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 يٕجذ . ال : عذد سُٕاث انخذيت خارج انتعهيى انعاني -
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  و . 2777 : تاريخ يُح انشٓادة

 . / قسى انشريعت / كهيت انعهٕو اإلسالييت جايعت بغذاد : انجٓت انًاَحت نشٓادة انًاجستير -
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 الصورة



 يبطالث انصالة انًختهف فيٓا في انًسائم األربعت عشر . -2:  عُٕاٌ رسانت انًاجستير -

 فاٌ .فقّ اإلياو أباٌ بٍ عثًاٌ بٍ ع -1                       

 اإلياو أبٕ سهًت بٍ عبذ انرحًٍ بٍ عٕف ٔآراؤِ انفقٓيت : طرٔحت انذكتٕراِعُٕاٌ أ -

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

كلٌة التربٌة / قسم اللغة  ) وكالة (رئاسة قسم  1
 العربٌة

23/12/2006 – 
23/1/2002 

اللغة كلٌة التربٌة / قسم  مقرر قسم  2
 العربٌة

12/2/2002 – 
5/2/2002 

 – 23/2/2010 جامعة دٌالى مدٌر األقسام الداخلٌة 3
30/2/2010 

 – 11/1/2012 كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى )مسائً( معاون عمٌد لشؤون الطلبة 4
5/2/2012 

 – 22/3/2014 كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى مسؤول وحدة أبحاث تخرج الطلبة 5
14/1/2015 

 

 : الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  2/11/2005 - 30/2/2004 كلٌة اإلمام األعظم الجامعة .1

   1/2/2012– 23/11/2005 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة .2

  ـ ولحد اآلن  1/2/2012 سمامٌةجامعة دٌالى / كلٌة العلوم اال .3

 

 : المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2006-2005 علوم القرآن اللغة العربٌة التربٌة دٌالى .1

 2002-2006 تفسٌر اللغة العربٌة التربٌة دٌالى .2

 2002-2002 نصتحلٌل  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى .3

 2002-2002 تحلٌل نص اللغة العربٌة التربٌة دٌالى .4

 2010-2002 فقه عبادات علوم القرآن التربٌة دٌالى .5

فقه أحوال  علوم القرآن التربٌة دٌالى .6
 شخصٌة

2010-2011 

فقه معاممات +  علوم القرآن التربٌة دٌالى .2
 أصول فقه

2011-2012 

فقه جناٌات +  القرآن علوم التربٌة دٌالى .2
 أصول فقه

2012-2013 

فقه معاممات +  علوم القرآن التربٌة دٌالى .2
 أصول فقه

2013-2014 



 2015-2014 أصول فقه علوم القرآن التربٌة دٌالى .10

فقه جناٌات +  علوم القرآن التربٌة دٌالى .11
 أصول فقه

2015-2016 

 2012-2016 أصول فقه علوم القرآن التربٌة دٌالى .12

العلوم  دٌالى .13
 االسمامٌة

فقه معاممات +  علوم القرآن
 أصول فقه

2012- 2012 

العلوم  دٌالى .14
 االسمامٌة

فقه معاممات +  علوم القرآن
 آٌات األحكام

2012-2012 

العلوم  دٌالى .15
 االسمامٌة

فقه معاممات +  علوم القرآن
 آٌات األحكام

2012-2020 

العلوم  دٌالى .16
 االسمامٌة

فقه معاممات +  علوم القرآن
 آٌات األحكام

2020-2021 

العلوم  دٌالى .12
 االسمامٌة

فقه معاممات +  علوم القرآن
 آٌات األحكام

2021-2022 

العلوم  دٌالى .12
 االسمامٌة

قضاٌا فقهٌة  علوم القرآن
معاصرة + 
  آٌات األحكام

دراسات علٌا / 
 الماجستٌر

 

 : لتً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرهاالمواضٌع الدراسٌة ا -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

التربٌة  دٌالى .1
للعلوم 

 االنسانٌة

علوم القرآن 
والتربٌة 
 االسمامٌة

 2011 جمٌع المواد

 

 : طارٌحاإلشراف على الرسائل واأل -

السنة  عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلية الجامعة ت
 لدراسيةا

كلٌة اإلمام   . 1
 األعظم

النصاب فً الفتاوى لمامام برهان الدٌن  الفقه وأصوله
الحنفً من كتاب العتق الى كتاب اإلجارة 

  )دراسة وتحقٌق(

2015-
2016 

كلٌة اإلمام   .2
 األعظم

الضمانات فً فروع الفقه الحنفً الواقعة فً  الفقه وأصوله
الجمالً  العقود واألنفس والجراحات للفضٌل

من ضمانات المأذون الى ضمانات القصار 
 ()دراسة وتحقٌق

2015-
2016 

العلوم  دٌالى .3
 االسمامٌة

علل التعبٌر القرآنً فً تفسٌر التحرٌر  علوم القرآن
والتنوٌر لدمحم الطاهر بن عاشور /دراسة 

 تحلٌلٌة

2012-
2020 

العلوم  دٌالى .4
 االسمامٌة

فً القرآن الكرٌم محددات األجنة   علوم القرآن
ومشروعٌة استعمالها فً عملٌات الحقن 

 المجهري ) دراسة موازنة (

2022-
2023 

 

 : المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها -



 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة

المؤؤؤتمر العلمؤؤً لبحؤؤوث  .1
 تخرج الطلبة

 جامعة بغداد/ كلٌة العلوم

 سمامٌة اإل

 1222 بحث

المؤؤؤتمر العلمؤؤً لبحؤؤوث  .2

 تخرج الطلبة

جامعة بغداد/ كلٌة العلوم 

 سمامٌةاإل

 1222 بحث

المؤؤؤتمر العلمؤؤً القطؤؤري  .3

لطلبؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة  العشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرون

 الجامعات والمعاهد

 1222 بحث الجامعة التكنلوجٌة

عجؤؤاز القرآنؤؤً مؤؤؤتمر اإل .4

 األول 

جامعؤؤؤؤؤة دٌؤؤؤؤؤالى / كلٌؤؤؤؤؤة 

 التربٌة األساسٌة

 2002نٌسان  بحث

المؤؤؤتمر العلمؤؤً السؤؤادس  .5

) تؤؤؤداخل العلؤؤؤوم طرٌقنؤؤؤا 

 لصنع المستقبل (

جامعؤؤؤؤؤة دٌؤؤؤؤؤالى / كلٌؤؤؤؤؤة 

 التربٌة األصمعً

 2010نٌسان  بحث

عجؤؤؤؤاز القرآنؤؤؤؤً مؤؤؤؤؤتمر اإل .6

الثالؤؤؤؤث ) القؤؤؤؤرآن بحؤؤؤؤر ال 

ٌدرك غؤور  وال تنفؤد درر  

 وال تنقضً عجائبه (  

جامعؤؤؤؤؤة دٌؤؤؤؤؤالى / كلٌؤؤؤؤؤة 

 سٌةالتربٌة األسا

 2011نٌسان  بحث

المؤتمر العلمؤً السؤابع )  .2

مسؤؤؤتقبل أجٌالنؤؤؤا الواعؤؤؤدة 

مرهون بالبٌئة الحضارٌة 

 التً نصنعها (

جامعؤؤؤؤؤة دٌؤؤؤؤؤالى / كلٌؤؤؤؤؤة 

 التربٌة األصمعً

 2012نٌسان  بحث

المؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤتمر الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدولً  .2

جٌومؤؤؤؤؤؤؤؤؤاتكس الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤر  

 األوسط وشمال أفرٌقٌا 

المنظمؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األوروعربٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤة 

ألبحؤؤؤؤؤؤؤاث البٌئؤؤؤؤؤؤؤة والمٌؤؤؤؤؤؤؤا  

التصحر / األردن / جامعؤة و

 الٌرموك

 2013نٌسان  بحث

المؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤً األول )  .2

سؤؤؤؤؤمامً بؤؤؤؤؤٌن الفكؤؤؤؤؤر اإل

 األصالة والمعاصرة (

جامعؤؤؤؤؤة دٌؤؤؤؤؤالى / كلٌؤؤؤؤؤة 

 سمامٌةالعلوم اإل

تشرٌن الثانً  بحث

2013 

المؤؤؤتمر العلمؤؤً الثؤؤامن )  .10

المؤؤنها القرآنؤؤً فؤؤً بنؤؤا  

نسؤؤؤؤؤؤؤؤانٌة الشخصؤؤؤؤؤؤؤؤٌة اإل

ور وتنمٌتهؤؤؤؤا ـ التصؤؤؤؤ

جامعؤؤؤؤؤة بغؤؤؤؤؤداد / كلٌؤؤؤؤؤة 

 سمامٌةالعلوم اإل
 2014نٌسان  بحث



 والمعطٌات (

مؤؤؤؤتمر التؤؤؤراث الفكؤؤؤري  .11

 مؤؤؤؤؤؤؤؤام الحسؤؤؤؤؤؤؤؤٌن لإل

   السنوي الثالث

جامعؤؤؤة واسؤؤؤط بالتعؤؤؤاون 

مؤؤؤؤؤؤؤع مؤسسؤؤؤؤؤؤؤة شؤؤؤؤؤؤؤهٌد 

 المحراب / مكتب واسط

تشرٌن الثانً  بحث

2014 

المؤؤؤتمر الفكؤؤري األول )  .12

ظؤؤؤاهرة الغلؤؤؤو والتطؤؤؤرف 

 المجتمع ( وأثرها فً

دائؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرة البحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوث 

 والدراسات 

 فً دٌوان الوقف السنً

شباط  24 بحث

2015 

المؤؤؤتمر العلمؤؤً الثؤؤامن )  .13

وحؤؤؤؤؤدتنا الوطنٌؤؤؤؤؤة علؤؤؤؤؤم 

 وازدهار ورقً (

جامعؤؤؤؤؤؤة دٌؤؤؤؤؤؤالى/ كلٌؤؤؤؤؤؤة 

 نسانٌةالتربٌة للعلوم اإل
آذار  5-4 بحث

2015 

 المؤتمر العلمً السادس )التربٌة .14

نحؤؤؤو األساسؤؤؤٌة بوابؤؤؤة المعرفؤؤؤة 

 التنمٌة المستقبل(
جامعؤؤؤؤؤة دٌؤؤؤؤؤالى / كلٌؤؤؤؤؤة 

 التربٌة األساسٌة 

نٌسان  2 بحث

2015 

المؤؤؤتمر العلمؤؤً السؤؤنوي  .15

)المؤؤؤؤؤؤنها النبؤؤؤؤؤؤوي فؤؤؤؤؤؤً 

 تحقٌق السلم االجتماعً (

الجامعؤؤة العراقٌؤؤة / كلٌؤؤة 

 سمامٌةالعلوم اإل
نٌسان  21 بحث

2015 

مؤتمر المنها النبوي فؤً  .16

  تعزٌز القٌم
ث الشرٌف وإحٌا  جمعٌة الحدٌ

 وجامعة العلوم التطبٌقٌة التراث

 /عمان ـ األردن
تشرٌن األول  بحث

2015 

 الؤؤؤدولً العلمؤؤؤً المؤؤؤؤتمر .12
 التؤؤؤؤؤراث قؤؤؤؤؤرا ة)  األول

 بؤؤٌن واإلسؤؤمامً العربؤؤً
 (  والحاضر الماضً

 المخطوطؤؤؤؤات تحقٌؤؤؤؤق مركؤؤؤؤز
/  اآلداب كلٌؤؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤع بالتعؤؤؤؤؤاون
 فؤؤؤؤؤً السؤؤؤؤؤوٌس قنؤؤؤؤؤاة جامعؤؤؤؤؤة

 مصر/  اإلسماعٌلٌة

 فبراٌر بحث

2012 

 العؤؤؤؤالمً العلمؤؤؤؤً المؤؤؤؤؤتمر .12
 الحؤؤؤؤؤؤؤوزة بؤؤؤؤؤؤؤٌن السؤؤؤؤؤؤؤادس
  والجامعة

 التخصصؤؤؤٌة الدراسؤؤؤات مركؤؤؤز
 جامعؤة/  والجامعؤة الحوزة بٌن

 الكوفة

 آذار 4 بحث
2012 

المؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤً األول )  .12
المنطلقؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات  التربٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة

 والتحدٌات والمشكمات (

كلٌؤؤؤؤؤؤة صؤؤؤؤؤؤدر العؤؤؤؤؤؤرا  
الجامعؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة األهلٌؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة / 

  الكاظمٌة

 نٌسان15 بحث
2012 

المؤؤؤتمر العلمؤؤً السؤؤنوي  .20
السابع )التعاٌش اإلنسانً 
 فً ضو  التعدد الدٌنً (

كلٌة الدراسات القرآنٌة / 
  جامعة بابل

نٌسان  22 بحث
2012 

المؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤً النبؤؤؤوي  .21
السادس ) النبؤً دمحم وآلؤه 
وصحبه رموز األمؤم فؤً 

 الوحدة والتعاٌش (

رشؤؤؤد كلٌؤؤؤة التربٌؤؤؤة ابؤؤؤن 
للعلوم االنسؤانٌة /جامعؤة 

 بغداد

كانون  10 بحث
 2012الثانً 



المؤؤؤؤتمر العلمؤؤؤً الؤؤؤدولً  .22
الثؤؤؤؤؤؤانً ) التربٌؤؤؤؤؤؤة فؤؤؤؤؤؤً 
حقؤؤؤؤو  االنسؤؤؤؤان وسؤؤؤؤبل 
تعزٌزهؤؤؤؤؤا فؤؤؤؤؤً الوسؤؤؤؤؤط 

 الجامعً (

كلٌؤؤؤة التربٌؤؤؤة ابؤؤؤن رشؤؤؤد 
/جامعؤة  اإلنسؤانٌةللعلوم 

 بغداد

كانون  12 بحث
 2012الثانً 

المؤؤؤؤؤتمر الؤؤؤؤوطنً األول  .23
فاظ على كٌان األسؤرة للح

 . العراقٌة

مركؤؤز االرشؤؤاد األسؤؤري 
/األمانؤؤؤؤة العامؤؤؤؤة للعتبؤؤؤؤة 

 الحسٌنٌة 

كانون  12 بحث 
 2012الثانً 

المؤتمر العلمً العالمً  .24

السابع)الحوزة والجامعة 

قطبان رئٌسٌان فً عملٌة 

النهوض الفكري والثقافً 

) 

جمعٌة مركز الدراسات 

التخصصٌة بٌن الحوزة 

 ة / الكوفةوالجامع

تشرٌن  12 بحث

 2012الثانً 

المؤتمر السنوي الثانً  .25

)التربٌة والتعلٌم من أجل 

 تنمٌة مستدامة (

مركز البٌان للدراسات 

 والتخطٌط / بغداد
تشرٌن  24 بحث

 2012الثانً 

المؤتمر العلمً الدولً  .26

األول ) العلوم االنسانٌة 

والصرفة رؤٌة نحو 

عاصر التربٌة والتعلٌم الم

) 

نقابة األكادٌمٌٌن 

 العراقٌٌن / دهوك

شباط 12-11 بحث

2012 

المؤتمر االفتراضً  .22

الدولً األول والعلمً 

الظواهر  الثالث)

المجتمعٌة المعاصرة 

 المهددة لكٌان األسرة (

كلٌة العلوم االسمامٌة / 

 جامعة دٌالى

آب   31 بحث

2020 

المؤتمر االفتراضً  .22

لقسم  الدولً األول

الشرٌعة             ) 

األبعاد التربوٌة فً 

الفتوى الشرعٌة رؤى 

 معاصرة (

كلٌة العلوم االسمامٌة / 

 جامعة دٌالى

/تشرٌن 15 بحث

 2020الثانً/

المؤتمر العلمً الدولً  .22

المدما األول لقسم علوم 

إال  القرآن الموسوم : 

كلٌة العلوم االسمامٌة / 

 ة دٌالىجامع

/كانون 2 بحث

 2020األول/



  تنصرو  فقد نصر  هللا 

الدولً  المؤتمر العلمً .30

التخصصً  الخامس

 طفالناأنساؤنا و ) المدما

أزمات مجتمعٌة  :

وتحدٌات واقعٌة 

 ( وتطلعات مستقبلٌة

مركز أبحاث الطفولة 

 / جامعة دٌالى واالمومة

/آذار 22 بحث

/2022  

األنترنٌؤؤؤؤؤؤت بؤؤؤؤؤؤٌن نؤؤؤؤؤؤدوة  .31

 الفائدة والضرر

طؤؤوٌر والتعلؤؤٌم شؤؤعبة الت

 /جامعة دٌالى المستمر

 4/11/2013 حضور

األخماقٌؤؤؤؤات واألعؤؤؤؤراف نؤؤؤؤدوة  .32

 الجامعٌة داخل الحرم الجامعً
قسؤؤؤؤؤم العلؤؤؤؤؤوم التربوٌؤؤؤؤؤة 

 /كلٌة التربٌةوالنفسٌة

 22/11/2013 حضور

نظؤؤؤؤؤؤام إدارة الجؤؤؤؤؤؤودة نؤؤؤؤؤؤدوة  .33

لمواصؤؤفة اآلٌؤؤزو الدولٌؤؤة فؤؤً 

 التعلٌم

شؤؤؤؤعبة ضؤؤؤؤمان الجؤؤؤؤودة 

 ألكؤؤؤؤؤؤادٌمًواالعتمؤؤؤؤؤؤاد ا

  /كلٌة التربٌة

 2/3/2014 حضور

التربٌؤؤؤؤؤة والتعلؤؤؤؤؤٌم نؤؤؤؤؤدوة  .34

  اإلنسانوحقو  

فؤؤً / اإلنسؤؤانلجنؤؤة حقؤؤو  

 كلٌة التربٌة األساسٌة
 12/11/2014 حضور

ظؤؤاهرة البطالؤؤة ورشؤؤة عمؤؤل  .35

  فً المجتمع العراقً 
/  اإلسؤؤمامٌةكلٌؤؤة العلؤؤوم 

 الجامعة العراقٌة

 26/1/2015 بحث

من الوقؤائً التحصؤٌن ندوة األ .36

 األمنً والسمامة العامة
كلٌؤؤة العلؤؤوم اإلسؤؤمامٌة / 

 جامعة دٌالى

 2/1/2012 حضور

النهؤؤؤؤوض بالمجتمعؤؤؤؤات مؤؤؤؤن  .32
خؤؤؤمال تطبٌقؤؤؤات علؤؤؤم تقنٌؤؤؤات 
النانو تكنلوجً فً مجال نظم 

  المعلومات الجغرافٌة

قسؤؤؤم الجغرافٌؤؤؤة / كلٌؤؤؤؤة 
 التربٌة للعلوم اإلنسانٌة .

 16/1/2012 حضور

ظؤؤاهرة التكفٌؤؤر وخطرهؤؤا  .32
 وسبل الوقاٌة منها

كلٌؤؤة العلؤؤوم اإلسؤؤمامٌة / 
 جامعة دٌالى

 4/4/2012 حضور

النؤؤدوة التعرٌفٌؤؤة بمنصؤؤة  .32
 أرٌد

 11/4/2012 حضور الجامعة المستنصرٌة

نؤؤؤؤدوة ) علمؤؤؤؤا  العؤؤؤؤرا   .40
 عبر التارٌخ (

قسم التارٌخ فً كلٌؤة التربٌؤة 
 للبنات/جامعة بغداد 

 12/4/2012 مشاركة

نؤؤدوة ) الثبؤؤات والمرونؤؤة  .41
فً أحكام الشرٌعة نمؤاذج 

 تطبٌقٌة (

كلٌؤؤة العلؤؤوم اإلسؤؤمامٌة / 
 جامعة دٌالى

 25/4/2012 حضور

ندوة ) التفسٌر الدٌنً للتؤارٌخ  .42
 اإلمامٌة إنموذجا (

مركؤؤز إحٌؤؤا  التؤؤراث العلمؤؤً 
 العربً / جامعة بغداد

 6/12/2012 مشاركة



السلبٌة فً القٌم التربوٌة  .43

الماشعور الجمعً 

الموجه ضد المرأة 

 المسلمة

كلٌة العلوم اإلسمامٌة / 

 جامعة دٌالى

 24/10/2012 حضور

حكم االتجار باألعضا   .44

 البشرٌة شرعا وقانونا
كلٌة العلوم االسمامٌة / 

 جامعة دٌالى

 22/2/2012 حضور

إشكالٌة التوظٌف السٌاسً فً  .45

 بلورة ظاهرة العنف
العلوم االسمامٌة /  كلٌة

 جامعة دٌالى

 4/3/2012 حضور

كلٌة العلوم االسمامٌة /  أحكام التسوٌق اإلعمامً .46

 جامعة دٌالى

 15/3/2012 حضور

اآلفا  المستقبلٌة  .42

 لإلعجاز القرآنً

كلٌة العلوم االسمامٌة / 

 جامعة دٌالى

 15/4/2012 حضور

األلعاب األلكترونٌة وتأثٌرها  .42

 على الطالب الفسلجً
كلٌة العلوم االسمامٌة / 

 جامعة دٌالى

 2/1/2012 مشاركة

العلم الحدٌث والفتاوي الدٌنٌة  .42

الحدٌثة فً معضلة العقم 

وأطفال االنابٌب واختٌار او 

 التماعب باالجنة

كلٌة الطب / جامعة 

 دٌالى

 16/2/2020 مشاركة

 

 : الدورات التً شارك بها والتً أقامها -

 السنة مكان االنعقاد ورةعنوان الد ت

دورة تدرٌبٌة على الحاسبة  .1
 األلكترونٌة

 1222 جامعة بغداد / كلٌة العلوم

 2005 جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة دورة طرائق التدرٌس .2

دورة تدرٌبٌة على الحاسبة  .3
 األلكترونٌة

مركز الحاسبة جامعة دٌالى/
 واألنترنٌت

2013 

الجامعة العراقٌة/ كلٌة العلوم  وطاتدورة فً تحقٌق المخط .4
 اإلسمامٌة

2016 

دورة إدارة مواقع التواصل  .5

 االجتماعً والمواقع االلكترونٌة

المركز الوطنً للتنمٌة 

 واالبداع

12/3/2012 

جامعة دٌالى / كلٌة العلوم  دورة أحكام التماوة .6

 االسمامٌة

4/12/2012 

 12/1/2012التعلٌم  / جامعة دٌالى / كلٌة الطبدورة ادخال االسئلة فً االمتحان  .2



 المستمر اللكترونً ا

أعداد المحكمٌن الدولٌٌن/ التجوٌد  .2

 وأحكام التماوة

جامعة دٌالى / كلٌة العلوم 

 االسمامٌة

14/1/2020 

 24/12/2020 مدرسة الحدٌث العراقٌة دورة علم الفرائض والموارٌث .2

أكادٌمٌة البلدة الطٌبة العلمٌة /  وأصوله أصول الفقه من دبلوم الفقه  .10

 الٌمن

22/2/2021 

الدورة الدولٌة )مهارات القٌادة  .11
 الحدٌثة(

مركز التطوٌر االستراتٌجً 
االكادٌمً /نقابة االكادٌمٌٌن 

 العراقٌٌن

2022 

 

 : المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوٌر التعلٌم -

 السنة النشر محل عنوان البحث ت

    

 : ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجمات العلمٌة و مجمات ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

حكم الحٌل فً  العرا  مجلة دٌالى .1
 اإلسمامًالفقه 

26 2002 

حكم معارٌض  العرا  مجلة الفتح .2
الكمام فً الفقه 

 اإلسمامً

30 2002 

فً  اإلحسان العرا  مجلة الفتح .3
تطبٌق القصاص 

فً الشرٌعة 
 اإلسمامٌة

34 2002 

الحشرات صورة  العرا  مجلة الفتح .4
من صور 

العلمً  اإلعجاز
 فً القرآن الكرٌم

 2002 عدد خاص

اآلرا  الفقهٌة  العرا  مجلة الفتح .5
أبً علً  لإلمام

الجبائً فً باب 
العبادات من 

 سٌر خمال تف

32 2002 

حكم جرٌان  العرا  مجلة اآلداب .6
القٌاس فً 
الحدود 

22 2011 



والكفارات وأثر  
فً اختماف 

 الفقها 

مجلة البحوث  .2

والدراسات 

 اإلسمامٌة

/دٌوان الوقف 

 السنً

الرواٌة بالمعنى  العرا 
عند المحدثٌن 

والفقها  وأثرها 
فً وقع 

االختماف فً 
فهم األحكام 

 التكلٌفٌة .

25 2011 

حكم رواٌة  العرا  مجلة دٌالى .2
مستور الحال 

واألحكام الفقهٌة 
 المتعلقة به

54 2012 

مجلة كلٌة  .2

أصول الدٌن 

/الجامعة 

 .العراقٌة 

مدرسة اإلباضٌة  العرا 
الفقهٌة ومنهجها 

فً استنباط 
 األحكام

1 2013 

اآلرا  الفقهٌة  العرا  مجلة دٌالى .10
رجا  بن  لإلمام
 هـ (112حٌوة )

60 2013 

المجلة الدولٌة للبٌئة  .11

وتغٌر المناخ العالمً 

/تصدر عن المنظمة 

األوروعربٌة ألبحاث 

البٌئة والمٌا  

والصحرا  /مانشستر 

 برٌطانٌا –

مانشستر/ 
 برٌطانٌا

مٌا  األنهار 
وكٌفٌة التعامل 

معها فً 
المنظور 
 الشرعً

.VOL.2    ISSUE.1 2013 

مجلة كلٌة  .12

م العلو

االسمامٌة 

/جامعة 

 الموصل

الوسائل القرآنٌة  العرا 
فً عماج نشوز 
الزوجٌن وأقوال 

 الفقها  فٌها

المجلد  15/2
2 

2014 

 

 : عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

      

 : و نشاطات حصل فٌها على )جوائز/شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر(إبداعات ا -



نوع اإلبداع او  ت
 النشاط

ما حصل 
 جائزة ) عليه

 /شهادة
ة/ يتقدير

 كتاب شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

شهادة  ببحثمشاركة  .1
 تقدٌرٌة

اإلتحاد العام 
 لطلبة العرا 

المؤتمر العشرون 
 لطلبة العرا 

1222 

تقوٌم شهادة  مشاركة فً دورة .2
 مشاركة

مركز التعلٌم 
 المستمر

دورة طرائق 
التدرٌس 
والتأهٌل 
 التربوي

2005 

التمٌز والجهود  .3
 المبذولة

كتاب شكر 
 وتقدٌر

 2002 ----- عمٌد كلٌة التربٌة

مشاركة فً  .4
 االمتحانات

كتاب شكر 
 وتقدٌر

رئٌس جامعة 
 دٌالى

إنجاح امتحانات 
 الثانًالدور 

2002 

كتاب شكر  لجنة تحضٌرٌة .5
 وتقدٌر

إقامة ندوات  عمٌد كلٌة التربٌة
 علمٌة

2002 

االلتزام بالدوام  .6
والثبات فً الظروف 

 الحرجة

شهادة 
 تقدٌرٌة

 2002 -------- عمٌد كلٌة التربٌة

رئٌس جامعة  تثمٌن جهود لجنة تحضٌرٌة .2
 دٌالى

إقامة ندوة 
علمٌة 

ومهرجان 
 شعري

2002 

كتاب شكر  عضو لجنة .2
 وتقدٌر

رئٌس الجامعة 
 دٌالى

 2002 لجنة إمتحانٌة

كتاب شكر  إدارة قسم .2
 وتقدٌر

 2002 مقرر قسم عمٌد كلٌة التربٌة

كتاب شكر  عضو لجنة .10
 وتقدٌر

 2002 لجنة إمتحانٌة عمٌد كلٌة التربٌة

كتاب شكر  تمٌز ونشاط .11
 وتقدٌر

 2002 ------- عمٌد كلٌة التربٌة

عضو لجنة  .12
 تحضٌرٌة

كتاب شكر 
 وتقدٌر

إقامة ندوة  عمٌد كلٌة التربٌة
 علمٌة

2010 

كتاب شكر  لجنة تحضٌرٌة .13
 وتقدٌر

المؤتمر العلمً  عمٌد كلٌة التربٌة
 السادس

2010 

شهادة  مشاركة ببحث .14
 تقدٌرٌة

المؤتمر العلمً  عمٌد كلٌة التربٌة
 السادس

2010 

شكر  كتاب عضو لجنة .15
 وتقدٌر

 2010 لجنة إمتحانٌة عمٌد كلٌة التربٌة

كتاب شكر  عضو لجنة .16
 وتقدٌر

رئٌس جامعة 
 دٌالى

 2010 لجنة إمتحانٌة



كتاب شكر  عضو لجنة .12
 وتقدٌر

تحدٌث  عمٌد كلٌة التربٌة
المفردات 
 الدراسٌة

2011 

كتاب شكر  عضو لجنة .12
 وتقدٌر

 2011 لجنة إمتحانٌة عمٌد كلٌة التربٌة

شهادة  مشاركة ببحث .12
 تقدٌرٌة

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة

مؤتمر اإلعجاز 
 القرآنً الثالث

2011 

كتاب شكر  تقدٌر جهود .20
 وتقدٌر

 2012 --------- رئٌس الجامعة

كتاب شكر  شغل منصب إداري .21
 وتقدٌر

 2012 -------- عمٌد كلٌة التربٌة

شهادة  مشاركة ببحث .22
 تقدٌرٌة

المؤتمر العلمً  تربٌةكلٌة ال
 السابع

2012 

شهادة  جهود متمٌزة .23
 تقدٌرٌة

 2012 -------- عمٌد كلٌة التربٌة

شهادة  مشاركة ببحث .24
 تقدٌرٌة

كلٌة العلوم 
 اإلسمامٌة

المؤتمر العلمً 
 األول

2013 

كتاب شكر  مشاركة ببحث .25
 وتقدٌر

علوم عمٌد كلٌة ال
 اإلسمامٌة

المؤتمر العلمً 
 األول

2013 

كتاب شكر  عضو لجنة .26
 وتقدٌر

رئٌس جامعة 
 دٌالى

لجنة إمتحانٌة 
 مركزٌة

2013 

كتاب شكر  حضور محاضرة .22
 وتقدٌر

ورشة عمل  عمٌد كلٌة التربٌة
حول استخدام 
برناما عرض 

 الشرائح

2013 

كتاب شكر  تمٌز وبذل جهود .22
 وتقدٌر

وزٌر التعلٌم 
 العالً

-------- 2014 

شهادة  ببحثمشاركة  .22
 تقدٌرٌة

كلٌة العلوم 
/جامعة اإلسمامٌة

 بغداد

المؤتمر العلمً 
 الثامن

2014 

شهادة  مشاركة ببحث .30
 تقدٌرٌة

مؤتمر التراث  جامعة واسط
الفكري لإلمام 
الحسٌن )علٌه 

السمام( 
تصحٌح مسار 
 وتأصٌل مبادئ

2014 

كتاب شكر  عضو لجنة .31
 وتقدٌر

رئٌس جامعة 
 دٌالى

 2014 نٌةلجنة إمتحا

كتاب شكر  إنجاز أعمال .32
 وتقدٌر

 2014 -------- عمٌد كلٌة التربٌة

كتاب شكر  حملة تبرع بالدم .33
 وتقدٌر

 2014 ------- عمٌد كلٌة التربٌة



شهادة  مشاركة ببحث .34
 تقدٌرٌة

كلٌة العلوم 
 اإلسمامٌة

 /الجامعة العراقٌة

المؤتمر العلمً 
 السنوي

2015 

شهادة  مشاركة ببحث .35
 تقدٌرٌة

المؤتمر العلمً  كلٌة التربٌة
 الثامن

2015 

شهادة  مشاركة ببحث .36
 تقدٌرٌة

كلٌة التربٌة 
 األساسٌة

المؤتمر العلمً 
 السادس

2015 

شهادة  ترقٌة .32
 تقدٌرٌة

رئٌس جامعة 
 دٌالى

 2015 ترقٌة لألستاذٌة

كتاب شكر  ترقٌة .32
 وتقدٌر

عمٌد كلٌة العلوم 
 اإلسمامٌة

 2015 ة لألستاذٌةترقٌ

شهادة  مشاركة ببحث .32
 مشاركة

دٌوان الوقف 
 السنً

المؤتمر الفكري 
 األول

2015 

شهادة  مشاركة ببحث .40
 تقدٌرٌة

كلٌة العلوم 
/ اإلسمامٌة

 الجامعة العراقٌة

 2015 ورشة عمل

كتاب شكر  جهود متمٌزة .41
 وتقدٌر

عمٌد كلٌة العلوم 
 اإلسمامٌة

------- 2015 

كتاب شكر  جاز مؤتمرإن .42
 وتقدٌر

عمٌد كلٌة التربٌة 
 األساسٌة

المؤتمر العلمً 
 السابع

2016 

العمل للصالح  مجلس النواب شكر وتقدٌر خدمات عامة .43
 العام

2016 

شهادة  مشاركة .44
 مشاركة

كلٌة العلوم 
/الجامعة اإلسمامٌة

 العراقٌة

دورة تحقٌق 
 المخطوطات

2016 

شهادة  ترقٌة .45
 ةتقدٌرٌ

 2016 ترقٌة لألستاذٌة عمٌد كلٌة التربٌة

كتاب شكر  عضو لجنة .46
 وتقدٌر

 2016 لجنة إمتحانٌة عمٌد كلٌة التربٌة

كتاب شكر  تمٌز .42
 تقدٌرو

التمٌز فً أدا   عمٌد كلٌة التربٌة
 الواجبات

2016 

كتاب شكر  مشاركة .42
 وتقدٌر

عمٌد كلٌة العلوم 
 االسمامٌة

مشاركة فً 
 مؤتمر

2012 

كتاب شكر  مشاركة .42
 وتقدٌر

مساعد رئٌس 
 الجامعة العلمً

مشاركة فً 
 مؤتمر

2012 

كتاب شكر  مناقشة  .50
 وتقدٌر

مناقشة بحوث  عمٌد كلٌة التربٌة
 تخرج

2012 

كتاب شكر  مشاركة  .51
 وتقدٌر

مدٌر مركز إحٌا  
التراث العلمً 

 العربً

ندوة التفسٌر 
 الدٌنً للتارٌخ

2012 

شهادة  مشاركة .52
 تقدٌرٌة

مؤسسة الغري 
للمعارف 

مشاركة فً 
 مؤتمر

2012 



 االسمامٌة

شهادة  مشاركة .53
 تقدٌرٌة

ندوة فً  منصة أرٌد
 المستنصرٌة

2012 

شهادة  مشاركة .54
 تقدٌرٌة

كلٌة صدر 
 العرا  الجامعة

مشاركة فً 
 مؤتمر

2012 

شهادة  مشاركة .55
 مشاركة

كلٌة التربٌة بنات 
 /جامعة بغداد

كة فً مشار
 ندوة

2012 

كلٌة الدراسات  شهادة تثمٌن مشاركة .56
القرآنٌة/ جامعة 

 بابل

مشاركة فً 
 مؤتمر

2012 

شهادة  مشاركة .52
 مشاركة

مركز إحٌا  
التراث العلمً 

 العربً

مشاركة فً 
 ندوة

2012 

كتاب شكر  مشاركة .52
 وتقدٌر

عمٌد كلٌة التربٌة 
 ابن رشد

مشاركة فً 
 مؤتمر

2012 

كتاب شكر  ركةمشا .52
 وتقدٌر

عمٌد كلٌة التربٌة 
 ابن رشد

مشاركة فً 
 مؤتمر

2012 
 

شهادة  مشاركة .60
 مشاركة

كلٌة التربٌة ابن  
 رشد

مشاركة فً 
 مؤتمر

2012 
 

شهادة  مشاركة .61
 مشاركة

كلٌة التربٌة ابن 
/الوحدة رشد

التربوٌة لدراسات 
 السمام

مشاركة فً 
 مؤتمر

2012 
 

شهادة  مشاركة .62
 اركةمش

مركز االرشاد 
 األسري/كربما 

مشاركة فً 
 مؤتمر

2012 
 

      

 

 : لٌف والترجمةأالت -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

فقه اإلمام إبان  .1
بن عثمان بن 

 عفان

دار الكتب 
 -العلمٌة
 بٌروت

 غٌر منهجً 1 2006

اإلمام رجا  بن  .2
)المتوفى حٌوة 

هـ ( 112: 
 وآراؤ  الفقهٌة

 -نور نشر 
 ألمانٌا

 غٌر منهجً 1 2016

مستور الحال  .3
بٌن المحدثٌن 

 والفقها  

مطبعة 
جامعة 

 دٌالى/العرا 

 غٌر منهجً 1 2012

 



 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة . -1

 % .50اللغة اإلنكلٌزٌة بنسبة  -2

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 برع بالدم .الت .1

 مرشد دٌنً للمعتمرٌن ..2

 . التدرٌس فً بعض المؤسسات الدٌنٌة .3

 

 نشاطات اخرى -

 

  

 


