
 

 هألذاتٌ السٌرة

 

 

 

 

 

 شاكر يحًىد يهذي انعزاوي االسى انرباعي: -

 6791 -0 -02حاريخ انىالدة: -

 0227 -9 -0حاريخ انحصىل عهيها:                                                 دكخىراِانشهادة:   -

 حفسير انخخصص انذقيق:  فهسفت عهىو قراٌ انخخصص انعاو: -

 0262- 3 -0حاريخ انحصىل عهيّ:   اسخار يساعذ انهقب انعهًي: -

 سُت 60اث انخذيت في انخعهيى انعاني: عذد سُى -

 ال يىجذ عذد سُىاث انخذيت خارج انخعهيى انعاني: -

 انبريذ االنكخروَي: -

 0222حاريخ يُح انشهادة:     انجايعت انعراقيت انجهت انًاَحت نهشهادة انبكهىريىس: -

 0262- 60 -32حاريخ يُح انشهادة:      انجايعت انعراقيت انجهت انًاَحت نشهادة انًاجسخير:  -

 0227 - 9 -0حاريخ يُح انشهادة:        انجايعت انعراقيت انجهت انًاَحت نشهادة انذكخىراِ:  -

 آياث انخثبج في انقراٌ انكريى دراست وححهيم  -6عُىاٌ رسانت انًاجسخير:  -

 رويت انًفسريٍ في حعاور انًفرداث في انخعبير أنقراَي  -0                                 

 الماترٌدي ومنهجه فً التفسٌر عُىاٌ اطروحت انذكخىراِ: -

 

 

 الصورة



 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت
 –الى 2006 -3-11 كلٌة القانون  تدرٌسً  1

14-6 -2002 

 الى أالن  2002- 6-14  اإلسالمٌةكلٌة العلوم  تدرٌسً  2

3    

4    

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

 –الى 2006 -3-11 كلٌة  القانون  
14-6 -2002 

 

  أالن  الى 2002- 6-14 كلٌة العلوم اإلسالمٌة  
    

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2006 حقوق وٌمقراطٌة  قسم القانون  كلٌة القانون  جامعة دٌالى  

 2002 حقوق وٌمقراطٌة  قسم القانون  كلٌة القانون  جامعة دٌالى  

 2002 مدخل شرٌعة    قسم القانون  كلٌة القانون  جامعة دٌالى  

 2002 علوم قران  الدٌن  أصول  اإلسالمٌةالعلوم  جامعة دٌالى  

 2010 علوم قران وتفسٌر  الدٌن أصول اإلسالمٌةالعلوم  جامعة دٌالى  

 2011 علوم قران وتفسٌر الدٌن أصول اإلسالمٌةالعلوم  جامعة دٌالى  

 2012 علوم قران وتفسٌر الدٌن أصول اإلسالمٌةالعلوم  جامعة دٌالى 

 2013 علوم قران وتفسٌر أصول الدٌن  العلوم اإلسالمٌة  جامعة دٌالى  

 2014 علوم قران وتفسٌر أصول الدٌن العلوم اإلسالمٌة جامعة دٌالى  

 2015 علوم قران وتفسٌر أصول الدٌن العلوم اإلسالمٌة جامعة دٌالى  

وقسم  أصول الدٌن اإلسالمٌةالعلوم  جامعة دٌالى  
 علوم القران

المبادئ العامة لتفسٌر 
ومدخل تفسٌر القران 

 وتارٌخ القران 

2016 

العقٌدة والفكر  العلوم اإلسالمٌة  جامعة دٌالى  
 اإلسالمً 

المبادئ العامة لتفسٌر 
  القران 

2012 

        

       

       

 

 او ساهم فً تطوٌرهاالمواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌرها  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

      

      

 



 

 

 ائل واالطارٌحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .التً شارك فٌهاالمؤتمرات والندوات العلمٌة والورش  -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

نحو بٌئة محفزة لالرتقاء  
 بالبحث العلمً 

 2011 بحث  جامعة بابل 

القران بحر ال ٌدرك  
غوره وال تنفد درره وال 

 تنقضً عجائبه 

 2011 بحث  جامعة دٌالى 

بالبحث العلمً الرصٌن  
 نبنً العراق 

 2012 بحث كلٌة المعارف الجامعة 

الفكر االسالمً بٌن  
 االصالة والمعاصرة 

 2013  جامعة دٌالى 

     

     

     

     

 

 الدورات التً شارك بها والتً أقامها -

مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة

دورة فً المكتبة  
 االفتراضٌة 

العلوم 
 اإلسالمٌة 

14- 5- 2012 

دورة فً السبورة  
 التفاعلٌة 

العلوم 
 اإلسالمٌة

14- 5- 2012 

    

    

 

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



 السنة محل النشر عنوان البحث ت

منهج العلٌمً فً  
 تفسٌره فتح الرحمن 

 2011 مجلة االستاذ

شرح البسملة  
والحمدلة دراسة 

 وتحقٌق 

مجلة جامعة 
دٌالى للعلوم 

 االنسانٌة

2013 

استدراكات ابن  
 أبًاالنباري على 

 حاتم السجستانً 

 قٌد النشر  

    

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

      

      

      

      

      

      

      

 

 . عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 



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

نوع اإلبداع او   ت
 النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 اإلبداع

 السنة

عضو اللجنة   
 التحضٌرٌة 

كتاب شكر 
من رئٌس 

 الجامعة 

المشاركة فً  جامعة دٌالى 
اللجنة التحضٌرٌة 

للمؤتمر العلمً 
األول كلٌة العلوم 

 اإلسالمٌة 

26- 1 2014 

عضو اللجنة  
 التحضٌرٌة

كتاب شكر 
من  وتقدٌر
 العمٌد 

كلٌة العلوم 
  اإلسالمٌة

 2013-11 -25 اللجنة التحضٌرٌة 

كتاب شكر  اللجنة االمتحانٌة  
من  وتقدٌر
 العمٌد

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

 23- 10 -2011 

رفع المستوى  
 العلمً 

كتاب شكر 
من  وتقدٌر
 العمٌد

كلٌة العلوم  
 اإلسالمٌة

 1-2-2012 

المراقبة فً كلٌة  
 القانون 

كتاب شكر 
من  وتقدٌر
 العمٌد

 2012 -6 -12  كلٌة القانون 

مناقشة بحوث  
 الطالب 

كتاب شكر 
من  وتقدٌر
 العمٌد

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

 1-6- 1012 

كتاب شكر  اللجنة االمتحانٌة  
من  وتقدٌر
 العمٌد

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

 22- 6 -2010 

كتاب شكر  اللجنة االمتحانٌة 
من  وتقدٌر
 العمٌد

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

 20- 2- 2014 

تصحٌح الدفاتر  
 االمتحانٌة 

كتاب شكر 
من  وتقدٌر
 العمٌد

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

 2-6-2014 

كتاب شكر  تنفٌذ الواجبات  
من  وتقدٌر
 العمٌد

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

 2- 6- 2014  

كتاب شكر  انجاز المهام  
وتقدٌرمن 

 العمٌد

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

 16-6-2014 

كتاب شكر  اللجنة االمتحانٌة  
من  وتقدٌر
 العمٌد

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

 21- 2- 2016 

كتاب شكر  العطاء المتواصل  
من  وتقدٌر
 العمٌد

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

 31- 3- 2016 

      

 2016 -3 -22 كلٌة العلوم كتاب شكر  العطاء المتواصل  



من  وتقدٌر
  العمٌد

 اإلسالمٌة

كتاب شكر  الندوة  
من  وتقدٌر
 العمٌد

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

 2- 12- 2015 

كتاب شكر  اللجنة االمتحانٌة  
من  وتقدٌر
 العمٌد

كلٌة العلوم 
 اإلسالمٌة

 12- 6- 2015 

المشاركة فً  
 المؤتمر 

كلٌة التربٌة  شهادة تقدٌرٌة 
  األساسٌة

 األولتشرٌن  26 
2011 

المشاركة فً  
 المؤتمر

 األولتشرٌن  26  جامعة بابل  شكر وتقدٌر  
2011 

المشاركة فً  
 المؤتمر

 2011 -4 -24  جامعة دٌالى  شهادة تقدٌرٌة

جامعة دٌالى  شهادة تقدٌرٌة حفلة تخرج  
 العلوم اإلسالمٌة 

  

جامعة دٌالى  شهادة تقدٌرٌة حفلة تخرج  
 العلوم اإلسالمٌة

  

جامعة دٌالى  شهادة تقدٌرٌة حفلة تخرج  
 العلوم اإلسالمٌة

  

 2012 - 1-4  العلوم اإلسالمٌة شكر وتقدٌر  الوقفة التضامنٌة  

 

 

 التالٌف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

غير منهجية /  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

قٌق دراسة وتح 
كتاب شرح 

البسملة والحمدلة 
مام زكرٌا لإل

 االنصاري 

المطبعة 
المركزٌة 

 جامعة دٌالى 

 غٌر منهجٌة  1 2012

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

1- 

2- 

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -



1. 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

 (CDورقٌة ونسخة على قرص )مالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة  

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 


