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 الصورة



التوجٌه النحوي للقراءات القرآنٌة عند ابن هشام األنصاري  -1عٌىاى رسالت الواجستير:  -

              هـ  .  167ت

القراءات القرآنٌة فً الجزء الخامس والعشرٌن"دراسة صوتٌة  عٌىاى اطروحت الذكتىراٍ: -

 صرفٌة نحوٌة" .

 ظائف التً شغلها :الو -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت

7    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

م إلى 7002من التربٌة األساسٌة/جامعة دٌالى  كلٌة 7

 م7022

 

م وإلى 7022من العلوم اإلسالمٌة/جامعة دٌالىكلٌة  2

 اآلن 

 

    

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

التربٌة  دٌالى 1

 األساسٌة

تأرٌخ  اللغة العربٌة

 الحضارة

 م 2002م/2001

التربٌة  دٌالى 2

 األساسٌة

 م2003م/2002 النحو اللغة العربٌة



التربٌة  دٌالى 3

 األساسٌة

 م2070م/2003 العربٌة العامة التأرٌخ

التربٌة  دٌالى 4

 األساسٌة

 م2070م/2003 العربٌة العامة الحاسبات

 م2077م/2070

التربٌة  دٌالى 5

 األساسٌة

 م2077م/2070 النحو اللغة العربٌة

العلوم  دٌالى 6

 اإلسالمٌة

قسم علوم 

 القرآن

 2075م/2074 النحو

العلوم  دٌالى 1

 اإلسالمٌة

م وإلى 2077من النحو أصول الدٌن

 اآلن

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسٌة المادة القسم الكلٌة الجامعة ت

      

      

      

      

 

 

 

 ائل واالطارٌحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلٌة الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسٌة

      

      

      

      

 



 .المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

اإلعجاز العلمً فً  2

 القرآن الكرٌم 

كلٌة التربٌة األساسٌة/ 

 جامعة دٌالى

 م 7020 حضور

الرؤى المستقبلة  2

للتنمٌة المستدامة فً 

 التعلٌم العالً

 

كلٌة التربٌة األساسٌة/ 

 جامعة دٌالى

 

 حضور

 

 م7022

مؤتمر األمومة  3

 والطفولة 

كلٌة التربٌة األساسٌة/ 

 جامعة دٌالى

 م7022 حضور

جودة البحث العلمً  4

أساس البناء التربوي 

 القوٌم

كلٌة التربٌة االساسٌة/ 

 جامعة بابل 

 م 7027 بحث

 م 7022 حضور كلٌة العلوم اإلسالمٌة ندوة حول البٌئة 5

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 الدورات التً شارك بها والتً أقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت



 م7002 كلٌة اآلداب/جامعة بغداد الحاسوب 2

طرائق  2

 تدرٌس

كلٌة التربٌة األساسٌة/ 

 جامعة دٌالى

 م 7002

السبورة  3

 اإللكترونٌة

 م 7022 كلٌة العلوم اإلسالمٌة 

    

 

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

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

أثر القراءات  7
القرآنٌة فً 

النحوي الدرس 
عند ابن مالك 

فً كتابه شرح 
 التسهٌل

مجلة كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 

االنسانٌة 
/جامعة 

 دٌالى

 
 

 م2074

القراءات  2
القرآنٌة فً 

سورة ٌاسٌن 
 دراسة نحوٌة 

مجلة كلٌة 
التربٌة 

االساسٌة 
 جامعة بابل

 
 م 2074

ما قرىء على  3
خمسة أوجه 
 دراسة لغوٌة 

مجلة كلٌة 
التربٌة 
للعلوم 

االنسانٌة 
/جامعة 

 دٌالى

 
 

 م 2075

    

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فٌه

 السنة

      



      

      

      

      

      

      

 

 . والدولٌةعضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة  -

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 /دولٌة

مازال عضوا/  تارٌخ االنتساب
انتهاء 

 العضوٌة

 مالحظات

      

      

      

 

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

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 علٌه

)جائزة/شهادة 
تقدٌرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

الجهود المبذولة  7
فً االمتحانات 

 النهائٌة

كلٌة التربٌة  كتاب شكر
األساسٌة/ 
 جامعة دٌالى

 
االلتزام 
 بالمراقبة

 م2070

الجهود المبذولة  2
فً االمتحانات 

 النهائٌة

  كتاب شكر
كلٌة التربٌة 
األساسٌة/ 
 جامعة دٌالى

االلتزام 
 بالمراقبة

 
 م2077

الجهود العلمٌة  3
والتعاون 

المشترك بٌن 
كلٌة التربٌة 
االساسٌة 
والعلوم 
 االسالمٌة

  كاتب شكر 
كلٌة العلوم 
االسالمٌة 
 جامعة دٌالى

الجهود العلمٌة 
والتعاون 
 المشترك 

    
 
 م2077 

كلٌة التربٌة  كتاب شكر خبرة لغوٌة 4
األساسٌة/ 
 جامعة دٌالى

مجلة قسم 
 الحاسبات

 م2077

ٌة حصول كل 5
التربٌة على 

معالً وزٌر  كتاب شكر 
التعلٌم العالً 

المركز االول 
فً تقٌٌم االداء 

 
 م 2077



المركز االول فً 
قٌٌم االداء ت

 الجامعً

الجامعً على  والبحث العلمً
 مستوى العراق

كلٌة التربٌة  شهادة تقدٌرٌة بحث 6
األساسٌة/جامعة 

 بابل

 م2072 بحث

كلٌة التربٌة  كتاب شكر  بحث  1
األساسٌة/جامعة 

 بابل

 م2072 بحث

كلٌة العلوم  كتاب شكر الجهود العلمٌة 2
االسالمٌة 

 جامعة دٌالى 

االلتزام بتأدٌة 
الواجبات 

العلمٌة فً 
 التدرٌس

 
 م 2072

اللجان  3
 االمتحانٌة 

رئٌس جامعة  كتاب شكر 
 دٌالى 

عضو لجنة 
 امتحانٌة 

 م 2073

اللجان الموكلة  70
 لنا فً الكلٌة 

رئٌس جامعة  كتاب شكر 
 دٌالى 

رئٌس لجنة 
 الصٌانة 

 م 2074

الجهود  77
المتمٌزة 

والمبذولة فً 
خدمة المسٌرة 

 العلمٌة 

 
 كتاب شكر 

معالً وزٌر 
التعلٌم العالً 

 والبحث العلمً 

الجهود 
المتمٌزة 

والمبذولة فً 
خدمة المسٌرة 

 العلمٌة
 

 
 

 م 2074

الجهود  72
المتواصلة فً 

بناء وانجاح 
 حفل التخرج 

 
 شهادة تقدٌرٌة 

كلٌة العلوم 
االسالمٌة 

 جامعة دٌالى

الجهود 
المتواصلة فً 

بناء وانجاح 
 حفل التخرج

 
 م 2076

حضور ندوة  73
الٌوم العالمً 
 للغة العربٌة 

 
 كتاب شكر 

كلٌة العلوم 
االسالمٌة 

 جامعة دٌالى

حضور ندوة 
الٌوم العالمً 

 للغة العربٌة

 
 م 2076

 

 

 التالٌف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجٌة / غٌر  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجٌة

      

      

      

      

  



 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة  -7

2- 

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

7. 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

7. . 

2.  

 (CDنسخة ورقٌة ونسخة على قرص )مالحظة/ ٌتم تسلٌم  

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 


