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 عضوٌة لجان المناقشة

 الجامعة  الصفة اسم الطالب ت

عضو لجنة  جاسممسلم احمد  1
 مناقشة

 جامعة بغداد / كلٌة اإلمام األعظم

عضو لجنة  حسن محمود شكر 2
 مناقشة

 ابن رشد–جامعة بغداد / كلٌة التربٌة 

عضو لجنة  بثٌنة محمد نوري 3
 مناقشة

كلٌة اإلمام األعظم / دٌوان الوقف 
 السنً

 

 اللجان

  العضوٌة اسم اللجنة 

كلٌة التربٌة للعلوم  عضو الدراسًلجنة دراسة نوع النظام  1
 اإلنسانٌة

كلٌة التربٌة للعلوم  عضو لجنة الٌة التعاون 2
 اإلنسانٌة

كلٌة التربٌة للعلوم  عضو لجنة المكافحة والوقاٌة 3
 اإلنسانٌة

لجنة متابعة إدخال معلومات استمارة تقوٌم األداء  4
 2115-2114للعام 

كلٌة التربٌة للعلوم  عضو
 اإلنسانٌة

لجنة رفع أسماء الطلبة المستحقٌن للمنحة للعام  5
2114-2115 

كلٌة التربٌة للعلوم  عضو
 اإلنسانٌة

كلٌة التربٌة للعلوم  عضو لجنة إدارة األزمات فً الكلٌة 6
 اإلنسانٌة

اللجنة العلمٌة للمؤتمر العلمً الثانً فً كلٌة التربٌة  7
 للعلوم اإلنسانٌة

كلٌة التربٌة للعلوم  عضو
 اإلنسانٌة

لجنة استالل بحوث الترقٌة ل د.محمود عبد الرزاق  8
 جاسم

 كلٌة التربٌة األساسٌة عضو

كلٌة التربٌة للعلوم  عضو لجنة جمع التبرعات ألبناء الحشد الشعبً والنازحٌن 9
 اإلنسانٌة

لجنة ادارة صندوق التعلٌم العالً / الدراسة  11
 الصباحٌة

 ةكلٌة العلوم اإلسالمٌ رئٌسا

مجلس ادارة حساب كلٌة العلوم اإلسالمٌة/ الدراسة  11
 المسائٌة

 كلٌة العلوم اإلسالمٌة عضو

  

 



 

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 4112/  1ولغاٌة ك 4112شباط  كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة رئاسة قسم علوم القرآن 1

 ولحد اآلن 4112 1ك كلٌة العلوم اإلسالمٌة اإلسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  4

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

 الماجستٌر 4112-4114 الجامعة اإلسالمٌة 

 الدكتوراه 4111-4112 الجامعة العراقٌة / كلٌة اآلداب 

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

حقوق  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 1
 االنسان

  4111الى   4112

 4111الى    4112 علوم القران اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 4

 4111 علوم القران علوم القران التربٌة دٌالى 3

مناهج  اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 2
 المفسرٌن

 4112الى  4111

 4115الى  4113 تحلٌل النص اللغة العربٌة التربٌة دٌالى 5

 ائل واالطارٌحاإلشراف على الرس -

 السنة الدراسٌة عنوان الرسالة او االطروحة القسم الكلٌة الجامعة ت

     ال ٌوجد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .التً شارك فٌهاالمؤتمرات والندوات العلمٌة والورش  -



نوع  المؤتمر أو الندوة ت
 المشاركة

 السنة الجامعة

الخامس  المؤتمر العلمً السنوي 1
 للبحوث والدراسات

األمانة الخاصة لمزار سلمان المحمدي )ع(  باحث

 2116)سلمان ملتقى األدٌان 
2116 

تنمٌة األمن النفسً الفكري برؤى  2
 تنظٌرٌة تطبٌقٌة أكادٌمٌة

النخب المركزي التابع لحزب الفضٌلة مكتب  باحث

 2116اإلسالمً 
2116 

نظام الحكم وادارة الدولة فً  3
ضوء عهد اإلمام امٌر المؤمنٌن 
علٌه السالم لمالك االشتر رضً 

 هللا عنه

العتبة الحسٌنٌة المقدسة / مؤسسة علوم نهج  باحث
 البالغة

 

مهرجان ربٌع الرسالة الثقافً  4
 التاسع

ان العامتان للعتبتٌن المقدستٌن الحسٌنٌة األمانت باحث
 والعباسٌة

 

قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة فً كلٌة التربٌة ابن  باحث المؤتمر العلمً النبوي الثالث 5

 2115رشد / جامعة بغداد 
2115 

المنهج النبوي واثره فً تحقٌق  6
 السلم االجتماعً

 2115 2115اإلسالمٌة الجامعة العراقٌة / كلٌة العلوم  باحث

المؤتمر العلمً السابع الموسوم  7
)رؤى معاصرة فً الثقافة 

 والمعرفة(

 2116 2116كلٌة التربٌة األساسٌة / جامعة دٌالى  باحث

  مركز الدراسات التخصصٌة بٌن الحوزة والجامعة باحث المؤتمر العلمً الخامس 8

األدٌان /كلٌة العلوم اإلسالمٌة / قسم مقارنة  مشارك دورة تحقٌق المخطوطات  9
 الجامعة العراقٌة

 

قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة فً كلٌة التربٌة ابن  باحث المؤتمر العلمً النبوي الخامس 11

 2117رشد / جامعة بغداد 
2117 

المؤتمر العلمً السادس تحت  11
شعار )العمل التطوعً ركٌزة لبناء 

 المجتمع

للدراسات والتدرٌب وزارة العمل مركز التنمٌة  باحث

 2116والشؤون االجتماعٌة 
2116 

المؤتمر الوطنً حول االعتدال فً  12
 الدٌن والسٌاسة

مركز الدراسات االستراتٌجٌة فً جامعة كربالء  باحث
بالتعاون مع مركز الفرات للتنمٌة والدراسات 

 2117االستراتٌجٌة 

2117 

مركز الدراسات التخصصٌة بٌن الحوزة والجامعة  باحث المؤتمر العلمً العالمً السادس 13

2117 
2117 

المؤتمر العلمً الدولً )قراءة  14
التراث العربً اإلسالمً بٌن 

 الماضً والحاضر

مركز تحقٌق المخطوطات وكلٌة اآلداب بجامعة  باحث
 قناة السوٌس

2117 

 2116 2116التربٌة للبنات  جامعة بغداد / كلٌة   ندوة )االرشاد والتثقٌف االسري( 15

قسم العلوم التربوٌة والنفسٌة فً كلٌة التربٌة ابن  باحث المؤتمر العلمً النبوي السادس 16

 2118رشد / جامعة بغداد 
2118 

المؤتمر التأسٌسً االول لمنتدى  17
 الطلبة والشباب 

منتدى الطلبة والشباب للتنمٌة والتطوٌر كانون  باحث

 2118األول 
2118 

 

 

 

 



 لدورات التً شارك بها والتً أقامهاا

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 4115 جامعة دٌالى دورة كفاءة الحاسوب 1

 4115 جامعة دٌالى دورة طرائق التدرٌس 4

 4112 الجامعة العراقٌة دورة تحقٌق المخطوطات 3

    

 

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

 السنة محل النشر البحث عنوان ت

منشور فً  اإلصالح فً القرآن الكرٌم 1
 مجلة

2112 

التوجهات السلوكٌة فً سورة الزمر دراسة  2
 موضوعٌة

منشور فً 
 مجلة

2113 

المستقبلً فً حدٌث انحسار نهر  االستشراق 3
 الفرات

 2113 بحث مؤتمر

 2113 بحث مؤتمر الجبر واالختٌار فً أفعال العباد عند الصوفٌة 4

منشور فً  الرعاٌة الزوجٌة فً ظالل سورة النساء 5
 مجلة

2114 

 2114 بحث فً مجلة أسباب الخوف فً الدنٌا دراسة قرآنٌة تأصٌلٌة 6

 2114 بحث مؤتمر القٌم االجتماعٌة المترتبة على القرض الحسن 7

التعاٌش التً تحلى بها آل بٌت النبً علٌهم آداب  8
 السالم وأثرها على الفرد والمجتمع

 2114 

 2114  المظاهر األخالقٌة المستوحاة من الثورة الحسٌنٌة 9

 2116 بحث مؤتمر  مبانً المشروع الخطابً فً الفكر اإلسالمً 11

 2116 بحث مؤتمر التطرف وأثره فً إعاقة التأثٌر العالمً لإلسالم 11

المرأة بٌن العولمة الزائفة وحقٌقة إسالمٌتها  12
 قراءة معاصرة فً األمن الفكري 

 2116 بحث مؤتمر

لوازم المسؤولٌة حدودها ضوابطها فً حٌاة امٌر  13
المؤمنٌن علً بن أبً طالب علٌه السالم وأثرها 

 فً المجتمع

 2115 بحث مؤتمر

لنفوس تعامل النبً )ص( مع أصحابه فً تقوٌم ا 14
 وتصحٌحها

 2113 بحث مؤتمر 

التوجهات السلوكٌة فً سورة الزمر دراسة  15
 موضوعٌة 

 2113 بحث مؤتمر

 

 

 



 

 . عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 /دولٌة

تارٌخ 
 االنتساب

مازال عضوا/ 
انتهاء 
 العضوٌة

 مالحظات

الجمعٌة العمومٌة فً  1
االتحاد الدولً 

 لالكادٌمٌٌن

  ما زال عضوا 4112 دولٌة

4      

3      

 

 إبداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

 السبب الجهة المانحة الرقم والتارٌخ ت

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  27/3/2116فً  8/4641 1
 اإلنسانٌة

 الجامعًالمشاركة فً دورة الحشد 

جامعة الكوفة/ مكتب رئٌس  6/3/2116فً  121م/ 2
 الجامعة

المشاركة فً المؤتمر الدولً الخامس 
 لمركز دراسات الكوفة

االمانة الخاصة لمزار سلمان  25/3/2116فً  277 3
 المحمدي )ع(

المشاركة فً المؤتمر العلمً الخامس 
 للبحوث والدراسات

كلٌة التربٌة للعلوم عمٌد  19/6/2116فً  8/8714 4
 اإلنسانٌة

 الجهود المبذولة فً اللجان االمتحانٌة

عمٌد كلٌة التربٌة /ابن رشد /  19/1/2117فً  396 5
 جامعة بغداد

 المشاركة فً المؤتمر العلمً الخامس

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  13/6/2117فً  9437 6
 اإلنسانٌة

المشاركة فً المؤتمر العلمً الثانً 
 لمناقشة بحوث تخرج الطلبة

مكتب النخب التابع لحزب  شكر وتقدٌر 7
 الفضٌلة اإلسالمً

المشاركة فً مؤتمر االمن النفسً 
 الفكري الذي اقامه المكتب

المشاركة فً المؤتمر العلمً النبوي  عمٌد كلٌة التربٌة ابن رشد 17/1/2116فً  274 8
 الثالث

المشاركة فً مسابقة السٌدة الزهراء  مدٌرٌة شباب ورٌاضة واسط بال 9
 علٌها السالم القرآنٌة النسوٌة االولى

المشاركة فً مؤتمر دور اإلعالم فً  رئٌس دٌوان الوقف السنً 24/12/2117فً  2967 11
 مواجهة الغلو والتطرف واإلرهاب

فً  18415ش/د/ 11

28/12/2117 

الجهود المبذولة فً منصب رئاسة  رئٌس جامعة دٌالى
 قسم علوم القرآن والتربٌة اإلسالمٌة

عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم  5/4/2115فً  8/5939 12
 اإلنسانٌة

الجهود المبذولة فً تطوٌر األداء 
اإلداري واألرتقاء به إلى مستوٌات 

 التمٌز

وذلك للجهود المبذولة فً انجاز  رئٌس مجلس محافظة دٌالى 2/6/2117فً  13/4483 13
 المكلفٌن بهاالواجبات 



وذلك للجهود المبذولة فً انجاز  رئٌس مجلس محافظة دٌالى 23/2/2117فً 13/1642 14
 الواجبات المكلفٌن بها

 التالٌف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

سنة 
 النشر

عدد 
 الطبعات

منهجٌة / غٌر 
 منهجٌة

التطرف واسبابه فً المجتمع  1
 ودور المرجعٌة الدٌنٌة العراقٌة 

مطبعة 
 دٌالى

 
4112 

 غٌر منهجٌة االولى

مباحث علوم القران عند  4
الكرمانً فً كتابه الكواكب                                          

الدراري فً شرح صحٌح 
 البخاري

 

 غٌر منهجٌة االولى 4112 االردن

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة -1

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1. 

4. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

 


