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 ٔنٍذ ْبشى كشدي ؽًذ انصًٍذعً : االعى انشثبعً -

 1794/   1/  1 ربسٌخ انٕالدح: -

 6002/ 3/ 62ربسٌخ انؾصٕل عهٍٓب:                                         دكزٕساِانشٓبدح:  -

 أصىل فقوانزخصص انذلٍك:           فلسفة علوم إسالميةانزخصص انعبو:  -

 5/21/1222 ربسٌخ انؾصٕل عهٍّ:                        أستاذ مساعدانهمت انعهًً:  -

 عشش عُٕاداد انخذيخ فً انزعهٍى انعبنً: عذد عُٕ -

 ال رٕعذ عذد عُٕاد انخذيخ خبسط انزعهٍى انعبنً: -

 انجشٌذ االنكزشًَٔ: -

 و 1777ربسٌخ يُؼ انشٓبدح:    انجامعة انعراقيةانغٓخ انًبَؾخ نهشٓبدح انجكهٕسٌٕط:  -

 11/7/1111ربسٌخ يُؼ انشٓبدح:          انجامعة انعراقيةانغٓخ انًبَؾخ نشٓبدح انًبعغزٍش:  -

 /3/ 12ربسٌخ يُؼ انشٓبدح:            الجامعة العراقيةانغٓخ انًبَؾخ نشٓبدح انذكزٕساِ:   -

1222 

 تحقيق االستحسان عند اإلمام انشافعي -1عُٕاٌ سعبنخ انًبعغزٍش:  -

  انحديث انمرسم وأثره في استنباط األحكام انفقهية -1                                 

 

 صورة ال



 اآلراء األصولية للحافظ ابن حجر من خالل كتابه فتح                عُٕاٌ اطشٔؽخ انذكزٕساِ: -

 الباري                              

 

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

-1/7/1112  كهٍخ انعهٕو اإلعاليٍخ يمشس لغى  1

14/11/1113 

 1111 – 1117 كهٍخ انعهٕو اإلعاليٍخ عضٕ انهغُخ انعهًٍخ  2

 1111 كهٍخ انعهٕو اإلعاليٍخ سئٍظ نغُخ انزعضٍذ 3

الى  15/12/2114 كلية العلوم اإلسالمية رئيس قسم 4
 اآلن

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت
  1112ـ  1115 كهٍخ انمبٌَٕ ـ عبيعخ دٌبنى 1

 إنى ْزا انٕلذ  1112ـ  1117 دٌبنى عبيعخ كهٍخ انعهٕو اإلعاليٍخ ـ 1

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 1112ـ  1115 األؽٕال انشخصٍخ انمبٌَٕ انمبٌَٕ دٌبنى 1

 1112ـ  1111 انًُطك انعمٍذح ٔانفكش االعاليً انعهٕو اإلعاليٍخ  دٌبنى 2

  1111 - 1111 األدٌبٌ ٔانفكش االعاليًانعمٍذح  انعهٕو اإلعاليٍخ دٌبنى 3

 1111 - 1111 انغٍشح انُجٌٕخ انعمٍذح ٔانفكش االعاليً انعهٕو اإلعاليٍخ  دٌبنى 4

 1112 أصٕل انفمّ انعمٍذح ٔانفكش االعاليً انعهٕو اإلعاليٍخ  دٌبنى 5

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      



      

      

      

 

 

 

 ائل واالطاريحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها -

 نوع المشاركة االنعقادمكان  العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

انًُٓظ انٕعطً ٔدٔسِ فً  1

 ؽم األصيبد

 12/3/1111 ثؾش كهٍخ انششٌعخ –عبيعخ ركشٌذ 

انششٌعخ اإلعاليٍخ ٔانهغخ  2

 انعشثٍخ ٔصمبفخ االعزذال

كهٍخ انزشثٍخ -عبيعخ انًٕصم 

 نهجُبد 

 12/11/1111 ثؾش

 -انًؤرًش انعهًً األٔل  3

دعبيخ أعبعٍخ إلسعبء انمبٌَٕ 

 األيٍ االعزًبعً

 1/11/1111 ثؾش كهٍخ انمبٌَٕ –عبيعخ دٌبنى 

كهٍخ انعهٕو  –عبيعخ كشثالء  انًؤرًش انعهًً انغُٕي انضبًَ 4

 اإلعاليٍخ

 11/3/1111 ثؾش

 12/4/1111 ثؾش كهٍخ اإليبو األعظى اصش انؾذٌش انُجٕي فً رعضٌض  5



 يفٕٓو انٕعطٍخ

يؾفضح َؾٕ ثٍئخ عهًٍخ  6

 نالسرمبء ثبنجؾش انعهًً

كهٍخ انزشثٍخ  –عبيعخ ثبثم 

 األعبعٍخ

 15/11/1111 ثؾش

 يٍانًؤرًش انعهًً انغُٕي انضب 7

األعشاف ثٍٍ األصبنخ 

 ٔانًعبصشح

 9/11/1111 ثؾش كهٍخ اَداة –عبيعخ انًٕصم 

انًؤرًش انذٔنً انضبنش انمشآٌ  8

 انكشٌى ٔلضبٌب انعصش

انزشثٍخ كهٍخ  –عبيعخ انكٕفخ 

 األعبعٍخ

 11/11/1111 ثؾش

انًؤرًش انعهًً األٔل ٔصٍمخ  9

انًذٌُخ إششالخ اإلسس انعهًً 

انُجٕي نهؾضبسح ٔانفكش 

 اإلَغبًَ 

يشكض دساعبد  –عبيعخ انكٕفخ 

 انكٕفخ

 11/1/1111 ثؾش

رطٌٕش يُبْظ انزذسٌظ فً  11

انعهٕو اإلعاليٍخ ٔانًشكالد 

 اإلَغبٍَخ انًعبصشح 

 3/2/1111 ثؾش فُذق عشزبس –انعشالٍخ انغبيعخ 

صمبفخ انعُف ٔانالعُف فً  11

 انعشاق

 14/3/1111 ثؾش كهٍخ انمبٌَٕ –عبيعخ كشكٕن 

انًؤرًش انعهًً األٔل  12

 انًٕعٕو اإلعالو ٔانؾٍبح

كهٍخ انعهٕو  –عبيعخ عبيشاء 

 اإلعاليٍخ

 1/4/1111 ثؾش

عٕدح انجؾش انعهًً أعبط  13

 انمٌٕىانجُبء انزشثٕي 

كهٍخ انزشثٍخ  –عبيعخ ثبثم 

 األعبعٍخ

 12/11/1111 ثؾش



انًؤرًشانعهًً انضبًَ َؾٕ  14

يُٓظ عهًً أفضم نفٓى انعهٕو 

 اإلعاليٍخ

كهٍخ انعهٕو  –عبيعخ األَجبس 

 اإلعاليٍخ

 3/1111 ؽضٕس

انمشآٌ انكشٌى ٔلضبٌب انًشأح  15

 انعصشٌخ انٕالع ٔانطًٕػ

عبيعخ ثغذاد / كهٍخ انزشثٍخ 

 نهجُبد

 17/3/1114 ثؾش

انًُٓظ انُجٕي ٔأصشِ فً  16

 رؾمٍك انغهى االعزًبعً

انغبيعخ انعشالٍخ /كهٍخ انعهٕو 

 االعاليٍخ

 11/3/1114 ثؾش

 

 الدورات التي شارك بها والتي أقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 1111 عبيعخ دٌبنى / كهٍخ انعهٕو االعاليٍخ ثقافة االختالف  1

تبصير طلبة العلوم الشرعية بفقه  2
 الخالف وأثره في ارساء الوسطية

 1115 عبيعخ دٌبنى / كهٍخ انعهٕو االعاليٍخ

 1115 عبيعخ دٌبنى / كهٍخ انعهٕو االعاليٍخ االمن في مقاصد الشريعة 3

 

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

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 4/2/1117 يغهخ انفزؼ/ عبيعخ دٌبنى انزهفٍك ٔرزجع انشخص 

  

االعزذال فً َمذ انًخبنف دساعخ 

 أصٕنٍخ

 1111 انزشثٍخ ٔانعهى / عبيعخ انًٕصم

أصش انمشاءح انشبرح فً اخزالف  

 انفمٓبء

 14/5/1111 يغهخ دٌبنى نهجؾٕس اإلَغبٍَخ

  

انٕعطٍخ فً يمبصذ انششٌعخ 

 اإلعاليٍخ

 1111 يغهخ دٌبنى نهجؾٕس اإلَغبٍَخ

انزشثٍخ االعاليٍخ ٔأصشْب فً  

 ثُبء انًغزًع

 1111 يغهخ كهٍخ انزشثٍخ األعبعٍخ/عبيعخ ثبثم

االيٍ فً يمبصذ انششٌعخ  

 االعاليٍخ 

 1114عُخ    31 انعذد يغهخ كهٍخ انعهٕو االعاليٍخ /ثغذاد



اًٍْخ عهى انُؾٕ فً فٓى انُص  

 انششعً

كهٍخ االنٍٓبد  –عبيعخ عُك لهعخ 

 /رشكٍب

1115 

 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsالمجالت العلمية و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

      

      

      

      

      

      

      

 

 . والدوليةعضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية  -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

      

      

      

 

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

نوع   ت
اإلبداع 

او 
 النشاط

 ما حصل عليه
)جائزة/شهادة تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان  الجهة المانحة
النشاط 

او 
 اإلبداع

 السنة

كهٍخ  –عبيعخ ركشٌذ  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 1

 انششٌعخ

 12/3/1111 ثؾش 

كهٍخ -عبيعخ انًٕصم  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 1

 انزشثٍخ نهجُبد 

 12/11/1111 ثؾش



كهٍخ  –عبيعخ دٌبنى  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 2

 انمبٌَٕ

 1/11/1111 ثؾش

كهٍخ  –عبيعخ كشثالء  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش  3

 انعهٕو اإلعاليٍخ

 11/3/1111 ثؾش

 12/4/1111 ثؾش كهٍخ اإليبو األعظى  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش  4

كهٍخ  –عبيعخ ثبثم  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 5

 انزشثٍخ األعبعٍخ

 62/01/6100 ثؾش

كهٍخ  –عبيعخ انًٕصم  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 9

 اَداة

 7/06/6100 بحث

كهٍخ  –عبيعخ انكٕفخ  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 2

 انزشثٍخ األعبعٍخ

 00/06/6100 بحث

يشكض  –عبيعخ انكٕفخ  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 7

 دساعبد انكٕفخ

 11/1/1111 ثؾش

 –انغبيعخ انعشالٍخ  ٔكزبة شكششٓبدح رمذٌشٌخ  يؤرًش 11

 فُذق عشزبس

 3/2/1111 ثؾش

كهٍخ  –عبيعخ كشكٕن  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 11

 انمبٌَٕ

 14/3/1111 ثؾش

كهٍخ  –عبيعخ عبيشاء  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 11

 انعهٕو اإلعاليٍخ

 1/4/1111 ثؾش

كهٍخ  – عبيعخ ثبثم شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 12

 انزشثٍخ األعبعٍخ

 12/11/1111 ثؾش



عبيعخ ثغذاد/ كهٍخ  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 13

 انزشثٍخ نهجُبد

 1114 ثؾش

عبيعخ ثغذاد/ كهٍخ  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش يؤرًش 14

 انزشثٍخ نهجُبد

 1115 ثؾش

انغبيعخ انعشالٍخ/كهٍخ  شٓبدح رمذٌشٌخ ٔكزبة شكش  15

 االعاليٍخانعهٕو 

 11/3/1114 ثؾش

كهٍخ  –عبيعخ دٌبنى  ة شكش بكز 11 أكضش يٍ  15

 انعهٕو اإلعاليٍخ

  

 

 

 التاليف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

      

      

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

1- 

2- 

3-    

 

 

 خدمة المجتمعمساهمات في   -

1. 

2. 

 

 نشاطات اخرى -



1. . 

2.  

  

 

 


