
 

 ةلذاتيا السرية
 علي جمُل خلف جذاع اللِس ي : الاظم الشباعي -

خ الىالدة -  1978/   11/  3 : جاٍس

خ الحفىل عليها        دهخىساه:  الؽهادة - :  جاٍس

15/6/2008 

 فلعفت علىم إظالمُت         :  الخخفق العام -

 ملاسن  فله :  الخخفق الذكُم 

خ الحفىل علُه                  أظخار معاعذالللب العلمي:  -   : جاٍس

 عؽش ظىىاثاث الخذمت في الخعلُم العالي: عذد ظىى  -

ذ الالىترووي: -          alijamil750@yahoo.comcom  .ilaalijamil153@gm البًر

خ مىح الؽهادة:   بغذادالجامعت الجهت اإلااهحت للؽهادة البيلىسٍىط:  -  م 2001جاٍس

خ مىح الؽهادة:     الجامعت العشاكُتالجهت اإلااهحت لؽهادة اإلااجعخير:  -  40/10/2004جاٍس

خ مىح الؽهادة:       الجامعت العشاكُتالجهت اإلااهحت لؽهادة الذهخىساه:   - / 3/ 26جاٍس

2006 

أحيام الفطشة في الفله الاجخماعي الاظالمي دساظت حذًثُت ـ  -1عىىان سظالت اإلااجعخير:  -

  أحيام اإلاهىت الطبُت في الفله الاظالمي  -2                                         فلهُت

mailto:alijamil750@yahoo.com


: جشجُحاث العالمت الؽىلُطي الفلهُت في العباداث مً خالل  عىىان اطشوحت الذهخىساه -

 جفعيره أضىاء البُان

 التي ؼغلها :الىظائف  -

 الى –الفترة مً  ميان العمل الىظُفت ث

 2012ــــ2009  ولُت العلىم ؤلاظالمُت ملشس كعم  1

  2012 ولُت العلىم ؤلاظالمُت  سئِغ كعم 2

 ـ الى آلان2009 ولُت العلىم ؤلاظالمُت عضى اللجىت العلمُت  3

سئِغ لجىت الخعلُم  4

 اإلاعخمش

 2010ــــــ2009 ولُت العلىم ؤلاظالمُت

 

 الجامعاث او اإلاعاهذ التي دسط فيها -

 مالحظاث الى –الفترة مً  الجهت )الجامعت )اليلُت(/ اإلاعهذ( ث

  إلى هزا الىكذــــــ  2009 ولُت العلىم ؤلاظالمُت ـ جامعت دًالى 1

  2017ـ 2015 ولُت التربُت للعلىم الاوعاهُت ـ جامعت دًالى  2

 

عهااإلاىاضُع الذساظُت  -  التي كام بخذَس

العىت  اإلاادة اللعم اليلُت الجامعت ث

 الذساظُت

العلىم  دًالى 1

 الاظالمُت

العلُذة والفىش 

 الاظالمي 

 2012ـ  2009 فله العباداث

 2015ـ  2010 ألاحىال الشخفُتالعلُذة والفىش العلىم  دًالى 2



 الاظالمي ؤلاظالمُت 

العلىم  دًالى 3

 ؤلاظالمُت

والفىش العلُذة 

 الاظالمي

  2015ـ2013 جفعير اًاث الاحيام

العلىم  دًالى 4

 ؤلاظالمُت 

العلُذة والفىش 

 الاظالمي

 2016ــ   2015 أحادًث العلُذة

العلىم  دًالى 5

 ؤلاظالمُت 

العلُذة والفىش 

 الاظالمي

 2017ـ2016 فله اإلاعامالث

التربُت للعلىم  دًالى 6

 الاوعاهُت

 2016ــ   2015 اإلاعامالثفله  علىم اللشآن

التربُت للعلىم  دًالى 7

 الاوعاهُت

 2017ـ2016 فله الجىاًاث علىم اللشآن

 

 اإلاىاضُع الذساظُت التي كام بخطىٍشها او ظاهم في جطىٍشها -

العىت  اإلاادة اللعم اليلُت الجامعت ث

 الذساظُت

      

      

      



      

 

ح -  ؤلاؼشاف على الشظائل والاطاٍس

عىىان  اللعم اليلُت الجامعت ث

الشظالت او 

 الاطشوحت

العىت 

 الذساظُت

ألاوادًمُت  1

العلُا 

للذساظاث 

العلمُت 

 والاوعاهُت

عت  جشجُحاث  الؽَش

الامام 

الؽىلُطي في 

هخاب أضىاء 

البُان باب 

اإلاعامالث 

 اإلاالُت 

اعخباسا مً     

1/2/2010 

وفم الامش 

الاداسي سكم 

في 25

9/1/2010 

      

      

      

 

 اإلاؤجمشاث والىذواث العلمُت والىسػ التي ؼاسن فيها. -

 هىع اإلاؽاسهت ميان الاوعلاد العىىان ث

 حضىس( -)بحث

 العىت 

الجامعت الاظالمُت في اظالم  اإلاؤجمش الفلهي الذولي ألاول  1

 اباد باهعخان

ماًى /  15ـ13 بحث 

2014 

اإلاؤجمش العلمي التربىي  2

 العادط

ذ جامعت  لتربُت ولُت ا –جىٍش

 للبىاث

 4/4/2011 بحث



 2011 بحث الادابجامعت اإلاىـل  اإلاؤجمش العلمي  3

جامعت العلُماهُت / ولُت  اإلاؤجمش العلمي الثاوي 4

العلىم العُاظُت 

 والاجخماعُت

 2011 بحث

اإلاؤجمش العلمي العىىي  5

 الثاوي

ولُت العلىم  –جامعت هشبالء 

 ؤلاظالمُت

 12/4/2011 بحث

ض  6 ازش الحذًث الىبىي في حعٍض

 مفهىم الىظطُت

 23/5/2011 بحث ولُت ؤلامام ألاعظم 

هحى بِئت علمُت محفضة  7

 لالسجلاء بالبحث العلمي

ولُت التربُت  –جامعت بابل 

 ألاظاظُت

 26/10/2011 بحث

اإلاؤجمش العلمي العىىي  8

الثامً ألاعشاف بين ألاـالت 

 واإلاعاـشة

ولُت  –اإلاىـل جامعت 

 آلاداب

 7/12/2011 بحث

اإلاؤجمش الذولي الثالث اللشآن  9

م وكضاًا العفش  الىٍش

ولُت التربُت  –جامعت الىىفت 

 ألاظاظُت

 11/12/2011 بحث



1

0 

اإلاؤجمش العلمي ألاول وزُلت 

اإلاذًىت إؼشاكت ؤلاسر العلمي 

الىبىي للحضاسة والفىش 

 ؤلاوعاوي 

مشهض  –جامعت الىىفت 

 الىىفت دساظاث

 12/2/2012 بحث

1

1 

غ في  جطىٍش مىاهج الخذَس

العلىم ؤلاظالمُت واإلاؽىالث 

 ؤلاوعاهُت اإلاعاـشة 

فىذق  –الجامعت العشاكُت 

 عؽخاس

 4/3/2012 بحث

1

2 

زلافت العىف والالعىف في 

 العشاق

ولُت  –جامعت هشهىن 

 اللاهىن 

 15/4/2012 بحث

1

3 

اإلاؤجمش العلمي ألاول اإلاىظىم 

 والحُاةؤلاظالم 

ولُت العلىم  –جامعت ظامشاء 

 ؤلاظالمُت

 2/5/2012 بحث

1

4 

جىدة البحث العلمي أظاط 

 البىاء التربىي اللىٍم

ولُت التربُت  –جامعت بابل 

 ألاظاظُت

 13/11/2012 بحث

1

5 

فله اإلاىاطىت والخعاٌؾ 

العلمي مً خالل وزُلت 

جامعت الىىفت / مشهض 

 دساظاث الىىفت 

 12/2/2012 بحث 



 اإلاذًىت

1

6 

م وكضاًا اإلاشأة  اللشآن الىٍش

ت الىاكع والطمىح  العفٍش

جامعت بغذاد / ولُت التربُت 

 للبىاث

 29/4/2015 بحث

1

7 

  2013 بحث سئاظت جامعت دًالى  هذوة الاسهاب والخطشف

 

 الذوساث التي ؼاسن بها والتي أكامها؟

 العىت ميان الاوعلاد عىىان الذوسة  ث

ت  دوسة الحاظىب   1 مشهض /  الجامعت اإلاعدىفٍش

 الحاظىب

2005 

غ  2 جامعت دًالى / ولُت التربُت  دوسة طشائم الخذَس

 الاـمعي 

 24/10/2009ـ4

3    

 

 اإلاؽشوعاث البحثُت فى مجال الخخفق لخذمت اإلاجخمع أو جطىٍش الخعلُم . -

 العىت محل اليؽش عىىان البحث ث

ميرار الجذ مع الاخىة في  1

 الاظالميالفله 

مجلت دًالى / جامعت دًالى / ولُت 

معي  التربُت الـا

 2011ظىت  50العذد

الخيبيهاث والخعلُباث على  2

مفشداث الامام احمذ 

 الؽِباوي 

مجلت الاظخار/ دامعت بغذاد / ولُت 

 التربُت ابً سؼذ

 2011ظىت  178العذد

ؼشح هخاب الاعخياف مً  3

شي   مىظىمت الفـش

الاظالمُت / جامعت مجلت العلىم 

 بغذاد 

ظىت  125العذد 

2012 

ذ / ولُت التربُت للبىاثالفله الاظالمي وأزشه في بىاء  4 عذد خاؿ باإلاؤجمش  جامعت جىٍش



وفم الامش الاداسي  اإلاجخمع فله الاظشة اهمىرجا 

في  7/16/841

5/4/2011  

التربُت الاظالمُت وأزشها في  5

 بىاء اإلاجخمع

عذد خاؿ باإلاؤجمش  جامعت بابل / ولُت التربُت الاظاظُت

 100وفم الامش الاداسي 

  11/3/2013في 

    

    

 

 

 ( التي كام باليؽش فيهاimpact factorsاإلاجالث العلمُت و مجالث ) -

العذد الزي  عىىان البحث الذولت اظم اإلاجلت ث

 وؽش فُه

 العىت

      

      

      

      

      

      

      

 

 عضىٍت الهُئاث والجمعُاث العلمُت اإلاحلُت والذولُت . -

محلُت  اظم الهُئت ث

 /دولُت

خ  جاٍس

 الاهدعاب

ماصال عضىا/ 

اهتهاء 

 العضىٍت

 مالحظاث

      

      

      



 

ت/هخب ؼىش( -  إبذاعاث او وؽاطاث حفل فيها على )جىائض/ ؼهاداث جلذًٍش

هىع   ث

ؤلابذاع 

او 

 اليؽاط

 حفل علُهما 

)جائضة/ؼهادة جلذًشة/ 

 هخاب ؼىش(

عىىان  الجهت اإلااهحت

اليؽاط 

او 

 ؤلابذاع

 العىت

ت وهخاب  مؤجمش 1 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

ذ  ولُت  –جامعت جىٍش

عت  الؽَش

 28/4/2010 بحث 

ت وهخاب  مؤجمش 2 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

ولُت -جامعت اإلاىـل 

 التربُت للبىاث 

 13/10/2010 بحث

ت وهخاب  مؤجمش  3 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

ولُت  –جامعت هشبالء 

 العلىم ؤلاظالمُت

 12/4/2011 بحث

ت وهخاب  مؤجمش  4 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

 23/5/2011 بحث ولُت ؤلامام ألاعظم 

ت وهخاب  مؤجمش 5 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

ولُت  –جامعت بابل 

 التربُت ألاظاظُت

 26/10/2011 بحث

ت وهخاب  مؤجمش 6 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

 –جامعت اإلاىـل 

 ولُت آلاداب

 7/12/2011 بحث



ت وهخاب  مؤجمش 7 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

 –جامعت الىىفت 

 ولُت التربُت ألاظاظُت

 11/12/2011 بحث

ت وهخاب  مؤجمش 8 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

 –جامعت الىىفت 

 مشهض دساظاث الىىفت

 12/2/2012 بحث

ت وهخاب  مؤجمش 9 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

 –الجامعت العشاكُت 

 فىذق عؽخاس

 4/3/2012 بحث

ت وهخاب  مؤجمش 10 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

 –جامعت هشهىن 

 ولُت اللاهىن 

 15/4/2012 بحث

ت وهخاب  مؤجمش 11 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

 –جامعت ظامشاء 

 ولُت العلىم ؤلاظالمُت

 2/5/2012 بحث

ت وهخاب  مؤجمش 12 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

ولُت  –جامعت بابل 

 التربُت ألاظاظُت

 13/11/2012 بحث

ت وهخاب  مؤجمش 13 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

جامعت بغذاد/ ولُت 

 التربُت للبىاث

 2015 بحث

ت وهخاب  مؤجمش 14 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

 2016 بحثجامعت بغذاد/ ولُت 



 التربُت للبىاث

ت وهخاب   15 ؼهادة جلذًٍش

 ؼىش

الجامعت 

العشاكُت/ولُت العلىم 

 الاظالمُت

 21/4/2015 بحث

ولُت  –جامعت دًالى  هخاب ؼىش  20أهثر مً   16

 العلىم ؤلاظالمُت

  

16      

 

 

 الخالُف والترجمت -

اظم داس  عىىان الىخاب ث

 اليؽش

مىهجُت / غير  عذد الطبعاث ظىت اليؽش

 مىهجُت

      

      

      

      

 


