
 

 

ة الذاتية    CVالسير

 

 المعلومات الشخصية: 

 :Taha Yas Khudair Rimayedh Full name طّ ياس خضير رييض  االسى انكايم:

 :date of Birth 11/1/1966 11/1/1611 ذاريخ انىالدج:

 :Doctorate The certificate دكرىراِ انشهادج:  

 دكرىراِ فهسفح في انعهىو انررتىيح انرخصص انعاو:

  وانُفسيح

Doctor of Philosophy in Educational and 

Psychological Sciences 

General 

Specialization 

 :Methods of Teaching Islamic Education Specialization طرائق ذذريس انررتيح االسالييح  انرخصص انذقيق:

  :Assistant Professor Academic Title اسرار يساعذ  انهقة انعهًي:

 :Date obtained 2016 و2011 ذاريخ انحصىل عهيّ

عذد سُىاخ انخذيح في 

 انرعهيى انعاني:

 years Number of years of service 10  سُح 10

in higher education 

 :taha8906@gmail.com Taha8906@gmail.com Email انثريذ االنكرروَي:

نهشهادج  انجهح انًاَحح

 انثكانىريىس

انعهىو  جايعح تغذاد /كهيح

 اإلسالييح 

University of Baghdad / Faculty of Islamic 

Sciences 

 

The awarding of the 

bachelor's degree: 

 :Date of certification 2000 و2000 ذاريخ يُح انشهادج:

انجهح انًاَحح نشهادج 

 انًاجسرير:

انًعهذ انعرتي انعاني نهذراساخ 

 انررتىيح وانُفسيح 

Higher Arab Institute for Educational and 

Psychological Studies 

 

The awarding of the 

Master's degree: 

 :Date of certification 2003 و2003 ذاريخ يُح انشهادج:

عُىاٌ رسانح 

 انًاجسرير

طالب أثر أسهىب انُذوج في ذحصيم 

انصف انخايس األدتي في يادج 

 ذفسير انقرآٌ انكريى

The impact of the method of the symposium on 

the achievement of the fifth grade students in 

the interpretation of the Holy Quran 

Master Thesis Title 

انجهح انًاَحح نشهادج 

 :انذكرىراِ

انررتيح نهعهىو جايعح ذكريد/كهيح 

  االَساَيح

University of Tikrit / Faculty of Education for 

Human Sciences  

The awarding of the 

Master's degree: 

 :Date of certification 2019 و2016 ذاريخ يُح انشهادج:

عُىاٌ اطروحح 

 انذكرىراِ

فاعهيح ترَايج ذشخيصي عالجي 

انشائعح في ألخطاء أحكاو انرالوج 

اكرساب األداء انسهيى عُذ طهثح قسى 

 عهىو انقرآٌ وذًُيح دافعهى انقرائي

The effectiveness of a diagnostic program the 

treatment of the mistakes of the provisions of 

recitation common in the acquisition of proper 

performance in the students of the Department 

of Quran Sciences and the development of their 

reading motivation 

Thesis Title of Ph.d 



 

 

ي شغلها:                                                              
 الوظائف الت 

انفررج يٍ  يكاٌ انعًم انىظيفح خ

 انى –

Period 

from - to 

Workplace Job sequence 

اييٍ يجهس كهيّ  1

 انعهىو االسالييح 

كهيح انعهىو  

 االسالييح 

201٢\

201٢  

2015/2017 College of 

islamic  

Secretary 

of the 

Council 

  

1 

 يقرر انذراساخ انعهيا  2

انقرآٌ في قسى 

 وانررتيح االسالييح

كهيح انعهىو 

 االسالييح 

201٢/ 

2016  

2018-

2019 

College of 

islamic 

Postgradu

ate course 

 

2 

يقرر قسى عهىو انقرآٌ  3

 وانررتيح االسالييح

كهيح انعهىو 

 االسالييح

2016 2019 Department of Quran 

Sciences and Islamic 

Education 

 

Course 

Section 

 

3 

ي درس فيها -
  الجامعات او المعاهد الت 

الجهة )الجامعة )الكلية(/  ت

 المعهد(

ة من   – Period from اىل –الفي 

to 

The (University 

(College) / Institute) 

sequ

ence 

بية جامعة دياىل/كلية   1 الي 

 اإلنسانيةللعلوم 

١٠٢٠/١٠٢5 2010-2015 University of Diyala / 

Faculty of Education for 

Human Sciences 

1 

جامعة دياىل/ كلية العلوم  2

 اإلسالمية

 and till /2015 واىل حد األن ١٠٢5

now 

University of Diyala / 

Faculty of Islamic 

Sciences 

2 

 :عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية

محلية  اسم الهيئة ت

 /دولية

تاري    خ 

 االنتساب

Join Date Local / 

international 

Organization Name seque

nce 

جمعية الشفاء لرعاية  ٢

 مرضى الرسطان

جمعية الشفاء لرعاية  ١٠٢٠ محلية

 مرضى الرسطان

Local Shifa Association for the 

Care of Cancer Patients 
1 

ى للدراسات  ١ مركز العير

 والبحوث والتطوير

ى للدراسات  ١٠٢٢ محلية مركز العير

 والبحوث والتطوير

Local Al Ain Center for Studies, 

Research and 

Development 

2 

مركز عبد هللا  عضو  3

 بن مسعود للقراءات

عضو مركز عبد هللا  ١٠٢٢ محلية

 بن مسعود للقراءات

Local Member of Abdullah bin 

Masood Center for 

Reading 

3 

ي  4
ى
عضو مؤسس ف

ى  منظمة تمكير

 للديمقراطية

ي  ١٠٢7 محلية
ى
عضو مؤسس ف

ى  منظمة تمكير

 للديمقراطية

Local Founding member of 

Empowerment for 

Democracy 

4 



 

 

 إبداعات او نشاطات حصل فيها عىل جوائز محلية او عربية او عالمية

نوع اإلبداع  ت

 او النشاط

 year Organization السنة الجهة المانحة

name 

Type of creativity or 

activity 

sequ

ence 

مشاركة  ٢

 ببحث

بية األساسيةجامعة دياىل/   University of Diyala Share with a search 1 2011 ١٠٢٢ كلية الي 

مشاركة  ١

 ببحث

بية للعلوم /جامعة دياىل كلية الي 

 اإلنسانية

١٠٢١ 2012 University of Diyala Share with a search 2 

مشاركة  3

 ببحث

بية بغداد جامعة   Baghdad University Share with a search 3 2014 ١٠٢4 ابن رشد/ كلية الي 

بية للعلوم االنسانيةعميد كلية  ترقية 4  Promotion 4  2014 ١٠٢4 الي 

مشاركة  5

 ببحث

بيةجامعة دياىل/  للعلوم  كلية الي 

 االنسانية

١٠٢5 2015 University of Diyala Share with a search 5 

مشاركة  6

 ببحث

بيةجامعة بغداد   Baghdad University Share with a search 6 2015 ١٠٢5 رشد ابن/كلية الي 

مشاركة  7

 ببحث

بية األساسيةجامعة دياىل/   University of Diyala Share with a search 7 2015 ١٠٢5 كلية الي 

 University of 2017 ١٠٢7 جامعة صالح الدين/اربيل مشاركة 8

Salahaddin 

Share 8 

ي والدراسات  مشاركة 9
دائرة التعليم الديتى

ي ديوان 
ى
ي االسالمية ف

 الوقف الستى

١٠٢5 2015 Department of 

Religious Education 

Share 9 

حضور  ٢٠

ة  محاضى

بية  Dean of Faculty of 2013 ١٠٢3 للعلوم االنسانية عميد كلية الي 

Education 

Attend a lecture 10 

ى  ٢٢  Minister of Higher 2014 ١٠٢4 وزير التعليم العاىلي  تمير

Education 

Distinguish 11 

بية إنجاز أعمال ٢١  Dean of Faculty of 2014 ١٠٢4 للعلوم االنسانية عميد كلية الي 

Education 
Completion of works 12 

 President of Diyala 2014 ١٠٢4 رئيس جامعة دياىل عضو لجنة ٢3

University 

Member of the 

Commission 
13 

 Dean of the Faculty of 2015 ١٠٢5 االسالميةالعلوم عميد كلية  إنجاز أعمال ٢4

Islamic Sciences 

Completion of works 14 

حضور  ٢5

 اجتماع

 Dean of the Faculty of 2015 ١٠٢5 العلوم االسالميةعميد كلية 

Islamic Sciences 
Attend a meeting 15 

 Dean of the Faculty of Completion of works 16 2015 ١٠٢5 العلوم االسالميةعميد كلية  إنجاز أعمال ٢6



 

 

Islamic Sciences 

 Dean of the Faculty of 2016 ١٠٢6 العلوم االسالميةعميد كلية  إنجاز أعمال ٢7

Islamic Sciences 
Completion of works 17 

 Dean of the Faculty of 2016 ١٠٢6 العلوم االسالميةعميد كلية  إنجاز أعمال ٢8

Islamic Sciences 
Completion of works 18 

 President of Diyala 2017 ١٠٢7 رئيس جامعة دياىل إنجاز أعمال ٢9

University 
Completion of works 19 

 Parliament Completion of works 20 2017 ١٠٢7 مدير مكتب رئيس مجلس النواب إنجاز أعمال ١٠

 Dean of the Faculty of 2018 ١٠٢8 العلوم االسالميةعميد كلية  ورشة عمل ١٢

Islamic Sciences 
Workshop 21 

 Dean of the Faculty of 2018 ١٠٢8 العلوم االسالميةعميد كلية  إنجاز أعمال ١١

Islamic Sciences 
Completion of works 22 

 Dean of the Faculty of 2018 ١٠٢8 العلوم االسالميةعميد كلية  إنجاز أعمال ١3

Islamic Sciences 
Completion of works 23 

 Dean of the Faculty of 2018 ١٠٢8 العلوم االسالميةعميد كلية  إنجاز أعمال ١4

Islamic Sciences 
Completion of works 24 

 Dean of the Faculty of 2018 ١٠٢8 العلوم االسالميةعميد كلية  دورة  ١5

Islamic Sciences 
Course 25 

 Dean of the Faculty of 2018 ١٠٢8 العلوم االسالميةعميد كلية  ورشة عمل ١6

Islamic Sciences 
Workshop 26 

بية للعلوم  بحث ١7 جامعة تكريت/كلية الي 

 االنسانية

١٠٢9 2019 University of Tikrit Search 27 

 األستاذ ١8

ى   المتمير

 Dean of the Faculty of 2019 ١٠٢9 العلوم االسالميةعميد كلية 

Islamic Sciences 
Distinguished Professor 28 

 Dean of the Faculty of 2019 ١٠٢9 العلوم االسالميةعميد كلية  ورشة عمل ١9

Islamic Sciences 
Workshop 29 

 Dean of the Faculty of 2019 ١٠٢9 العلوم االسالميةعميد كلية  ورشة عمل 3٠

Islamic Sciences 
Workshop 30 

مشاركة  3٢

 ببحث

العلوم كلية الموصل/ جامعة 

 االسالمية

١٠٢9 2019 University of Al Mosul Share with a search 31 

الجامعة المستنرصية/المكتبة  نشاط 3١

 المركزية

١٠٢9 2019 University of 

Mustansiriya/ Central 

Library 

Activity 32 

بيةعميد كلية  نشاط 33  Dean of Faculty of 2019 ١٠٢9 للعلوم االنسانية الي 

Education 

Activity 33 

بية عميد كلية  نشاط 34  Dean of the Faculty of 2019 ١٠٢9 االساسيةالي 

Basic Education 

Activity 34 



 

 

 

 

جمة   التاليف والي 

اسم دار  عنوان الكتاب ت

 النرس  

سنة 

 النرس  

Publishing 

Date 

Name of 

publishing 

institution 

Book title  

sequence 

        

  

 


