
عر الكلية او 

 

 (: اعتًبسة انغٛشة انزاتٛت نطبنب انتشلٛت01انًهحك )

 كهٛت انتشبٛت ابٍ سشذ نهعهٕو االَغبَٛت  –جبيعت بغذاد  

 اعتًبسة انغٛشة انزاتٛت انًختصشة نطبنب انتشلٛت
 أٔال : انًعهٕيبث انعبيت

 عبيش عبذ االيٛش حبتى عهٙ   ــــىاالعــــــــ

 0٦٩٤/  ٤/٢  –بغذاد  يحم ٔ تبسٚخ انٕالدة

 انًشتبت انعهًٛت
تبسٚخ انحصٕل  اعتبر يغبعذ 

 عهٛٓب
0١/٨/٢10١ 

 انثمبفت ٔانًعبسف اإلعاليٛت  انتـخـصــص انعبو

 عهٕو انمشآٌ  انتخصص انذلٛك 

 فكش اعاليٙ  انًغبس انبحثٙ

 تذسٚغٙ انٕظٛفـــــت

 لغى عهٕو انمشآٌ ٔانتشبٛت االعاليٛت  –ابٍ سشذ  –جبيعت بغذاد / كهٛت انتشبٛت  عُٕاٌ يحم انعًم

 انهغت انعشبٛت ، ٔانهغت االَكهٛضٚت ، ٔانهغت انفبسعٛت  انهغبث انتٙ ٚجٛذْب

 انٓبتف انُمبل / 

 انبشٚذ االنكتشَٔٙ

 Amer.aljubouri@ircoedu.uobaghdad.edu.iq 

 

 ثبَٛب : انًؤْالث انعهًٛت  

 انشٓبدة
 تبسٚخ انحصٕل  انجٓت انًبَحت نهشٓبدة 

 انمغى انكهٛت انجبيعت عهٗ انشٓبدة

 انبكبنٕسٕٚط

الوركس العالوي 

للدراساث  االسالهيت / 

 قن  –ايراى 

 توجدال 
الثقافت والوعارف  

 االسالهيت 
5/6/4222 

 انًبجغتٛش
الوركس العالوي للعلوم 

 قن  –االسالهيت / ايراى 
 ال توجد

الثقافت والوعارف  

 االسالهيت 
35/7 /4225 

 35/8/4229 علوم القرآى  -ابي رشد  –تربيت  جاهعت  بغداد  انذكتٕساِ
 

 ثبنثب : انتذسج انٕظٛفٙ

 انٗ -انفتشة / يٍ  انجٓت انٕظٛفت ث

 تدريسي 0
ابي  –كليت التربيت  –جاهعت بغداد 

 رشد 
 إلى اآلى  53/32/4227

 

  



 سابعب : انجبيعبث انتٙ دّسط فٛٓب 

 

 انٗ -انفتشة /  يٍ  انجبيعت انمغى( –انجٓت  )انًعٓذ / انكهٛت  ث

0 
لغى عهٕو  –ابٍ سشذ  –كهٛت انتشبٛت 

 انمشآٌ ٔانتشبٛت االعاليٛت
 ٢10٨ - ٢11٢ جبيعت بغذاد 

٢ 

كهٛت االيبو انكبظى ) عهّٛ انغالو ( 

نهعهٕو االعاليٛت انجبيعّ/ لغى 

 انشاعبث انعهٛب

  

سئبعت يجهظ انٕصساء / دٕٚاٌ انٕلف 

 انشٛعٙ 
٢10٢ - ٢10٩ 

 

 خبيغب : احصبئٛبث ٔ بٛبَبث 
 

 انتفصٛم انًعهٕيبث ٔ انبٛبَبث ث

1 
عدددذد انًدددٕاد انذساعدددٛت انتدددٙ لدددبو بتذسٚغدددٓب فدددٙ انذساعدددبث     

 األٔنٛت ٔ انعهٛب

 انعهٛب االٔنٛت

٢ ٤ 

2 
عدددددذد يدددددشاث انحصدددددٕل عهدددددٗ جدددددبئضة انعهًدددددبء أٔ جدددددبئضة    

 األعتبر األٔل

 جبئضة األعتبر األٔل انعهًبءجبئضة 

 ال ٕٚجذ 0

 01 عذد يشبسٚع انتخشج نطهبت انغُت انًُتٓٛت انتٙ أششف عهٛٓب 3

 

4 
 عذد انشعبئم ٔ األطبسٚح انتٙ أششف عهٛٓب

 دبهٕو دكتٕساِ يبجغتٛش

٨   

 

5 
 عذد انشعبئم ٔ األطبسٚح انتٙ َبلشٓب

 دبهٕو دكتٕساِ يبجغتٛش

٢0 0٤  

 

6 
 عذد انشعبئم ٔ األطبسٚح انتٙ لٛـّـًٓب عهًٛب

 دبهٕو دكتٕساِ يبجغتٛش

٢ 0  

 

7 
 عذد انًؤتًشاث انتٙ شبسن فٛٓب داخم ٔ خبسج انعشاق

 خبسج انعشاق داخم انعشاق

٢  

٨ 
عددددذد انددددٕسػ ٔ انُددددذٔاث ٔ انحهمددددبث انتددددٙ شددددبسن فٛٓددددب        

 داخم ٔ خبسج انعشاق

 خبسج انعشاق داخم انعشاق

 ال ٕٚجذ 0٤

٦ 
عدددذد انبحدددٕش انًُشدددٕسة فدددٙ يجدددالث ٔ يدددؤتًشاث داخدددم ٔ    

 خبسج انعشاق

 خبسج انعشاق داخم انعشاق

٤ 0 

ّٕيٓب عهًٛب داخم ٔ خبسج انعشاقعذد  01  انبحٕش انتٙ ل
 خبسج انعشاق داخم انعشاق

١٢ 0   



 ال ٕٚجذ عذد بشاءاث االختشاع 00

 عذد انجٕائض ٔ انشٓبداث انتمذٚشٚت داخم ٔ خبسج انعشاق 0٢
 انعشاقخبسج  داخم انعشاق

 ال ٕٚجذ ٩

 عذد انكتب انًؤنفت ٔ انًتشجًت ٔ انًمٛـّـًت 0١
 انًمًّٛت انًتشجًت انًؤنفت

  ٢ 

 عذد انذٔساث انتطٕٚشٚت ٔ انتذسٚبٛت انتٙ شبسن فٛٓب 0٤
 خبسج انعشاق داخم انعشاق

٢  

0٢ 

 أعذاد انًغبًْبث  

 فٙ

 خذيت انًجتًع

 ال ٕٚجذ عمٕد اعتشبسٚت بحثٛت

 َذٔاث ٔ ٔسػ عًم

 

 

0٤ 

 ال ٕٚجذ عمٕد تُفٛز يًٓت

 ١ دٔساث تعهٛى يغتًش

 0 َشبطبث الصفٛت 

  َشبطبث اعاليٛت

  آخشٖ

0٩ 
عدددذد نجدددبٌ االيتحدددبٌ انشدددبيم ٔ االيتحدددبٌ انتُبفغدددٙ نهمبدددٕل  

 فٙ انذساعبث انعهٛب

 االيتحبٌ انتُبفغٙ االيتحبٌ انشبيم

 ١ 

0٢ 
عدددذد انهجدددبٌ انتدددٙ شدددبسن بعودددٕٚتٓب داخدددم ٔ خدددبسج ٔصاسة   

 انتعهٛى انعبنٙ

 خبسج انتعهٛى انعبنٙ داخم انتعهٛى انعبنٙ

01 ٢ 

 عذد كتب انشكش ٔ انتمذٚش 0٨
 ٔصٚش

سئٛظ 

 جبيعت

عًٛذ 

 كهٛت
 آخشٖ

 - ٢ ٢٢ 

 عذد انعمٕببث 0٦
 ٔصٚش

سئٛظ 

 جبيعت

عًٛذ 

 كهٛت
 آخشٖ

- - - - 
 

 انجًعٛبث أٔ انًؤعغبث انًحهٛت ٔانذٔنٛت  عبدعب : عوٕٚت انٓٛئبث أٔ 

 انٗ -فتشة انعوٕٚت / يٍ  انجٓت اعى انٓٛئت أ انجًعٛت أ انًؤعغت ث

0 
عضو لجٌت الوٌاهج في وزارة 

 التربيت
 4232 - 4227 وزارة التربيت

٢ 
عضو لجٌت علويت  وهقابلت 

 واهتحاى تٌافسي وسوٌر

االهام الكاظن ) عليه السالم( كليت 

 للعلوم االسالهيت الجاهعت
4235 – 4236 

 



 

 عببعب : انُشبطبث انعهًٛت اٜخشٖ  

 انتفبصٛم عُٕاٌ انُشبط ث

 لقاءاث اذاعيت وتلفازيت في الوٌاسباث االجتواعيت والديٌيت هشاركاث اعالهيت  0

 زياراث هيداًيت خالل فترة التطبيق  هتابعت طلبت الورحلت الرابعت  ٢

 الوشاركت في  دراساث عليا ١
افتتاح  دراساث عليا / في قسن علوم القرآى / الجاهعت العراقيت / 

 كليت التربيت للبٌاث

 

 

 

 ثبيُب : انًصبدلت عهٗ انًعهٕيبث انٕاسدة فٙ االعتًبسة  

 انتٕلٛع االعى انعُٕاٌ انٕظٛفٙ ث

  عبيش عبذ األيٛش حبتى عهٙ  انتذسٚغٙ 0

  ر دَٛب عهٕاٌ بذ سئٛظ انمغى ٢

  عالٔ٘ عبدس جبصع عًٛذ انكهٛت ١

 

 

 

 

٢٦/0/٢10٦انتبسٚخ :   



 


