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 : انىظبئف انتٍ شغههب -

 الفترة من ـــ الى مكان العمل الوظٌفة ت

مقرر فرع التربٌة  1
  اإلسالمٌة

/ الجامعة المستنصرٌة 
 كلٌة التربٌة 

 إلى 10/10/1995من 
1998 

مقرر قسم طرائق  2
 التدرٌس

/ الجامعة المستنصرٌة 
 كلٌة التربٌة 

 إلى 28/9/2000من 
2001  

مقرر قسم اللغة  3
 العربٌة

كلٌة / جامعة دٌالى 
  األساسٌةالتربٌة 

 إلى 9/7/2003من 
2004 

عمٌد كلٌة العلوم  4
 اإلسالمٌة

 إلى 24/2/2011من  كلٌة العلوم اإلسالمٌة 
 اآلن

 

 :انًؼبهذ انتٍ دسط فُهب  أوانجبيؼبد  -

 مالحظات الفترة من ـــ الى (المعهد,الكلٌة,الجامعة)الجهة ت

 تعٌٌن+  راتالقاء محاض 1995الى  1994من  دٌالى/ المعهد المركزي للبنٌن 1

كلٌة /الجامعة المستنصرٌة  2

 بغداد/ التربٌة 

 تعٌٌن 2001الى  1995من 

كلٌة /الجامعة المستنصرٌة  3

 دٌالى/ التربٌة 

 تعٌٌن+  راتالقاء محاض 2004الى  1995من 

كلٌة / الجامعة المستنصرٌة  4

 المعلمٌن

 تعٌٌن+  راتالقاء محاض 1999الى  1995من 

 تعٌٌن+ القاء محاظرات  2011الى  1999من  التربٌة االساسٌةكلٌة / دٌالى  5

كلٌة العلوم / جامعة دٌالى 6

 اإلسالمٌة

الى  24/2/2011من 

 االن

 تعٌٌن 



 

 :انًمشساد انذساعُخ انتٍ لبو ثتذسَغهب  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

النظم  اللغة العربٌة كلٌة التربٌة المستنصرٌة  1

 االسالمٌة 

الى  1995

 (تعٌٌن) 2001

طرائق تدرٌس  كلٌة التربٌة المستنصرٌة 2

علوم القران 

والتربٌة 

 االسالمٌة

 اصول الفقه -

 قواعد التالوة-

 علوم القران-

 االحكام اٌات-

 فقه السٌرة-

الى  1996

 (تعٌٌن )2001

3 

 
 
 

 نظم اسالمٌة- اللغة العربٌة كلٌة التربٌة المستنصرٌة 

 علوم القران-

الى  1995

رة محاض) 2004

) 

كلٌة  المستنصرٌة 4

 المعلمٌن

 اللغة العربٌة-

 قسم التارٌخ-

 رٌاض االطفال-

 اللغة االنكلٌزٌة-

 الجغرافٌة-

العقائد 

 االسالمٌة

الى  1995

رة محاض) 1998

 (تعٌٌن  +



 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة  دٌالى  5

 االساسٌة

 اللغة العربٌة-

 قسم التارٌخ-

 رٌاض االطفال-

 اللغة االنكلٌزٌة-

 الجغرافٌة-

العقائد 

 االسالمٌة

الى  1999

2011 

كلٌة العلوم  دٌالى 6

 االسالمٌة

 االن والى 2011  الشرٌعة

 

 

 الٌوجد: ساهم فً تطوٌرها  أوالمقررات الدراسٌة التً قام بتطوٌرها 

 ال ٌوجد: على الرسائل واالطارٌح  اإلشراف

 

 

 

 

 



 :فٌها المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك -

 -بحث ) نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 (حضور

 السنة

 13/3/2011 الكتاب الثانً  مؤتمر حضور كلٌة الهندسة دٌالىجامعة  1
مركز ابحاث  دٌالىجامعة  2

 الطفولة واالمومة
اطفال ونساء )  مؤتمر حضور

اشكالٌات الحاضر : العراق 
 وتحدٌات المستقبل 

23-24/3/2011 

كلٌة التربٌة  دٌالىجامعة  3
 االساسٌة

الرؤى )  مؤتمر حضور
 (المستقبلٌة للتنمٌة المستدامة 

30-31/3/2011 

 17/4/2011 العلمً الثالث    مؤتمرال حضور كلٌة التربٌة الرازي دٌالىجامعة  4
بالعلم ٌنهض ) مؤتمر حضور كلٌة العلوم دٌالىجامعة  5

 (العراق من جدٌد 
19-20/4/2011 

الطفولة مركز ابحاث  دٌالىجامعة  6
 واالمومة

 20/4/2011-19 (امراض االطفال )  مؤتمر حضور

القران بحر ال )  مؤتمر حضور كلٌة التربٌة االساسٌة دٌالىجامعة  7
ٌدرك غوره وال تنفذ درره وال 

 (نقتضً عجائبه 

25/4/2011 

اقتصاد المعرفة )  مؤتمر حضور كلٌة التربٌة االساسٌة دٌالىجامعة  8
 (ومعطٌاته فً التعلٌم العالً 

10/4/2012 

كلٌة التربٌة للعلوم  دٌالىجامعة  9
 االنسانٌة

مستقبل اجٌالنا ) مؤتمر حضور
الواعدة مرهون بالبٌئة الحضارٌة 

 (التً نصنعها 

25-26/4/2012 

مركز ابحاث الطفولة  دٌالىجامعة  10
 واالمومة

حقوق االطفال ) مؤتمر حضور
والنساء فً العراق بٌن التمكٌن 

 (والتهمٌش 

5-6/4/2012 

كلٌة القانون والعلوم  دٌالىجامعة  11
 السٌاسٌة

اشكالٌات التداخل )  مؤتمر حضور
بٌن مفهومً االرهاب وحقوق 

 (االنسان 

24-25/4/2013 

كلٌة / جامعة دٌالى دٌالىجامعة  12
 التربٌة االساسٌة

الطالبً االول  مؤتمرال حضور
 لبحوث التخرج 

9/5/2013 

 2/6/2013 (عشائر دٌالى )  مؤتمر حضور جامعة دٌالى دٌالىجامعة  13
مركز دراسات جامعة  جامعة الكوفة  14

 الكوفة
اللجنة التحضٌرٌة  حضور مؤتمر

 لمؤتمر المناهج الدراسٌة 
   20/2/2012 

/ الجامعة العراقٌة  بغداد 15
 فندق شٌراتون

تطوٌر مناهج ) حضور مؤتمر
التدرٌس فً العلوم االسالمٌة 
 (والمشكالت االنسانٌة المعاصرة 

5/3/2012 



 السنة (حضور -بحث ) نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

نحو منهج علمً )  حضور مؤتمر كلٌة العلوم االسالمٌة جامعة االنبار 16
  ( افضل لفهم العلوم االسالمٌة

11/12/2012 

وحدة االسالمٌة ال) حضور مؤتمر كلٌة الشرٌعة جامعة تكرٌت 17
 (بٌن الواقع والطموح 

24-25/4/2012 

جامعة  18
 سامراء

كلٌة العلوم 
 االسالمٌة

 3/5/2012-2 (االسالم والحٌاة )  حضور مؤتمر

كلٌة الدراسات  جامعة بابل 19
 القرانٌة

التواصل ) حضور مؤتمر
 (الحضاري فً القران الكرٌم 

7-8/5/2012 

مقر االمانة العامة  بغداد 20
 لمجلس الوزراء

تشاوري ٌخص  حضور مؤتمر
 (المرأة العراقٌة 

24/6/2012 

وزارة العلوم  بغداد 21
فندق  -والتكنلوجٌا

 عشتار

بعلم ٌزهو الوطن )  حضور مؤتمر
 (وابداع المرأة العراقٌة 

14-
15/11/2012 

النهضة الحسٌنٌة )  حضور مؤتمر كلٌة العلوم االسالمٌة جامعة كربالء  22
 (تحرٌر للذات وحركة للشعوب 

12/12/2012 

/ بغداد 23
الجامعة 
 العراقٌة

علم اصول الفقه )  حضور مؤتمر كلٌة الشرٌعة
 (وصلته بالعلوم االخرى 

5-6/3/2013 

الطفل العراقً ) مؤتمرحضور  كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة الكوفة 26
 (والتنمٌة البشرٌة 

23-24/4/2013 

قاعات فندق  بغداد  27
 المنصور مٌلٌا

العلمً الطبً  مؤتمرالحضور 
  السابع

15-16/5/2013 

الحوزة والجامعة )  حضور مؤتمر كلٌة الشرٌعة جامعة كربالء 28
وحدة فً االهداف وتنوع االدوار 
للنهوض بالواقع العلمً والثقافً 

 (للعراق 

25/5/2013 

/ الجامعة العراقٌة  بغداد 29
 كلٌة الشرٌعة

الدور الرٌادي )  حضور ندوة
لالقتصاد االسالمً فً نهضة 

 (االمم 

6/2/2012 

 –الجامعة العراقٌة  بغداد 30
مركز البحوث 

 والدراسات االسالمٌة

ظاهرة التسول )  حضور ندوة
 (واثرها فً المجتمع 

13/2/2012 

/ وزارة التعلٌم العالً  بغداد 31
 فندق شٌراتون

نحو منهج علمً ) حضور ندوة
 (ٌوحد وٌحقق النهوض والتقدم 

15/2/2012 

وزارة التعلٌم العالً  بغداد 32
 والبحث العلمً

المشاركة فً ندوة كتابة مناهج 
 ( العلوم االسالمٌة بطرٌقة وسطٌة 

16/2/2013 



 السنة (حضور -بحث ) نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

مركز المستنصرٌة  بغداد 33
للدراسات العربٌة 

 والدولٌة

قٌم التسامح )  حضور ندوة
والتعاٌش السلمً فً المجتمع 

 (العراقً 

18/3/2012 

 –الجامعة العراقٌة  بغداد 34
مركز البحوث 

 والدراسات االسالمٌة

ضوابط الجودة فً )  حضور ندوة
 (رحاب الشرٌعة 

26/3/2012 

الترقٌات العلمٌة ) حضور ندوة الجامعة التكنلوجٌا بغداد 35
 (بٌن الواقع والطموح 

23/5/2012 

كلٌة القانون والعلوم  جامعة دٌالى 36
 السٌاسٌة

الثقافة االمرٌكٌة ) حضور ندوة
 (العراق أنموذجا  –التراكم واالثر 

4/1/2012 

كلٌة القانون والعلوم  جامعة دٌالى 37
 السٌاسٌة

مضار الجوار غٌر ) حضور ندوة
 (المألوفة 

16/2/2012 

بمناسبة حصول  حضور ندوة كلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى 38
الجامعة على المركز العاشر بٌن 

 جامعات القطر 

23/2/2012 

واقع النشاط ) حضور ندوة كلٌة الفنون الجمٌلة جامعة دٌالى 39
 (المدرسً 

6/3/2012 

للعلوم  ةكلٌة التربً جامعة دٌالى 40
 االنسانٌة

البحث العلمً فً ) حضور ندوة
 (المنطقة المعاصرة 

6/3/2012 

كلٌة التربٌة للعلوم  دٌالى جامعة 41
 االنسانٌة

السمات الممٌزة فً ) حضور ندوة
 (البحث العلمً 

13/3/2012 

للعلوم  ةكلٌة التربً جامعة دٌالى 42
 االنسانٌة

مهنة البحث العلمً ) حضور ندوة
 (االعداد لها وممارستها : 

20/3/2012 

 –رئاسة الجامعة  جامعة دٌالى 43
 قسم البحث التطوٌر

الدراسات العلٌا فً ) ندوة حضور
جامعة دٌالى الواقع ومؤشرات 

 (المستقبل 

27/3/2012 

للعلوم كلٌة التربٌة  جامعة دٌالى 44
 االنسانٌة

مٌاه المدن استجابة )  حضور ندوة
 (للتحدي الحضري 

2/4/2012 

كلٌة التربٌة للعلوم  جامعة دٌالى 45
 االنسانٌة

الباحث العلمً ) حضور ندوة
 (كباحث مهنة 

10/4/2012 

حقائق تأرٌخٌة ) حضور ندوة كلٌة العلوم االسالمٌة جامعة دٌالى 46
 (مشرفة عن النجف االشرف 

15/4/2012 

التبنً بٌن الشرٌعة ) حضور ندوة  كلٌة العلوم االسالمٌة جامعة دٌالى 47
 (والقانون 

17/4/2012 

كلٌة االدارة  جامعة دٌالى 47
 قتصاداالو

البٌانات الدقٌقة )  حضور ندوة
 (اساس االبداع االداري 

19/4/2012 



 السنة (حضور -بحث ) نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

كلٌة القانون والعلوم  جامعة دٌالى 48
 السٌاسٌة

المقارنة بٌن )  حضور ندوة
 (الشورى والدٌمقراطٌة 

10/5/2012 

الفنانٌن الرواد ) حضور ندوة الفنون الجمٌلةكلٌة  جامعة دٌالى 49
ومساهمتهم فً رفد الفنانٌن 

 (الشباب 

15/5/2012 

كلٌة القانون والعلوم  جامعة دٌالى 50
 السٌاسٌة

حرب المٌاه بٌن )  حضور ندوة
 (الحلول المفروضة والمرفوضة 

10/12/2012 

كلٌة القانون والعلوم  جامعة دٌالى 51
 السٌاسٌة

التحوالت )  حضور ندوة
الدٌمقراطٌة فً بناء الدولة 

 (المدنٌة 

23/12/2012 

المركز  -كلٌة الهندسة جامعة دٌالى 52
 الثقافً

االبعاد السٌاسٌة ) حضور ندوة
والقانونٌة لالزمة بٌن المركز 

 (واالقلٌم 

27/12/2012 

رعاٌة الشرٌعة ) حضور ندوة كلٌة العلوم االسالمٌة جامعة دٌالى 53
للمسنٌن وذوي االحتٌاجات 

 (الخاصة 

10/1/2013 

المركز  -كلٌة الهندسة جامعة دٌالى 54
 الثقافً

المستجدات فً )  حضور ندوة
 (جانحة االنفلونزا الوبائٌة 

20/2/2013 

 جامعة دٌالى 55
مركز ابحاث 

الطفولة 
 واالمومة

المركز  -كلٌة الهندسة
 الثقافً

اشكالٌات التربٌة  حضور ندوة
 (الجنسٌة فً المدارس الثانوٌة 

28/2/2013 

كلٌة االدارة  جامعة دٌالى 56
 واالقتصاد

االسالٌب فً اتخاذ ) حضور ندوة
 (القرارات 

3/3/2013 

الشبكة الكهربائٌة ) حضور ندوة كلٌة الهندسة جامعة دٌالى 57
 (الوطنٌة الواقع واالفاق 

12/3/2013 

 جامعة دٌالى 58
مركز ابحاث 

الطفولة 
 واالمومة

واقع االطفال االٌتام ) حضور ندوة كلٌة الهندسة
 (فً مدارس محافظة دٌالى 

2/4/2013 

كلٌة التربٌة للعلوم  جامعة دٌالى 59
 الصرفة

تأثٌر ابراج ) حضور ندوة
 (الكهرباء على صحة االنسان 

10/4/2013 

كلٌة القانون والعلوم  جامعة دٌالى 60
 السٌاسٌة

التنظٌم االداري فً ) حضور ندوة
 (محافظة دٌالى 

11/4/2013 

كلٌة القانون والعلوم  جامعة دٌالى 61
 السٌاسٌة

التعرٌفٌة عن  ندوةالحضور 
 العٌادة القانونٌة 

5/5/2013 



 -بحث ) نوع المشاركة  مكان االنعقاد العنوان ت

 (حضور

 السنة

كلٌة االدارة  جامعة دٌالى 62
 واالقتصاد

التطورات المالٌة )  ندوةحضور 
والنقدٌة فً العراق واثرها على 
المتغٌرات االقتصادٌة بعد عام 

2003 

7/5/2013 

 -كلٌة الهندسة جامعة دٌالى 63
 المركز الثقافً

تطبٌقات )  حضور ندوة
 (االتصاالت الحدٌثة 

21/5/2013 

حضور ورشة تدرٌبٌة حول  المركز الثقافً جامعة دٌالى 64
 االنسانحقوق 

28/5/2013 

حضور ورشة تدرٌبٌة حول  المركز الثقافً جامعة دٌالى 65
 حقوق االنسان

29/5/2013 

 

 

 

 

 : انذوساد انتٍ شبسن ثهب وانتٍ البيهب  -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة ت

دورة وحدة تطوٌر طرائق  1
التدرٌس والتدرٌب الجامعً 

 الخامسة

/ الجامعة المستنصرٌة 
 التربٌةكلٌة 

9/8/1996 

دورة طرائق التدرٌس التاسعة  2
 والخمسٌن

/ الجامعة المستنصرٌة 
 كلٌة التربٌة

10/7/2000 

 19/3/2002 كلٌة التربٌة/ جامعة دٌالى دورة الحاسوب التاهٌلٌة 3

دورة تدرٌبٌة فً استخدام  4
 المكتبة االفتراضٌة 

مركز / جامعة دٌالى 
 التطوٌر والتعلٌم المستمر

14/5/2012 

دورة تدرٌبٌة فً استخدام  5
 السبورة التفاعلٌة

مركز / جامعة دٌالى 
 التطوٌر والتعلٌم المستمر

14/5/2012 

 



المشروعات البحثٌة فً مجال التخصص لخدمة البٌئة والمجتمع او تطوٌر  -
 :التعلٌم

 
 

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

تولً القضاء ووسائل اثبات  1
الحكم واثر  الحق فً مجلس

 النٌة فٌها

 –الجامعة المستنصرٌة  -مجلة الفتح 
 دٌالى العدد الثالث -كلٌة المعلمٌن
 المجلد الثانً

1998 

  -(العدد الثانً عشر )مجلة الفتح  اثر النٌة فً االٌالء والظهار 2
 جامعة دٌالى

2002 

عناٌة الشرع بحفظ االموال  3
 واالعراض واثر النٌة فٌها

الجامعة  –مجلة كلٌة التربٌة 
 (العدد الرابع) المستنصرٌة 

2002 

عقود الحاجة ودفع الضرر  4
, السلم )واثر النٌة فٌها 

 (الشفعة , العراٌا

جامعة  –كلٌة المعلمٌن  -مجلة الفتح
 (العدد السادس)دٌالى 

2004 

عقود التنمٌة وموارد الثروة  5
 واحكامها وادلة مشروعٌتها

 –كلٌة التربٌة االساسٌة  –مجلة الفتح 
 (41العدد )جامعة دٌالى 

2009 

احكام القرب المالٌة  6
 االختٌارٌة وادلة مشروعٌتها

–كلٌة التربٌة االساسٌة  -مجلة الفتح 
 ( 42العدد ) – جامعة دٌالى

2009 

ام عقود االرفاق وادلة احك 7
 مشروعٌتها

جامعة  –كلٌة التربٌة  -مجلة االستاذ
 ( 100العدد )بغداد 

2009 

احكام الحجر والودٌعة  8
 واللقطة وادلة مشروعٌتها

جامعة  –كلٌة التربٌة  -مجلة االستاذ
 (98العدد )بغداد 

2009 

توثٌق الحقوق واثر النٌة  9
الصلح , الضمان,الرهن ) فٌها

) 

جامعة  –كلٌة المعلمٌن  -مجلة الفتح 
 (العدد الثامن عشر) دٌالى 

2004 

طالق السكران والخلع واثر  10
 النٌة فً الرجعة

الجامعة  –مجلة كلٌة التربٌة 
 (العدد الثانً ) المستنصرٌة 

2002 

التنبٌهات والتعقٌبات العلمٌة  11
على كتاب الفتح الربانً 

) بمفردات بن حنبل الشٌبانً 
( بحث مشترك()قسم العبادات 

 –د اٌمان جلٌل ابراهٌم 0م0أ
 د علً جمٌل0م

 
كلٌة التربٌة ابن رشد   -مجلة االستاذ 

 ( 182العدد ) جامعة بغداد  –

2011 



 
 ت

 
 عنوان البحث

 
 محل النشر

 
 السنة

كشف الضبابة فً مسألة  12
) االستنابة تحقٌق وتعلٌق 

د اٌمان 0م0ا( بحث مشترك
د عبد 0م0ا –جلٌل ابراهٌم 

 هللا جاسم كردي

 
كلٌة التربٌة ابن رشد  -مجلة االستاذ  

 ( 190العدد ) جامعة بغداد  –

2011 

االٌجارة المنتهٌة بالتملٌك  13
 د اٌمان جلٌل ابراهٌم0م0ا

كلٌة التربٌة ابن رشد  -مجلة االستاذ  
 ( 185العدد ) جامعة بغداد  –

2011 

 –الجامعة المستنصرٌة  –مجلة الفتح  اثر النٌة فً الجناٌات 14
العدد ( 3)دٌالى المجلد  –كلٌة المعلمٌن 

 الخامس

1994 

مٌراث ذو االرحام فً الفقه  15
 االسالمً

كلٌة التربٌة ابن رشد  -مجلة االستاذ  
 (177العدد ) جامعة بغداد  –

2011 

حقٌقة عقد النكاح والرضاع  16
والحضانة ونفقة القارب 

 ومعانٌها

 2011 جامعة بغداد –كلٌة االداب 

احكام االحتضار والغسل  17
والتكفٌن فً الشرٌعة 

 االسالمٌة

كلٌة التربٌة ابن رشد  -مجلة االستاذ  
 (104) جامعة بغداد  –

2011 

فتح القدٌر باختصار ومتعلقات  18
 نسل االجٌر

 2013 غٌر منشور

 

 

ال : انتٍ لبو ثبنُشش فُهب ( impact factors)انًجالد انؼبنًُخ ويجالد  -

 َىجذ

 

 ال َىجذ: ػهًُخ انًحهُخ وانذونُخ انهُئبد الػضىَخ  -

 

 



كتت شكش / شهبداد تمذَشَخ / جىائض ) َشبطبد حصم فُهب ػهً  أواثذاػبد  -

: ) 

 

َىع االثذاع  د

 او انُشبط

) يب حصم ػهُه 

شهبدح ,جبئضح

كتبة ,تمذَشَخ

 (شكش

ػُىاٌ  انجهخ انًبَحخ

انُشبط 

او 

 االثذاع

 انغُخ

انتشلُخ انً  1

 االعتبرَخيشتجخ 
انتؼهُى انؼبنٍ  وصَش تهُئخ

 وانجحث انؼهًٍ
 5/4/2012 

انًشبسكخ فٍ  2

انًؤتًش انؼهًٍ 

االعالو )االول 

 (وانحُبح 

ػًُذ كهُخ انؼهىو  شهبدح تمذَشَخ

جبيؼخ / االعاليُخ

 عبيشاء 

 2-3/5/2012 

انًشبسكخ فٍ  3

انًهشجبٌ 

انشؼشٌ انغُىٌ 

نمغى انهغخ 

دَبنً )انؼشثُخ 

اثذاع شجشح 

 (شزاهب انجشتمبل 

ػًُذ كهُخ انتشثُخ  شهبدح تمذَشَخ

/ نهؼهىو االَغبَُخ 

 دَبنًجبيؼخ 

 28/3/2013 

انًغبهًخ  4

ثبنًؤتًش انؼهًٍ 

انزٌ اتبحته 

انجبيؼخ انؼشالُخ 

تطىَش يُبهج ) 

انتذسَظ فٍ 

انؼهىو االعاليُخ 

وانًشكالد 

االَغبَُخ 

 ( انًؼبصشح 

سئُظ انجبيؼخ  شهبدح تمذَشَخ

د 0ا) انؼشالُخ 

 (يحًىد سشُذ انؼبٍَ

 4/3/2012 

انًشبسكخ فٍ  5

انًؤتًش انؼهًٍ 

َحى يُهج ) 

ػهًٍ افضم 

نفهى انؼهىو 

 (االعاليُخ 

ػًُذ كهُخ انؼهىو  شهبدح تمذَشَخ

جبيؼخ /االعاليُخ 

 انشيبدٌ

 11-12/4/2012 

انًشبسكخ فٍ  6

انًؤتًش انؼهًٍ 

 انغبثغ 

ػًُذ كهُخ انتشثُخ  شهبدح تمذَشَخ

/ نهؼهىو االَغبَُخ 

 دَبنًجبيؼخ 

 25-26/4/2012 

اَجبح  7

االيتحبَبد 

انُهبئُخ فٍ 

 انظشوف انصؼجخ

 13/11/2003  سئبعخ جبيؼخ دَبنً شكش وتمذَش

اَتهبء انؼبو  8

 انذساعٍ
 18/7/2011  سئبعخ جبيؼخ دَبنً شكش وتمذَش



َىع االثذاع  د

 او انُشبط

) يب حصم ػهُه 

شهبدح ,جبئضح

كتبة ,تمذَشَخ

 (شكش

ػُىاٌ  انجهخ انًبَحخ

انُشبط 

او 

 االثذاع

 انغُخ

انجهذ انؼهًٍ  9

انًتًُض فٍ 

انهجبٌ 

 االيتحبَُخ

 رئاسة جامعة دٌالى شكر وتقدٌر
 

 23/10/2011 

انجهىد انًتًُضح  10

 فٍ اداء االػًبل
 رئاسة جامعة دٌالى شكر وتقدٌر

 
 14/6/2012 

انًتًُضح انجهىد  11

وانًجزونخ فٍ 

نجُخ االعكبٌ 

 انًشكضَخ

 رئاسة جامعة دٌالى شكر وتقدٌر
 

 9/9/2012 

انجهىد انًتًُضح  12

فٍ االيتحبَبد 

انُهبئُخ نهؼبو 

انذساعٍ 

2011-2012 

 رئاسة جامعة دٌالى شكر وتقدٌر
 

 15/4/2013 

انجهىد انًتًُضح  13

فٍ انهجُخ 

انتحضُشَخ نُىو 

 انجبيؼخ

 رئاسة جامعة دٌالى شكر وتقدٌر
 

 6/5/2013 

انجهىد انًتًُضح  14

يٍ وانًجزونخ 

لجهكى فٍ يجهظ 

 انجبيؼخ

 رئاسة جامعة دٌالى شكر وتقدٌر
 

 19/5/2013 

انجهىد انًجزونخ  15

 فٍ َىو انؼهى
 رئاسة جامعة دٌالى شكر وتقدٌر

 
 30/5/2013 

انجهىد انًجزونخ  16

 فٍ َىو انجبيؼخ
 9/9/2013  دٌالى رئاسة جامعة شكر وتقدٌر

انجهذ انؼهًٍ  17

انًتًُض فٍ اداء 

 االػًبل

-عمادة كلٌة المعلمٌن شكر وتقدٌر
 جامعة دٌالى

 10/9/2001 

انجهذ انًتًُض  18

فٍ انهجبٌ 

االيتحبَُخ نهؼبو 

انذساعٍ 

2002-2003 

-عمادة كلٌة المعلمٌن شكر وتقدٌر
 جامعة دٌالى

 25/8/2002 

جًغ يجبنغ يٍ  19

وتىصَؼهب انًبل 

 ػهً انًتؼففٍُ

-عمادة كلٌة المعلمٌن شكر وتقدٌر
 جامعة دٌالى

 3/5/2010 



َىع االثذاع  د

 او انُشبط

) يب حصم ػهُه 

شهبدح ,جبئضح

كتبة ,تمذَشَخ

 (شكش

ػُىاٌ  انجهخ انًبَحخ

انُشبط 

او 

 االثذاع

 انغُخ

فصم طبنت  20

 ثغجت انغش
-عمادة كلٌة المعلمٌن شكر وتقدٌر

 جامعة دٌالى
 30/5/2010 

انحصىل ػهً  21

انًشاكض انثالثخ 

االونً فٍ تمُُى 

 اداء انكهُبد

-عمادة كلٌة المعلمٌن شكر وتقدٌر
 جامعة دٌالى

 6/2/2011 

انجهىد انًجزونخ  22

فٍ االيتحبَبد 

 انُهبئُخ 

-عمادة كلٌة المعلمٌن شكر وتقدٌر
 جامعة دٌالى

 28/7/2011 

حصىل كهُخ  23

انتشثُخ االعبعُخ 

انًشكض ػهً 

االول ػهً 

يغتىي انؼشاق 

فٍ تمُُى االداء 

 انجبيؼً

-عمادة كلٌة المعلمٌن شكر وتقدٌر
 جامعة دٌالى

 13/2/2011 

 من مختلف جامعات العراق (  14)دروع عدد   24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كتبة انغُش انً انفصم انخبيظ وانثالثٍُ يٍ انًحُظ : نتأنُف وانتشجًخ ا -

انُؼًبٍَ نجشهبٌ انذٍَ يحًىد ثٍ احًذ ثٍ ػجذ انؼضَض ثٍ انجشهبٍَ فٍ انفمه 

 (دساعخ وتحمُك ) يبصح انجخبسٌ انحُفٍ 

 

 
 انهغخ انؼشثُخ: انهغبد انتٍ َجُذهب  -

 

 سئُظ نجُخ خذيخ انًجتًغ: عبهًبد فٍ خذيخ انًجتًغ و -

 

 الَىجذ: َشبطبد اخشي  -


