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 ػجذ انؼظٍى احًذ ػذٔاٌ : االسى انزثبػً -

 1136/   1/  1 ربرٌخ انٕالدح: -

 0224/ 3/ 71ربرٌخ انحظٕل ػهٍٓب:                                         دكزٕراِانشٓبدح:  -

 مقارن فقوانزخظض انذلٍك:           فلسفة علوم إسالمٌةانزخظض انؼبو:  -

 51/51/1000 ربرٌخ انحظٕل ػهٍّ:                        أستار مساعذانهمت انؼهًً:  -

 سُخ 11اد انخذيخ فً انزؼهٍى انؼبنً: ػذد سُٕ -

 ال رٕعذ ػذد سُٕاد انخذيخ خبرط انزؼهٍى انؼبنً: -

 انجزٌذ االنكززًَٔ: -

 و 1113ربرٌخ يُح انشٓبدح:    بغذادجامعت انغٓخ انًبَحخ نهشٓبدح انجكهٕرٌٕص:  -

 11/6/0220ربرٌخ يُح انشٓبدح:         جامعت بغذاد  انغٓخ انًبَحخ نشٓبدح انًبعسزٍز: -

 1002/ 3/ 51ربرٌخ يُح انشٓبدح:            جامعة بغدادانغٓخ انًبَحخ نشٓبدح انذكزٕراِ:   -

 في الفقو االسالميأحكام صالة الخىف  -1ػُٕاٌ رسبنخ انًبعسزٍز:  -

  فقو عمار به ياسر وأثره في استنباط االحكام الفقهيت -0                                 

   شقٌق بن سلمة أبً وائل ومنهجه فً استنباط االحكاماالمام فقه  ػُٕاٌ اطزٔحخ انذكزٕراِ: -

 

 صورة ال



 الوظائف التي شغلها : -                            

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

 0222-0220  مبٌَٕكهٍخ ان  يذٌز ادارح 1

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلٌة(/ المعهد( ت
  0211ـ  0220 كهٍخ انمبٌَٕ ـ عبيؼخ دٌبنى 1

 إنى ْذا انٕلذ  02211 دٌبنى عبيؼخ كهٍخ انؼهٕو اإلساليٍخ ـ 0

  0222 كهٍخ انٍزيٕن انغبيؼخ 6

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

 0222ـ  0220 األحٕال انشخظٍخ انمبٌَٕ انمبٌَٕ دٌبنى 1

  0223-0222 يذخم شزٌؼخ انمبٌَٕ انمبٌَٕ دٌبنى 2

 0222-0223 أطٕل فمّ انمبٌَٕ انمبٌَٕ دٌبنى 3

 0211-0222 ٔطبٌب ٔيٕارٌش انمبٌَٕ انمبٌَٕ دٌبنى 4

 0216 سٍزح َجٌٕخ انؼمٍذح ٔانفكز االساليً انؼهٕو اإلساليٍخ  دٌبنى 5

 0212-0211 فمّ ػجبداد انؼمٍذح ٔانفكز االساليً انؼهٕو اإلساليٍخ  دٌبنى 6

 0212-0211 آٌبد ػمٍذح االساليًانؼمٍذح ٔانفكز  انؼهٕو اإلساليٍخ  دٌبنى 7

 0212-0213 يُٓظ ثحش انؼمٍذح ٔانفكز االساليً انؼهٕو اإلساليٍخ  دٌبنى 8

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      



      

 

 

 

 واالطاريحائل اإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة او  القسم الكلٌة الجامعة ت
 االطروحة

 السنة الدراسٌة

 2008 الشهادة على العقود   اليرموك الجامعة 1

      

      

      

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 0212 ثحش عبيؼخ انمبْزح انفسبد االداري 1

 -انًؤرًز انؼهًً األٔل  3

انمبٌَٕ دػبيخ أسبسٍخ إلرسبء 

 األيٍ االعزًبػً

 1/11/0212 ثحش كهٍخ انمبٌَٕ –عبيؼخ دٌبنى 

كهٍخ انؼهٕو  –عبيؼخ كزثالء  انًؤرًز انؼهًً انسُٕي انضبًَ 4

 اإلساليٍخ

 10/2/0211 حضٕر

رؼشٌش  اصز انحذٌش انُجٕي فً 5

 يفٕٓو انٕسطٍخ

 06/1/0211 حضٕر كهٍخ اإليبو األػظى 

َحٕ ثٍئخ ػهًٍخ يحفشح  6

 نالررمبء ثبنجحش انؼهًً

كهٍخ انززثٍخ  –عبيؼخ ثبثم 

 األسبسٍخ

 03/12/0211 ثحش

 0222 يحبضز كهٍخ انمبٌَٕ –عبيؼخ دٌبنى  حمٕق االَسبٌ 7



 0221 يحبضز كهٍخ انمبٌَٕ –عبيؼخ دٌبنى  يمبطذ انشزٌؼخ 8

َذٔح انزشٕح ثٍٍ انشزٌؼخ  9

 ٔانمبٌَٕ

 0212 يحبضز كهٍخ انمبٌَٕ –عبيؼخ دٌبنى 

 

-  

 الدورات التي شارك بها والتي أقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 0220 كلية التربية دورة طرائق تدريس كلية التربية 1

 0221 كلية التربية دورة حاسوب 2

 0211 علوم االسالميةكلية ال االفتراضيةالمكتبة  3

 

 . المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوير التعليم -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 0222 يغهخ انفزح/ عبيؼخ دٌبنى ايبيخ انًزأح فً انظالح 1

 0222 يغهخ دٌبنى نهجحٕس اإلَسبٍَخ حكى سٔعخ انًفمٕد 2

 0222 يغهخ انفزح/ عبيؼخ دٌبنى انؼٍُخثٍغ  3

انٕالٌخ ػهى انٍزٍى فً انفمّ  4

 االساليً

 0221 يغهخ انفزح/ عبيؼخ دٌبنى

 0212 كهٍخ االيبو االػظى أصز انؼغش ػهى انظالح 5

يفٕٓو انغبٌخ ٔأصزِ فً اخزالف  6

 انفمٓبء فً ثبة انحظ

 0211 انؼزالٍخيغهخ كهٍخ انؼهٕو االساليٍخ /

االَمطبع فً انسُذ ٔرأصٍزِ ػهى  7

 اخزالف انفمٓبء

 0211 يغهخ كهٍخ انؼهٕو االساليٍخ /ثغذاد

 0212 يغهخ انؼهٕو انمبٍََٕخ ٔانسٍبسخ أصز انزٕثخ فً انمظبص ٔانحذٔد  8

 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsالمجالت العلمية و مجالت ) -

الذي العدد  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فٌه

 السنة

      



      

      

      

      

      

      

 

 . عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية -

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 /دولٌة

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب
انتهاء 

 العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

 

 )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر(إبداعات او نشاطات حصل فيها على  -

نوع   ت
اإلبداع 

او 
 النشاط

 ما حصل علٌه
)جائزة/شهادة تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان  الجهة المانحة
النشاط 

او 
 اإلبداع

 السنة

 0212 ثحش عبيؼخ انمبْزح شٓبدح رمذٌزٌخ ٔكزبة شكز يؤرًز 1

كهٍخ  – عبيؼخ دٌبنى شٓبدح رمذٌزٌخ ٔكزبة شكز يؤرًز 0

 انمبٌَٕ

 1/11/0212 ثحش

كهٍخ  –عبيؼخ كزثالء  شٓبدح رمذٌزٌخ ٔكزبة شكز يؤرًز 6

 انؼهٕو اإلساليٍخ

 10/2/0211 حضٕر

 06/1/0211 حضٕر كهٍخ اإليبو األػظى  شٓبدح رمذٌزٌخ ٔكزبة شكز يؤرًز  2

كهٍخ  –عبيؼخ ثبثم  شٓبدح رمذٌزٌخ ٔكزبة شكز يؤرًز  1

 انززثٍخ األسبسٍخ

 03/12/0211 ثحش

كهٍخ  –عبيؼخ دٌبنى  كزبة شكز َذٔح 3

 انمبٌَٕ

 0222 يحبضز



كهٍخ  –عبيؼخ دٌبنى  كزبة شكز َذٔح 2

 انمبٌَٕ

 0221 يحبضز

كهٍخ  –عبيؼخ دٌبنى  كزبة شكز َذٔح 2

 انمبٌَٕ

 0212 يحبضز

 

 

 التاليف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

غٌر  منهجٌة / عدد الطبعات سنة النشر
 منهجٌة

      

      

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

1- 

2- 

3-    

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1. 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم


