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 الديخة الحاتية

       
  .العيثاوي عبج االسػ: خالج أحسج حديؼ 

  .م1977 -بغجاد -التؽلج: العخاق
   .الحالة االجتساعية : متدوج وله أربعة أوالد

 .الجيانة: مدلػ
 اللقب العلسي: أستاذ مداعج دكتؽر

  .القخآنمكان العسل: جامعة بغجاد/ كلية التخبية ابؼ رشج للعلؽم اإلندانية/ قدػ علؽم 
  .(07702533883) :الشقال  رقػ الهاتف

  Dr.Kalid Ahmed @gmail.comالبخيج اإللكتخوني: 
 

الجامعي السرخقػ  األمخ بسؽجبم 2006في سلغ التعليػ العالي ألول مخة سشة  تانتعس
و السررررفر  فرررري  557داري السررررخقػ إلمررررخ األم وا12/2/2006و السررررفر  فرررري  3380

 .م11/3/2006
 يل العلسيالتحر اوال:

 .م2000بكالؽريؽس أصؽل الجيؼ ر جامعة بغجاد سشة  -1
 م 2003العلررؽم اإلسرر مية ر جامعررة بغررجاد  ماجدررتيخ أصررؽل الررجيؼ ر كليررة -2

  .م 20/9/2003فر  في الس 9001بسؽجب االمخ الجامعي السخقػ 
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 عشؽان بحثي التخخج مؼ الساجدتيخ:
  .السخأة في ظل التذخيعات القجيسة واإلس م

 .عياد في األديان الدساويةاأل 
دكترؽرا  ر أصرؽل الررجيؼ ر كليرة العلررؽم اإلسر مية ر قدررػ العقيرجة ر الجامعررة  -3

 السررفر  فرري 4/341مررخ الجررامعي السررخقػ دبسؽجررب االم  2015العخاقيررة سررشة 
 .م 22/3/2015

: العبرادات فري الجيانرة البؽذيرة والرجيانات الدرساوية عشؽان ُأطخوحة الرجكتؽرا  
   (.اسة مقارنةدر )الث ث 

م  20/3/2010بترراري   مررجر س ةلسختبرر الحرررؽل علررل اللقررب العلسرريترراري   -4
مرررخ ألام و  7/4/2011 السرررفر  فررري 10724مرررخ الجرررامعي السرررخقػ بسؽجرررب اال

 .م 17/4/2011السفر  في و  1899داري السخقػ إلا

حرررررلُت علرررررل لقرررررب أسررررتاذ مدررررراعج فررررري اختررررراص أديررررران فررررري تررررراري   -5
والسرررررررررفر   31772لجررررررررامعي السرررررررررخقػ م بسؽجررررررررب األمرررررررررخ ا31/8/2016
 م.28/11/2017والسفر   2728م واألمخ اإلداري السخقػ 19/11/2017

 
 : التجريذ واإلشخاف ثانيا

 .، للسخحل االولل  والثانية  تجريذ مادة الت وة والحفظ -1
 .، للسخحلة الثانية  تجريذ مادة الديخة الشبؽية -2

 ، مخحلة االولل . تجريذ مادة السجخل لجراسة الذخيعة االس مية -3

 تجرس مادة علػ االديان السقارن ، العليا ، ماجدتيخ . -4
تجريذ مادة علػ الحجيث ومرطلحه ، محاضخ ، جامعرة بغرجاد ، كليرة  -5

  .م 2005-2004قدػ اللغة العخبية للعام الجراسي التخبية ، 
مقؽم علسري لبحرؽث التخقيرات العلسيرة، وعزرؽ فري اللجران العلسيرة فري  -6

 القدػ.
 .اف علل بحؽث التخخج لط ب السخحلة الخابعةاإلشخ  -7
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بحررث )  السررشهم السقررارن فرري دراسررة مفهررؽم االلرره عشررج الذرري  تقررؽيػ  -8
،والسررفر   407/ كليررة التخبيررة / ابررؼ رشررج /جامعررة بغررجاد ، السررخقػ الب غرري (

 م.19/11/2018

تقؽيػ بحرؽث ،السقجمرة للتخقيرة العلسيرة مرؼ مختبرة )مرجرس( الرل مختبرة  -9
ج ( فرري كليررة االمررام الكرراظػ للعلررؽم االسرر مية ،ديررؽان الؽقرر  )اسررتاذ مدرراع
 م.28/3/2019والسفر   115الذيعي السخقػ 

 
 

 : واألطاريح مشاقذة الخسائل : ثالثا

تقررجم بهررا الطالررب حدررؼ  صررافي علرري  ( مررشهم قررخان الكررخيػ فرري حفررظ االمررؼ)-1
–نية ، العرخاق العليرا للجراسرات العلسيرة واالندرا ةعفيخي، الل مجلرذ األااديسيرال

 . 11/6/2018( والسفر  300بغجاد ، بسؽجب االمخ االداري السخقػ )
علرري  تقررجم بهررا الطالررب  فرري علررػ الخجررال( الذرري  جعفررخ الدرربحاني  وجهررؽد) -2

صالح عبرج   الجبرؽري ،الرل مجلرذ كليرة التخبيرة ابرؼ رشرج للعلرؽم االندرانية ، 
( 3916مرررخ االداري السرررخقػ )بسؽجرررب اال،بغرررجاد  –قدرررػ علرررؽم القرررخان ، العرررخاق 

 . 19/11/2019والسفر  
(   دراسرة مقارنرة ، احكام االطعسة الحيؽانية في الجيانتيؼ اليهؽدية واالسر م) -3

،الرل مجلرذ كليرة التخبيرة ابرؼ رشرج للعلرؽم  نرخميؼ مشيرخ فرخج  ةبها الطالب ةتقجم
بغررجاد ،بسؽجررب االمررخ االداري السررخقػ  –االندررانية ، قدررػ علررؽم القررخان ، العررخاق 

 . 6/9/2020( والسفر  1341)
 

 
 : البحؽث السشذؽرة رابعا

 .م 2000مذتخك لدشة  21الفعل الستعجي وال زم، مجلة األستاذ ، العجد  -1
  .م 2009لدشة  103طقؽس الجيانة األيديجية، مجلة األستاذ ، العجد  -2
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 م 2010 لدرشة 108طقؽس ديانة الرابئة السشجائييؼ، مجلرة األسرتاذ، العرجد  -3
 .(مذتخك)
، مجلرة العلرؽم اإلسرر مية، سرخ الردواج فري الجيانررة السدريحية، دراسرة وصرر ية -4

 م. 2015كانؽن األول  30هر/ 1437ربيع األول  19(44العجد )
سخ التؽبة واالعتخاف في الجيانة الشرخانية، مجلة كليرة التخبيرة األساسرية فري  -5

د الثالرث والتدرعؽن، كرانؽن الجامعة السدتشرخية، السجلج الثراني والعذرخون، العرج
 م. 2016الثاني 

سررخ الكهشررؽت فرري الجيانررة السدرريحية دراسررة وصرر ية، مجلررة الجامعررة العخاقيررة،  -6
( الدررشة الحاديررة 39/1إصررجار: مخكررد البحررؽث والجراسررات اإلسرر مية )مبررجأ( العررجد )

 م.2017هر ر 1437والعذخون، 
مقارنة، مجلة كلية التخبيرة للبشرات  حقؽق األيتام بيؼ العهج القجيػ واإلس م دراسة -7

 م.2017هر ر 1438، لدشة 1ر الجامعة العخاقية ، العجد الدادس ، ج
مفهررؽم التدررامح فرري السدرريحية واالسرر م ، مجلررة االسررتاذ ، ترررجر عررؼ كليررة   -8

االندرانية ، جامعرة بغرجاد ، العرجد الخراص برالسفتسخ العلسري التخبية ابؼ الخشج للعلرؽم 
 م ، السجلج االول . 2018ه _  1439الدادس لدشة 

مجلررره كليرررة العلرررؽم  ، السدررريحية / دراسرررة وصررر ية فالطؽائرررسرررخ التعسيرررج بررريؼ  -9
م  2019/ ايلررؽل /30-ه 1441/ صررفخ 1( 59، جامعررة بغررجاد / العررجد ) االسرر مية
 مجلج االول.

اقيرة، العجل في الجيانة السديحية /دراسة وص ية ، مذرتخك ،مجلرة الجامعرة العخ  -10
(  2ج  45يررررجرها مخكرررد البحرررؽث والجراسرررات )مبرررجا( ، الجامعرررة العخاقيرررة ، العرررجد )

  م.2019-ه1441
كليرة ادداب ،   جامعرة بغرجاد  دراسرة وصر ية ، /التؽاضع في الجيانرة السدريحية -11

  . م 2020/ حديخان -ه 1441 شؽال( / 133/ العجد )مجلة ادداب 
 

 : الكتب السطبؽعة خامدا
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ع دار الذرفون طبر د. خالرج أحسرج حدريؼ العيثراوي، األديان الدساوية،األعياد في  -1
 .م 2011، لدشة 1الثقافية العامة ، ط

العبادات في الجيانة البؽذية والجيانات الدساوية الث ث )دراسة وص ية(، د. خالج  -2
 م. 2016، 1أحسج حديؼ العيثاوي، مطبعة السخايا ، بغجاد ر العخاق، ط

 ت في الرحف :نذخ مقاال: سادسا

الموافق االثنين  33: 2العدد تحريم الربا في التوراة ،في صحيفة التأخي ، -1
13/4/2113 . 

السؽافر  االربعرا   7385يؽم الدبت عشج اليهؽد ،في صحيفة الترخخي ، العرجد   -2
21/6/2017 . 

 
 

 : كتب الذكخ والتقجيخ سابعا
السررخقػ )م  بسؽجررب االمرخ/ وزيرخ التعلرريػ العرالي والبحررث العلسري مررؼ شركخ وتقرجيخ -1
  .م 16/2/2014في والسفر  ( 5/2080و
فري  والسرفر 1164السرخقػ بسؽجب االمخ / شكخ وتقجيخ مؼ كلية العلؽم اإلس مية -2
 .م 9/3/2015
بسؽجررب  /ندررانيةالعليررا للجراسررات العلسيررة واال شرركخ وتقررجيخ مررؼ كليررة األااديسيررة  -3

 .م 28/4/2015في والسفر   245السخقػ  االمخ
 20السرخقػ  بسؽجرب االمرخ /الجامعرة العخاقيرة /كليرة ادداب عسيرج شكخ وتقجيخ مؼ -4

 م. 11/4/2016في والسفر  
جامعررة  ة/للعلررؽم اإلندراني ابررؼ رشرج شركخ وتقرجيخ مررؼ معراون عسيررج كليرة التخبيرة -5

 .م 11/4/2016في والسفر   728السخقػ بسؽجب االمخ  /بغجاد
 السررخقػ س بسؽجررب االمررخ /ػ العررالي والبحررث العلسررييمررؼ وزارة التعلرر شرركخ وتقررجيخ -6

 م. 23/10/2016و السفر  في  249
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 334السرررخقػ  بسؽجرررب االمرررخ /شررركخ وتقرررجيخ مرررؼ رئررريذ الجامعرررة السدتشررررخية  -7
    م.2016 /25/8في والسفر  

 م. 16/8/2016فيالسفر   بسؽجب االمخ/شكخ وتقجيخ مؼ السكتبة القادرية العامة-8
 ابؼ رشج للعلؽم االندانية/جامعة بغجاد                     مؼ عسيج كلية التخبية  كخ وتقجيخش -9

 .م 25/1/2017في والسفر   537السخقػ  بسؽجب االمخ /      
 والجراسرات العليرا/ كليرة التخبيرةللذفون العلسيرة  عسيجمعاون الشكخ وتقجيخ مؼ  -10

 .م 29/1/2017السفر  في  / 288السخقػ  بسؽجب االمخ //ابؼ رشج/جامعة بغجاد
/ شكخ وتقرجيخ مرؼ عسيرج االااديسيرة العليرا للجراسرات العلسيرة واالندرانية وكالرة  -11

 .م 4/3/2017السفر  في  / 126السخقػ بسؽجب االمخ 
 عسادة شفون السكتبات /جامعة ام القخى /وزارة  شكخ وتقجيخ مؼ  -12

 438.125.81السرررررخقػ  جرررررب االمرررررخبسؽ  / التعليػ/السسلكرررررة العخبيرررررة الدرررررعؽدية      
  .م15/5/2017والسفر 

شرركخ وتقررجيخ مررؼ عسيررج كليررة العلررؽم اإلسرر مية/ جامعررة ديررالل بسؽجررب األمررخ  -13
 م.4/10/2017السفر  /( 1502السخقػ )

شركخ وتقرجيخ مررؼ عسيرج كليرة التخبيررة للعلرؽم اإلندرانية/ جامعررة ديرالل بسؽجررب  -14
 م.15/10/2017السفر  /( 13616األمخ السخقػ )

شررركخ وتقرررجيخ مرررؼ عسيرررج كليرررة الفخاهيرررجي الجامعرررة، بسؽجرررب األمرررخ السرررخقػ  -15
 م.17/12/2017( والسفر  2/1467)

شكخ وتقجيخ مؼ عسيج كلية التخبية للعلؽم اإلندانية/ ابؼ رشرج/ جامعرة بغرجاد،  -16
 م.18/12/2017والسفر   6063بسؽجب األمخ السخقػ 

السرررخقػ  بسؽجرررب االمرررخ لفخاهيرررجي الجامعرررة/شررركخ وتقرررجيخ مرررؼ عسيرررج كليرررة ا  -17
 م .17/12/2017( والسفر  2/1467)

السرخقػ  بسؽجرب االمرخ شكخ وتقجيخ مؼ وكيل الؽزارة لذفن الدرياحة واالرشراد /  -18
 م .19/12/2017( والسفر  19410)
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 بسؽجرب االمررخ شركخ وتقررجيخ مرؼ عسيررج كليرة التخبيررة ابرؼ رشررج /جامعرة بغررجاد /  -19
 م .25/4/2018السفر  

بسؽجررب االمررخ السررخقػ  كليررة الفخاهيررجي الجامعررة رئرريذ قدررػشرركخ وتقررجيخ مررؼ  -20
 .م20/2/2018( والسفر  19)

 بسؽجرب االمرخ شكخ وتقرجيخ مرؼ عسيرج كليرة التخبيرة ابرؼ الخشرج / جامعرة بغرجاد/ -21
 م .2/1/2019/ والسفر  11السخقػ 

 بسؽجرب االمرخ امعرة بغرجاد/شكخ وتقرجيخ مرؼ عسيرج كليرة التخبيرة ابرؼ الخشرج / ج -22
 م.7/4/2019/ والسفر  1698 السخقػ

 بسؽجرب االمرخ شكخ وتقرجيخ مرؼ عسيرج كليرة التخبيرة ابرؼ الخشرج / جامعرة بغرجاد/ -23
 م.13/4/2019/ والسفر  1817 السخقػ

 16السرخقػ  بسؽجرب االمرخ / الفخاهيرجي/ جامعرة رئيذ الجامعرة شكخ وتقجيخ مؼ -24
 .  2/5/2019/ والسفر   642/

/  28267السرررخقػ بسؽجرررب االمرررخ بغرررجاد/  شررركخ وتقرررجيخ مرررؼ رئررريذ الجامعرررة -25
 . م10/11/2019والسفر  

 بسؽجرب االمررخ شركخ وتقرجيخ مررؼ عسيرج كليررة التخبيرة ابرؼ الخشررج / جامعرة بغررجاد/ -26
 م.4/1/2020/ والسفر  22السخقػ 

 بسؽجرب االمرخ شكخ وتقرجيخ مرؼ عسيرج كليرة التخبيرة ابرؼ الخشرج / جامعرة بغرجاد/ -27
 م.16/2/2020/ والسفر  808السخقػ 

السررخقػ  بسؽجررب االمررخ مررؼ رئرريذ الجامعررة بغررجاد/ ) مررشح قررجم ( شرركخ وتقررجيخ -28
 م .1/3/2020/ والسفر   4804

م السرخقػ  بسؽجرب االمرخ /وزيخ التعليػ العالي والبحرث العلسري  شكخ وتقجيخ مؼ  -29
 م .6/5/2020/ والسفر   208/ 2و 
السرخقػ م و  بسؽجب االمخ تقجيخ مؼ وزيخ التعليػ العالي والبحث العلسي /شكخ و  -30

 م .11/8/2020/ والسفر   532/ 2
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السرخقػ  بسؽجرب االمرخ ، الجامعرة العخاقيرة / شكخ وتقجيخ مؼ عسيرج كليرة التخبيرة -31
 م .27/9/2020/ والسفر   2074

 
 
 
   

 االست ل و السؽقتة والجائسة اللجان :ثامشا
 لجان الجائسة: وتذتسل علل ال –أ 
عزؽ في اللجشة الثقافية ، السقامة في قدػ علؽم القخان / كلية التخبية / ابؼ - 1

 م.2018/ 10/ 14/ والسفر   5331رشج /جامعة بغجاد ، السخقػ 
عزؽ في لجشة )السشحة( السقامة في قدػ علؽم القخان / كليرة التخبيرة / ابرؼ رشرج -2

 م.2018/ 10/ 14/ والسفر   5332/جامعة بغجاد ، السخقػ
السقامة في قدرػ علرؽم القرخان / كليرة التخبيرة / ابرؼ االع مية  عزؽ في لجشة -3

 م.2017/ 10/ 26/ والسفر   5116جامعة بغجاد ، السخقػ رشج /
السقامة في قدػ علؽم القخان / كلية التخبية / ابؼ  االرشادية /ي لجشة عزؽ ف -4

 م.2019/ 10/ 7/ والسفر   4531رشج / جامعة بغجاد ، السخقػ
السقامة في قدػ علؽم  مذاركة في لجشة تالي  السشاهم /رئيذ لجشة االديان  -5

فر  / والس 4423القخان / كلية التخبية / ابؼ رشج / جامعة بغجاد ، السخقػ
 م.2019/ 9/ 30
 اللجان السؽقتة  -ب
عزؽ في لجشرة ترجقي  السحترؽى الفكرخي ، السقامرة فري قدرػ علرؽم القرخان/ -1

، السررررررفر  1430اليررررررة التخبيررررررة / ابررررررؼ رشررررررج /جامعررررررة بغررررررجاد ، السررررررخقػ 
 م .22/12/2018

قدررػ علررؽم القررخان/ كليررة عزررؽ فرري لجشررة تررجقي  السحتررؽى الفكررخي ، السقامررة فرري  -2
 م .16/9/2019، السفر  383شج /جامعة بغجاد ، السخقػ ابؼ ر التخبية /
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عزررؽ فرري لجشررة تررجقي  السحتررؽى الفكررخي ، السقامررة فرري قدررػ علررؽم القررخان/ كليررة  -3
 م .15/12/2019، السفر  564التخبية / ابؼ رشج /جامعة بغجاد ، السخقػ 

، السقامرة فري قدرػ علرؽم التحزيخ لسفتسخ العلسي القخآني الثالث  عزؽ في لجشة -4
، السرررررفر  771لقرررررخان/ كليرررررة التخبيرررررة / ابرررررؼ رشرررررج /جامعرررررة بغرررررجاد ، السرررررخقػ ا

 م .13/2/2020

عزررؽ فرري لجشررة تررجقي  السحتررؽى الفكررخي ، السقامررة فرري قدررػ علررؽم القررخان/ كليررة  -5
 م .19/7/2020، السفر  231التخبية / ابؼ رشج /جامعة بغجاد ، السخقػ 

 

سة الجكتؽرا  السذكلة لغخض الشزخ في استحجاث درا الؽزارية عزؽ في لجشة -6
، السفر  1860 \5ب ت ، السخقػ /الجامعة العخاقية /الية التخبية  بسؽجب امخكػ 

 م .16/3/2020
 
 
 اللجان االست ل -ج

فرري لجشررة االسررت ل السقامررة فرري قدررػ علررؽم القررخآن /اليررة التخبيررة/ ابررؼ عزررؽ  -1
 م.1/11/2015والسفر   107رشج/جامعة بغجاد بسؽجب األمخ السخقػ 

فرري لجشررة االسررت ل السقامررة فرري قدررػ علررؽم القررخآن /اليررة التخبيررة/ ابررؼ  عزررؽ -2
 م.11/11/2015والسفر   137رشج/جامعة بغجاد بسؽجب األمخ السخقػ 

عزررؽ فرري لجشررة االسررت ل السقامررة فرري قدررػ علررؽم القررخآن /اليررة التخبيررة/ ابررؼ  -3
 م.24/4/2016والسفر   445رشج/جامعة بغجاد بسؽجب األمخ السخقػ 

عزررؽ فرري لجشررة االسررت ل السقامررة فرري قدررػ علررؽم القررخآن /اليررة التخبيررة/ ابررؼ  -4
 م.27/1/2016والسفر   131رشج/جامعة بغجاد بسؽجب األمخ السخقػ 

عزررؽ فرري لجشررة االسررت ل السقامررة فرري قدررػ علررؽم القررخآن /اليررة التخبيررة/ ابررؼ  -5
 م.26/10/2017والسفر   5116رشج/جامعة بغجاد بسؽجب األمخ السخقػ 
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رئررريذ لجشرررة االسرررت ل السقامرررة فررري قدرررػ علرررؽم القرررخآن /اليرررة التخبيرررة/ ابرررؼ  -6
والسرررررررررفر   524رشررررررررج/جامعة بغرررررررررجاد بسؽجررررررررب األمرررررررررخ اإلداري السررررررررخقػ 

 م.28/11/2017

عزؽ في لجشة االست ل السقامة في قدػ علؽم القخآن /الية التخبية/ ابؼ  -7
 م.2/9/2019والسفر   330رشج/جامعة بغجاد بسؽجب األمخ السخقػ 

  
 

 تاسعا : تقؽيػ بحث 
بسؽجرب  كليرة التخبيرة ابرؼ رشرج للعلرؽم االندرانية/جامعة بغرجادفري  تقؽيػ بحرث -1

 . م10/5/2016والسفر   206األمخ السخقػ 

تقؽيػ بحرث فري كليرة التخبيرة ابرؼ رشرج للعلرؽم االندرانية/جامعة بغرجاد بسؽجرب  -2
 م .30/10/2016والسفر   334األمخ السخقػ 

والسفر   7/1بغجاد بسؽجب األمخ السخقػ الحكسة  بيتتقؽيػ بحث في  -3
 م .24/1/2017

تقؽيػ بحرث فري كليرة التخبيرة ابرؼ رشرج للعلرؽم االندرانية/جامعة بغرجاد بسؽجرب  -4
 م .12/3/2018األمخ والسفر  

بسؽجررب األمررخ السررخقػ  كليررة العلررؽم االسرر مية / تقررؽيػ بحررث فرري جامعررة بغررجاد -5
 م .19/11/2018والسفر   407

 كليرة السخسلة مرؼ تخقية مؼ مختبة مجرس الل مختبة استاذ مداعج ثتقؽيػ بح -6
والسررررفر   115بسؽجررررب األمررررخ السررررخقػ  االمررررام الكرررراظػ للعلررررؽم االسرررر مية / 

 م .28/3/2019

تقؽيػ بحث في جامعة بغجاد كلية العلؽم االس مية / بسؽجب األمخ السخقػ  -7
 م .12/11/2019والسفر   512

 

 تتزسؼ قدسيؼ  -: وورش العسل اتالسفتسخ : الشجوات و عاشخا
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  محاضخ برفة–أ 
القيام بؽرشة عسل بعشؽان ) سخ الدواج في الجيانة السديحية( في قدرػ علرؽم  -1

 م. 2016القخان/الية التخبية ابؼ رشج للعلؽم االندانية/جامعة بغجاد 

(  بالتخبيررة والتعلرريػ تختقرري االمررػ) دررابعفرري السررفتسخ الررجولي العلسرري ال مذرراركة -2
بسؽجررب االمررخ ، اليررة التخبيررة ابررؼ رشررج للعلررؽم االندررانية  /جامعررة بغررجادفرري 

سخ ) السفتسخفي هحا  كالبحث السذار ،م 30/3/2019والسفر   1612السخقػ 
 .   (دراسة وص ية  ،السديحية  فالطؽائالتعسيج بيؼ 

فرري  )سرربل التعراير الدرلسي بريؼ الرجيانات ( بؽرشرة عسرل بعشرؽان مذراركة فري -3
، بالذرتخاق مرع بيرت قدرػ علرؽم القرخانابؼ رشج للعلؽم االندرانية  الية التخبية
 م.9/2019/ 18والسفر   23/1742بسؽجب األمخ السخقػ  الحكسة /

 ) يؽمغ االول في الكلية لطلبرة قدرػ علرؽم القرخان ( القيام بؽرشة عسل بعشؽان -4

 فرري قدررػ علررؽم القخان/اليررة التخبيررة ابررؼ رشررج للعلررؽم االندررانية/جامعة بغررجاد
 م.1/2020/ 22السفر  و  419بسؽجب األمخ السخقػ 

 
 برفة حزؽر  -ب
مذاركة في نجوة )معاييخ االعتساد وضبط الجؽدة للبحث العلسي( في كلية التخبية  -1

 .م 2015للبشات الجامعة العخاقية 

في قدرػ علرؽم  حزؽر في الشجوة العلسية بعشؽان ) مذاال التعليػ وطخق ع جه( -2
 .م 2016بغجاد خبية ابؼ رشج للعلؽم االندانية/جامعة القخان/الية الت

( فري قدرػ الع مة الفزرلي االصرالة والتججيرجعشؽان ) حزؽر في الشجوة العلسية ب -3
 .م2016علؽم القخان/الية التخبية ابؼ رشج للعلؽم االندانية/جامعة بغجاد 

اإلسر مية/ حزؽر في الشجوة الفكخيرة السقامرة فري قدرػ علرؽم القرخآن والتخبيرة  -4
الية التخبية/ابؼ رشج/ جامعة بغجاد تحت عشؽان) القجس بيؼ األمرذ واليرؽم( بسؽجرب 

 م.15/1/2018والسفر   335األمخ اإلداري السخقػ 
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مخاعاة السقام  بعشؽان ) سحاضخة القخانية ل ستاذ فاضل الدامخائيحزؽر في ال -5
 / ة ابؼ رشج للعلؽم االندانية( في قدػ علؽم القخان/الية التخبيفي التعبيخ القخاني
 .م 2016جامعة بغجاد 

الع مرررة الدررريج   حدررريؼ فزرررل   بعشرررؽان )  الفكخيرررةسحاضرررخة الفررري  حزرررؽر -6
( فرري قدررػ علررؽم القخان/اليررة التخبيررة ابررؼ رشررج ومشهجرره فرري تفدرريخ  مررؼ وحرري القررخان

 .م 2016للعلؽم االندانية/جامعة بغجاد 
درررػ دراسرررات األديررران والسعشؽنرررة )دور الحذرررج حزرررؽر ورشرررة العسرررل الخاصرررة بق -7

الذعبي الؽاقع وادفاق( والتي عقجت في مفسدة بيت الحكسة / بسؽجب األمرخ السرخقػ 
 م.19/12/2016والسفر   23/1969

حزررؽر فرري الشررجوة العلسيررة بعشررؽان )الفكررخ التكفيررخي جررحور  ومعالجترره ( فرري قدررػ -8
( والسرررفر  122بغرررجاد السرررخقػ ) /علرررؽم القرررخان/ كليرررة التخبيرررة ابرررؼ رشرررج /جامعررره 

 م.18/4/2018

مذرراركة فرري فعاليررات السررفتسخ الررجولي االول تحررت شررعار )االمررام الحدرريؼ رسررالة  -9
 .م 2016 /بغجاداندانية الل العالػ( في مشتجى الد م الجولي

تحرت شرعار )االمرام الحدريؼ رسرالة  في فعاليات السفتسخ الجولي الثانيمذاركة  -10
 .م 2016 /بغجادالعالػ( في مشتجى الد م الجولياندانية الل 

 االمامفي رحاب تحت شعار ) الثفي فعاليات السفتسخ الجولي الثمذاركة  -11
 .م 2016 /بغجاد( في مشتجى الد م الجوليعليه الد م  الحديؼ

مذاركة في فعاليات السفتسخ الجولي الخابع الحي انعقج في مجيشرة بغرجاد الدر م  -12
ار) االتجاهرررات الحجيثرررة فررري الجراسرررات اإلندرررانية واالجتساعيرررة وآليرررات شرررع  تحت

التطبي ( الحي أقامه مشتجى الد م الرجولي للثقافرة والعلرؽم فري يرؽمي األحرج واالثشريؼ 
 م.2017تذخيؼ األول  16-15السؽاف  

تسخ الجولي العلسي الدادس )دور التخبيرة والتعلريػ فري مؽاجهرة مذاركة في السف  -13
ات الفكخية والتخبؽية مخحلة ما بعرج داعرر ( فري كليرة التخبيرة ابرؼ رشرج للعلرؽم التحجي
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نيدران  26_25االندانية / جامعة بغجاد ، السشعقج يؽمي االربعا  والخسريذ السؽافر  
 م .2018

السذاركة في السدابقة القخآنية األولرل التري أقامهرا )قدرػ علرؽم القرخآن الكرخيػ(  -14
اإلندرانية ر ابرؼ رشرج بالتعراون مرع كليرة الرجيؼ الجامعرة يرؽم  فري كليرة التخبيرة للعلرؽم

 م.27/3/2017االثشيؼ السؽاف  
حزؽر السفتسخ الشبؽي العلسري الدرابع ،لقدرػ العلرؽم التخبؽيرة والشفدرية / كليرة  -15

 م.10/1/2019  والسفر ، 174التخبية جامعة بغجاد السخقػ 
)االرتقررا  بجررؽدة التعلرريػ طخيرر   السذرراركة فرري السررفتسخ الررجولي العلسرري الدررابع -16

كلية التخبية ابؼ رشرج للعلرؽم االندرانية فري جامعرة  أقامتهلبشا  العخاق الججيج ( الحي 
 م.  2019نيدان  1/ 15-14افقيؼ بغجاد ، السشعقج يؽمي االحج واالثشيؼ والسؽ 

السذررراركة فررري االحتفرررال الرررحي اقامرررة مشترررجى الدررر م الرررجولي للثقافرررة والعلرررؽم،  -17
بحزررؽر اعزررا  مجلررذ محافعررة بغررجاد ومكتررب وزيررخ الجاخليررة وعررجد مررؼ شرريؽ  و 

واالبترداز العذائخ  والحي تزسؼ  لقا  محاضرخات تثقي يرة عرؼ ) السخرجرات واالشراعة 
 م.2019/ 12/1اإللكتخوني ( وذلغ يؽم الدبت السؽاف  

 
   الجورات: الحادي عذخ 

د التطرررؽيخ  والتعلررريػ التخهيرررل  التخبرررؽي السقامرررة فررري مخكررر مذررراركة فررري دورة -1
والسررفر   528بغررجاد بسؽجررب األمررخ اإلداري السررخقػ السدررتسخ ، جامعررة بغررجاد / 

 م.17/5/2007

السقامة في مخكد التطؽيخ  والتعليػ السدتسخ ،  اللغة العخبية مذاركة في دورة  -2
والسررررررفر   229جامعررررررة بغررررررجاد / بغررررررجاد بسؽجررررررب األمررررررخ اإلداري السررررررخقػ 

 م.17/5/2007
فرري كليررة التخبيررة للعلررؽم  (Google Scholar)ة فرري دورة الحاسررؽب السذررارك -3

 م.17/1/2017اإلندانية ر ابؼ رشج 
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مذاركة في دورة )تطؽيخ مهارات اللغة العخبية لألساتحة مؼ غيخ االختراص(  -4
في قدػ اللغة العخبية/ كلية التخبية/ ابؼ رشج، جامعة بغجاد بسؽجب األمخ اإلداري 

 م.21/1/2018  والسفر  429السخقػ 
طة طخي  ( علل ر السذاركة في دورة ) كي ية الخد علل مقؽمي البحث العلسية خا-5

 م.5/11/2018والسفر   3204قاعة مخكد التعليػ السدتسخ جامعة بغجاد السخقػ 
( مع وحجة التعليػ السدتسخ ، جامعة Researcn gateالسذاركة في دورة )-6

والسفر   654ابؼ رشج قدػ الحاسؽب السخقػ في كلية التخبية  ةبغجاد ، السقام
 \م.5/2/2019

( في قدػ اللغة مؼ الشت مجانا  ؼتطؽر السهارات ل ااديسييمذاركة في دورة ) -7
 4308العخبية/ كلية التخبية/ ابؼ رشج، جامعة بغجاد بسؽجب األمخ اإلداري السخقػ 

 م.23/9/2019والسفر  

خكد ابؼ سيشا للتعليػ االلكتخوني م( في google classroomمذاركة في دورة ) -8
 م.29/10/2019والسفر   559جامعة بغجاد بسؽجب األمخ اإلداري السخقػ ،

بسؽجب  /( كلية التخبية/ ابؼ رشج، جامعة بغجاد scopusمذاركة في دورة ) -9
 .م19/11/2019والسفر   5269األمخ اإلداري السخقػ 

بسؽجب خ، جامعة بغجاد في مخكد التعليػ السدتس   (TOTمذاركة في دورة ) -10
 .م20/2/2020والسفر   998األمخ اإلداري السخقػ 

 
 

 نذخ الفيجيؽهات علل اليؽتيؽب   -الثاني عذخ :
)اعادة بشا  الكعبة حؽل مادة الديخة الشبؽية للبكالؽريؽس السخحلة الثانية  -1

 ،والخلؽة في غار حخا ( 
 يخ ،تحت عشؽان التذخيعات حؽل مادة علػ مقارنة االديان دراسات عليا ماجدت-2
قشا  الجسعية الؽطشية لخعاية \حؽل فايخوس كؽرونا مشذؽر علل قشاتيؼ -3

 السكفؽفيؼ وقشا  كلية التخبية ابؼ رشج للعلؽم االندانية.
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