
 

 

 

 

 

 

 

 انسيشِ انزاحيّ
 

 

 

 

        َضال حُش شباس حبيب:     ـى ـــــــــاالســ

  8621/:/92  : حاسيخ انًيـالد 

 يخزٔجت  انحانت انزٔجيت :

 ٔانحًذ هلل ال يٕجذ  عـــــذد األٔالد  :

 يسهًت  :   انذيـــــــــــاَت

        حفسيش:      صــانخـخـص

 ٔيقشسة قسى عهٕو انقشآٌ انكشيى /  حذسيسيت:      ّ ــــــانٕظيف

 اسخار يساعذ     انذسجت انعهًيت :

           جايعت بغذاد / كهيت انخشبيت /ابٍ سشذ / قسى عهٕو انقشآٌ:      عُٕاٌ انعًم

     781;7777677:     انٓاحف انُقال

 dr.nidalhanash55@gmail.com/   كخشَٔي :انبشيذ إالن

 .أٔالً : انًؤْالث انعهًيت  

 

 التارٌخ الكلٌـــة  الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالوريوس
 

 8991 التربٌة/ابن رشد بغداد

 0222 التربٌة/ابن رشد بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 0229 التربٌة/ابن رشد بغداد

معهد المعلمٌن المركزي/كلٌة التربٌة  دبلوم معهد المعلمٌن أخرى
 األساسٌة 

8992 

 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 انجايعي .: انخذسيس  ثاَياً  

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

  0222 -0222 صبراته األقسامجامعة  صبراته -لٌبٌا 1

 02/4/0222 الجامعة اإلسالمٌة كلٌة البنات 2

 02/0/0222   جامعة بغداد                 كلٌة التربٌة /ابن رشد 2

 

 ج بخذسيسٓا.: انًقشساث انذساسيت انخى قً ثانثاً  

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 0222 التربٌة االسالمٌة طرائق تدرٌس علوم القرآن 8

  0222           أحكام التالوة والتجوٌد                     علوم القرآن 0

 0222 البالغة القرآنٌة علوم القرآن 0

 0221 التفسٌر الموضوعً علوم القرآن 4

 0229 أحكام األسرة فً الفقه اإلسالمً آنعلوم القر 2

 0282 تفسٌر آٌات األحكام علوم القرآن 2

 0282 علم التفسٌر / بكالورٌوس علوم القرآن 2

 0282 فقه العبادات/ بكالورٌوس علوم القرآن 1

 0282 -0282 ماجستٌر معاصرهدراسات تفسٌرٌة  علوم القرآن 9

كلٌة اإلمام الكاظم ) علٌه  82

علوم القرآن -م(السال

 والحدٌث 

 0282 -0282 أصول التفسٌر / ماجستٌر الفصل األول



 

 

 

 

 

 

 

كلٌة اإلمام الكاظم ) علٌه  88

علوم القرآن -السالم(

 والحدٌث

الفصل  –مكتبات تفسٌرٌة/ ماجستٌر 

 الثانً

0282 – 0282 

كلٌة اإلمام الكاظم ) علٌه  80

 وأصولهقسم الفقه  -السالم(

 

/ ماجستٌر  دراسات فقهٌة معاصرة

 الفصل األول 

0282 - 0282 

كلٌة اإلمام الكاظم ) علٌه  80

السالم( قسم علوم القرآن 

 الكرٌم والحدٌث

 

ماجستٌر / الفصل  –دراسات علٌا 

 األول

 أصول التفسٌر 

0282- 0282 

دراسات علٌا ماجستٌر / دراسات  ابن رشد  –كلٌة التربٌة  84

 قرآنٌة

0282- 0282 

 

 –دراسات أولٌة / المرحلة الرابعة  ابن رشد  –بٌة كلٌة التر 82

تحلٌل النص القرآنً + المرحلة الثالثة 

 أحكام التالوة والحفظ –

0282- 082 

 

 .، َٔزكش بعض يُٓا يا حى يُاقشخّ يؤخشاً االطاسيح ، انشسائم (  ): سابعاً  

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

  –تفسٌر البرهان المنهج األثري فً   8

 -ٌسرى جلوب –للبحرانً 

 

 

–كلٌة التربٌة -جامعة بغداد -علوم القرآن

 ابن رشد

0280-0284  

 ) ماجستٌر(



 

 

 

 

 

 

 

الحوار االسالمً المسٌحً عند   0

باسم  فضل هللا محمد حسٌن السٌد

 زٌارة 

–كلٌة التربٌة -جامعة بغداد -علوم القرآن

 ابن رشد

0280- 0284 

 ماجستٌر () 

مروٌات محمد بن مسلم فً أصول   0

 الكافً سمٌرة فاضل عباس 

–كلٌة التربٌة -جامعة بغداد القرآنعلوم 

 ابن رشد

0280- 0284 

 ) ماجستٌر (

 

 

موازنة بٌن تفسٌري مواهب الرحمن  4

 للسبزواري والمّدرسً

–كلٌة التربٌة -جامعة بغداد القرآنعلوم 

 ابن رشد

0282-0282    

 تٌر () ماجس

فً تفسٌر من هدي  االجتماعًالمنهج  2  

 القرآن للسٌد محمد تقً المدرسً

–كلٌة التربٌة -جامعة بغداد القرآنعلوم 

 ابن رشد

0282- 0282 

 ) ماجستٌر(

البحث العقائدي عند مفسري اإلمامٌة  2

فً القرنٌن الرابع عشر والخامس عشر 

 الهجرٌٌن

–ٌة كلٌة الترب-جامعة بغداد القرآنعلوم 

 ابن رشد

0282- 0282 

 ) دكتوراه (

 
تفسٌري ) مواهب اسة موازنة بٌن در 2

للسٌد عبد األعلى السبزواري الرحمن ( 

 والشٌخ عبد الكرٌم المدرس بٌاره

–كلٌة التربٌة -جامعة بغداد -علوم القرآن

 ابن رشد

0282- 0282 

 ) ماجستٌر(

أصول التفسٌر فً التحرٌر والتنوٌر  1

ور واألمثل للشٌرازي للطاهر بن عاش

 -دراسة موازنة –

 

–كلٌة التربٌة -جامعة بغداد -علوم القرآن

 ابن رشد

0282- 0282 

 ) ماجستٌر(



 

 

 

 

 

 

 

أصول التفسٌر عند ابن عاشور    -9

للطالب  -دراسة مقارنة –والمدرسً 

 حٌدر 

–كلٌة التربٌة -جامعة بغداد -علوم القرآن

 ابن رشد

0282- 0282 

ملة فً الدٌانات أحكام المرأة االر 82

 السماوٌة الثالث

) الٌهودٌة , والمسٌحٌة , والشرٌعة 

 االسالمٌة(

 

 

 282 -0282 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

حكم التعوٌض المالً فً الفقه  9

 االسالمً

–كلٌة التربٌة -جامعة بغداد -علوم القرآن

 ابن رشد

0282- 0282 

 ) دكتوراه(

 

 .سابقاً َٔزكش بعض يُٓاحى يُاقشخٓا انشسائم ( انخي  خايساً: ) االطاسيح ،

 السنــة مـــالقس رسالةال األطروحة  أو  اسم ت

أحادٌث المكاٌٌل واألوزان فً   8

دراسة –العبادات –السنن األربع 

 نجالء سوٌد-تحلٌلٌة

 

 

 اااللسنن األربع 

–كلٌة التربٌة -جامعة بغداد -علوم القرآن

 ابن رشد

00/82/0288  

المنهج التحلٌلً فً الدراسات  0

رافد -دراسة تقوٌمٌة–القرآنٌة 

 عبد الكاظم سالم

–كلٌة التربٌة -جامعة بغداد -علوم القرآن

 ابن رشد

00/2/0280 



 

 

 

 

 

 

 

–أم هانئ ومروٌاتها فً الحدٌث  0

 زهراء عبد الكرٌم غالم

 80/82/0284 ابن رشد–كلٌة التربٌة –جامعة بغداد 

د بن عمر تفسٌر آٌة الكرسً ألحم 4

بن هالل المالكً 

 محمد عبد الوها-هـ(تحقٌق292)ت

 80/0/0284 ابن رشد-كلٌة التربٌة-جامعة بغداد

مباحث علوم القرآن فً تفسٌر  2

مناهل -تقرٌب القرآن للشٌرازي

 جبار ازعٌبل

 02/80/0284 كلٌة التربٌة–الجامعة المستنصرٌة 

أدلة الترجٌح فً تفسٌري المحرر  2

رسول طه –البٌان  الوجٌز ومجمع

 خلف

 2/0/0282 ابن رشد-كلٌة التربٌة–جامعة بغداد 

موازنة بٌن تفسٌري اآللوسً  2

 زٌنب مكً -والطباطبائً

 0282 ابن رشد-كلٌة التربٌة-جامعة بغداد

المنهج االجتماعً فً تفسٌر من  1

هدي القرآن للسٌد محمد تقً 

 حسن محمود-المدرسً

 82/1/0282 ن رشداب-كلٌة التربٌة-جامعة بغداد

رسائل واطارٌح باختالف  9

 موضوعاتها تمت مناقشتها   كثٌرة 

 0282 -0282 باختالف الجامعات والكلٌات

 . االخرى : األنشطة العلمية دسا  سا 

 خارج الكلية داخل الكلية

المركز الوطنً لعلوم –عضو لجنة خبراء دائم  -رئٌس وعضو لجنة امتحانٌه 

 0284بغداد القرآن
 كلٌة أصول الدٌن الجامعة –خبٌر علمً  دائم - عضو لجنة مقابلة الطلبة الجدد

0282  
 بٌت الحكمة–لمجلة األدٌان  –خبٌر علمً  دائم -عضو لجنة الضمان والجودة

 بٌت الحكمة –عضو استشاري فً قسم األدٌان  دائم  -عضو لجنة االرشاد

ي أغلب ف مشاركات اذاعية وتلفزيونية عضو لجنة ثقافية

 المناسبات الدينية

  4102عضو لجنة االمتحان الشامل



 

 

 

 

 

 

 

)دراسات  عضو لجنة السمنار  

 4102-4102عليا(

 

  عضو لجنة استالل للماجستير والدكتوراه

 -4102عضو اللجنة العلمية في القسم 

4102 

 

  4102 -4102عضو لجنة امتحانية 

  4102 -4102عضو لجنة الزي 

 -4102الشامل  عضو لجنة االمتحان

4102 

 

  4102 -4102عضو لجنة االرشاد 

 - 4102عضو لجنة استقبال الطلبة 

4102 

 

 – 4102عضو لجنة الضمان والجودة 

4102  

 

  4102 - 4102عضو اللجنة االمتحانية 

عضو لجنة تطوير المناهج الدراسية 

4102- 4102 

 

عضو لجنة توزيع المنحة الجامعية 

4102- 4102 

 

  4102 -4102لجنة الثقافة   عضو

مرشحة ) عضو( فً مجلة جامعة اإلمام  

 الكاظم ) علٌه السالم(

عضو اللجنة العلمية في كلية اإلمام الكاظم 

 )عليه السالم( الجامعة

0282 

عضو اللجنة االمتحانية في كلية اإلمام 

 الكاظم )عليه السالم( الجامعة

0282 

ام الكاظم ر في كلية اإلماعضو لجنة السمن

 )عليه السالم( الجامعة

0282 

عضو اللجنة العلمية في كلية اإلمام الكاظم 

 ) عليه السالم(

0282- 0282 

عضو لجنة اعداد األسئلة االمتحانية  

للمتقدمين للدراسات العليا في جامعتي 

 



 

 

 

 

 

 

 

 بغداد وكلية اإلمام الكاظم ) عليه السالم(

 

عضو لجنة علمي واستشاري لمجلة ) 

بات ( المحكمة والتي تصدر من قبل الطي

 العتبة العباسية

0282 - 0282 

 

 

 

 و شهادات التقدير. : كتب الشكر ، الجوائز سابعا   

كتاب الشكر أو الجائزة أو شهادة  ت

 التقدير

 السنة الجهة المانحة

 0222 كلٌة إعداد المعلمٌن / لٌبٌا شكر وتقدٌر  8

 0228 المعهد العالً / لٌبٌا شكر وتقدٌر 0

 0220 المعهد العالً / لٌبٌا شكر وتقدٌر 0

 0224ـ  0220 المعهد العالً / لٌبٌا شكر وتقدٌر 4

 شهادة تقدٌرٌة 2

 

 0229 كلٌة العلوم اإلسالمٌة الجامعة

عضوهٌئة تحكٌم -دٌوان الوقف شكر وتقدٌر 2

 تالوة

0229 

ابن  جامعة بغداد / كلٌة التربٌة شكر وتقدٌر 2

 رشد

0229 

 كر وتقدٌرش 1

 

 

 

جهاز اإلشراف والتقوٌم 

 العلمً

1/0/0280 

 88/2/0280 الجامعة العراقٌة  شكر وتقدٌر 9

وزٌر التعلٌم العالً والبحث  شكر وتقدٌر 82

 العلمً

04/0/0284 

كلٌة العلوم –جامعة دٌالى  شكر وتقدٌر 88

 االسالمٌة

0/80/0280 

-ابن رشد–تربٌة عمٌد   شكر وتقدٌر 80

 الجودةالضمان و

02/2/0280 

-ابن رشد–تربٌة  –عمٌد  شكر وتقدٌر 80

 الضمان

8/4/0284 

ابن رشد مشاركة -تربٌة-عمٌد شكر وتقدٌر 84

 مؤتمر

89/8/0282 

ابن رشد -تربٌة-عمٌد شكر وتقدٌر 82

 لجنةامتحانٌة

01/80/0284 

ضبط -ابن رشد-تربٌة-عمٌد شكر وتقدٌر 82

 االمتحانا

09/2/0282 

مؤتمر -ابن رشد-تربٌة-عمٌد رشكر وتقدٌ 82

 علمً

1/4/0282 

ابن رشد تثمٌن -تربٌة-عمٌد شكر وتقدٌر 81

 جهد

02/2/0282 

مركز احٌاء التراث العلمً  شكر وتقدٌر 89

 العربً

82/80/0284 



 

 

 

 

 

 

 

تربٌة -جامعة بابل-عمٌد شكر وتقدٌر 02

 أساسٌة

80/4/0280 

 0288 الشعلة-ةدار الحسٌن الفكرٌ -مشاركة مؤتمرات -شكر وتقدٌر 08

عاصمة الثقافة -جامعة الكوفة شكر وتقدٌر 00

 االسالم

0288 

 0280 كلٌة التربٌة–الجامعة العراقٌة  شكر وتقدٌر 00

 0280 قسم األدٌان–بٌت الحكمة  شكر وتقدٌر 04

المؤتمر –الوقف الشٌعً  شكر وتقدٌر 02

 الخامس

0280 

المؤتمر –الوقف الشٌعً  شكر وتقدٌر 02

 السادس

0284 

المؤتمر –الوقف الشٌعً  شكر وتقدٌر 02

 السابع

0282 

 0280 العتبة الكاظمٌة-الوقف الشٌعً شكر وتقدٌر 01

 0280 تربٌة بنات-جامعة بغداد شكر وتقدٌر 09

 0280 مركز الدراسات-جامعة الكوفة شكر وتقدٌر 02

 0280 قسم األدٌان-بٌت الحكمة شكر وتقدٌر 08

 0284 قسم األدٌان-الحكمةبٌت  شكر وتقدٌر 00

 0282 قسم األدٌان-بٌت الحكمة شكر وتقدٌر 00

مركز الدراسات بٌن الحوزة  شكر وتقدٌر 04

 والجامعة

0282 

 0284 كلٌة اآلداب-جامعة واسط شكر وتقدٌر 02

 0280 العتبة الكاظمٌة -دٌوان الوقف شكر وتقدٌر 02

كلٌة العلوم -جامعة األنبار شكر وتقدٌر 02

 سالمٌةاال

0280 

كلٌة التربٌة -جامعة بابل شكر وتقدٌر 01

 األساسٌة

0280 

 0222 ابن رشد-تربٌة–جامعة بغداد  شكر وتقدٌر 09

المركز الفاطمً للدراسات  شكر وتقدٌر 42

 والتنمٌة 

0280 

المركز الفاطمً للدراسات  شكر وتقدٌر 48

 والتنمٌة 

0284 

 0284 ن الغدٌرمهرجا-العتبة العلوٌة شكر وتقدٌر 40

العتبة العلوٌة شكر وتقدٌر 40 مؤتمر -ٍ 

 الزهراء )ع(

0280 

 0280 ابن رشد–تربٌة–جامعة بغداد شكر وتقدٌر 44

-تربٌة ابن رشد-جامعة بغداد شكر وتقدٌر 42

 لجنة

0280 

ضمان  ابن رشد -جامعة بغداد شكر وتقدٌر 42

 وجودة

0284 

ابن  كلٌة التربٌة-جامعة بغداد شكر وتقدٌر 42

 رشد

0282 

كلٌة العلوم -جامعة بغداد شكر وتقدٌر 41

 االسالمٌة

0282 

المعهد –العتبة العباسٌة  شكر وتقدٌر 49

 القرآنً

0282 

 

 

 0282 ابن رشد–تربٌة–جامعة بغداد (9)عمٌد ( ) عدد   شكر وتقدٌر 22



 

 

 

 

 

 

 

-تربٌة ابن رشد-جامعة بغداد ) رئاسة الجامعة( شكر وتقدٌر 28

 لجنة

0282 

 
شكر وتقدٌر ) العتبات  20

 (2المقدسة(عدد )

العتبة  –العتبة العلوٌة 

الحوزة العلمٌة فً  -الحسٌنٌة

مزار   -النجف األشرف 

 سلمان المحمدي وغٌرها

0282 

شكر وتقدٌر) جامعات حكومٌة  20

 (4وأهلٌة) 

 -جامعة الكوفة –جامعة دٌالى 

 –كلٌة أصول الدٌن الجامعة 

امعة كلٌة اإلمام الكاظم الج

 وغٌرها

0282 

كتب شكر وتقدٌر من وزٌر التعلٌم  24

العالً , ورئٌس جامعة بغداد ومن 

ابن رشد    –عمٌد كلٌة التربٌة 

 ومن جامعات اخرى وكلٌاتوكلٌات 

المجال لذكرها فهً كثٌرة 

 بفضل هللا 

 

 

 

 .الكتب المؤلفة أو المترجمة: ثامنا   

 سنة النشر اسم الكتاب ت

 0280 فً سورة البقرة ـ دراسة تحلٌلٌةآٌات األحكام  8

 0282 -تحت الطبع-المناهج واالتجاهات التفسٌرٌة فً كتب التفسٌر المختصرة 0

  


