 22 عمٌد كلٌة العلوم اإلسالمٌة 4

 2 اإلنسانٌة/جامعة دٌالىعمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  5

 0 عمٌد كلٌة التربٌة الممداد / جامعة دٌالى  6

 0 عمٌد كلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة 7

 2 محافظ دٌالى 8

 2 مجلس النواب 9

 0 مجلس محافظة دٌالى 11

 

 والترجمة التألٌف -

منهجٌة /  عدد الطبعات سنة النشر اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
غٌر 

 منهجٌة

المظاهر البدٌعٌة فً  1
خطب اإلمام علً 
 )ع( دراسة بالغٌة

دار الشؤون 
الثمافٌة العامة / 

 العراق

 غٌر منهجً واحدة 2102

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 11 عدد األعمال التطوعٌة

 

 النشاطات العلمٌة  -

 المكان نوع النشاط ت

 جامعة دٌالى. -0 منالشات علمٌة 1
 المستنصرٌةالجامعة  -2

 جامعة دٌالى. -0 خبرات علمٌة للرسائل واألطارٌح والبحوث 2
 الجامعة المستنصرٌة. -2
 جامعة بغداد. -2

 جامعة دٌالى. -0 خبرات لغوٌة لعدد من الرسائل واألطارٌح 3
 الجامعة التمنٌة الوسطى. -2

 جامعة دٌالى اإلشراف على الرسائل العلمٌة 4

 

 



 األوسمة -

 التارٌخ الجهة المانحة الوسام ت

وسام االبداع العلمً لنجاح االمتحانات  1
 اإللكترونٌة

كلٌة العلوم اإلسالمٌة / 
 جامعة دٌالى

2109 

وسام االبداع العلمً لإلعداد والمشاركة  2
 فً مؤتمر الظواهر المجتمعٌة الدولً

كلٌة العلوم اإلسالمٌة / 
 جامعة دٌالى

2121 

وسام االبداع العلمً للتفوق فً إعداد  3
 الورش والحلمات والندوات

كلٌة العلوم اإلسالمٌة / 
 جامعة دٌالى

2120 

وسام االبداع العلمً لإلعداد ولمشاركة  4
 فً مؤتمر علوم المرآن وعلوم الحٌاة

كلٌة العلوم اإلسالمٌة / 
 جامعة دٌالى

2122 

وسام االبداع العلمً لإلعداد مؤتمر  5
النص الشرعً بٌن ضوابط الفهم 

 التطبٌكوإشكالٌة 

كلٌة العلوم اإلسالمٌة / 
 جامعة دٌالى

2122 

 

 نشاطات أُخرى  -

 التارٌخ نوع النشاط ت

الخبٌر اللغوي لمولع كلٌة العلوم  1
 اإلسالمٌة / جامعة دٌالى

2102-2122 

المخول الرسمً لالمتحانات  2
الوزارٌة لكلٌة العلوم اإلسالمٌة / 

 جامعة  دٌالى

 2109-2102العام الدراسً 

عضو اللجنة المركزٌة لالمتحانات  3
 الحضورٌة

 2109-2102العام الدراسً  -
 2122-2120العام الدراسً  -

عضو اللجنة المركزٌة لالمتحانات  4
 اإللكترونٌة

 2121-2109العام الدراسً  -
 2120-2121العام الدراسً  -

 

 

 

 


