
 
 الديخة الحاتية

 
    معمهمات شخرية : -1

  د.عبج الجهاد ســالم عثسان الجبهري  :االسم                   
 التخبية اإلسالمية قدم التخبية األساسية كمية  السهصل جامعةيعسل حاليا تجريدي في 

 
                                مهصل / حي اليخمهك         العشهان الجائم : 
 07701700448 الياتف :رقم  

 15/3/2009تاريخ الحرهل عمييا :                 أستاذ مداعج السختبة العمسية الحالية :
                    10/6/2009 :والسؤرخ في                  9/16/9381 رقم وتاريخ األمخ الجامعي :

 تفديخ التخرز الجقيق:            أصهل الجين التخرز العام: 
             23/12/2017                  :  تاريخ األستاذية بمختبة قجم معاممة تخقية إلى 

              
 الذيادات الجامعية :-2

 : اسم السذخف( و) عشهان الخسالة أو األطخوحة العمسية-3
م.د اياد عبج السجيج ،ا. الزحاك بن مداحم )جسع ودراســـة(تفدــــيخ  الساجدتيخ   

 ( اليجخي 8الجيــهد التفديخية في بالد الذام في القخن ) الجكتهراه
 ، أ.د رشيج عبج الخحسن العبيجي

 الجهة المانحة االختصاص الشهادة
تاريخ الحصول 

 عليها

اللغة العربية وعلوم  بكالوريوس 

 القرآن

 م1991/ 1/7 الجامعة اإلسالمية )بغداد( 

اللغة العربية وعلوم   ير ماجست

 القرآن

 م7/11/1999 الجامعة اإلسالمية )بغداد( 

اللغة العربية وعلوم   دكتوراه 

 القرآن

 م11/7/4112 الجامعة اإلسالمية )بغداد( 



 السؤلفات السشجدة -4
 تفديخ ابه بكخ الشقاش السهصمي )جسع ودراسة( - أ
 كتاب تحقيق - ب

رةالقهاعـــج السقـــخرة والفهائـــ شـــخح العقـــهدل السجـــهىخةل وال للـــيرل السبت ـــخة  الذـــييخة  ج السحـــخ 
 الذيخ سمطان بن ناصـخ السقخئ  شخح العالمة الدبعة السخضية القخارفي ألصهل  بالبقخية

    ىـ1138 ت  الجبهري الخابهري 
 عثسان الجكتهر عبجالسالك سالم  باالشتخاك مع األستاذ  

 ونــاقر العجيــج مــن الخســائل و االطــاري  الجامعيــة فــي جامعــةالجراســات العميــا درس فــي  - ت
 السهصل وت خيت وبغجاد.

 

 :والسقبهلة لمشذخاألبحاث السشذهرة  -5
  

 العجد والتاريخ جية الشذخ عشهان البحث ت
تختيـــل اتيـــات الستذـــابية فـــي  1

 القخآن ال خيم 

مجمـــة كميـــة العمـــهم  مشذـــهر
 اإلسالمية/جامعة السهصل

ـــــــــــــــي  44العـــــــــــــــجد/ ف
 م30/8/2008

تحقيق تفدـيخ )سـهرة األنفـال(  2
ألبكــــار وشــــهارد مــــن )نهاىــــج ا

ــــــام الدــــــيهطي  ــــــار( للم األف 
 حاشية عمى تفديخ البيزاوي 

ـــة  مشذـــهر ـــة أبحـــاث كمي مجم
التخبيــــــــــة      األساســــــــــية/ 

 جامعة السهصل

العـــــجد الثـــــاني السجمـــــج 
 2009الثامن 

أبهبكـــــخ الشقـــــاش السهصــــمي ،  3
 شــيهخو، تالميـحه، مؤلفاتو

مجمــة مخكــد دراســات  مشذــهر
 السهصل/ جامعة السهصل

عجد الثالث والعذـخون ال
 م2009الدشة الثانية 

خرــــائز مشــــاىي السفدــــخين  4
 في القخن الثامن اليجخي 

 ) عخض وتحميل( 

مشذهر في مجمة كمية العمـهم 
 االسالمية / جامعة السهصل 

السجمـــــج االول / العـــــجد 
 م 2007االول حديخان 

السؤسدات الجيشة وأثخىا في  5
تطهر الجراسات القخآنية في 

 ( ىـ8لذام في القخن )بالد ا

مجمة كمية العمهم  مشذهر
 االسالمية / جامعة السهصل 

السجمج الدابع العجد 
13/1 

 2013كانهن الثاني 
حخف الظار بين القخار  6

 والسفدخين 
مجمة أبحاث كمية مشذهر 

 التخبية األساسية 

  44عجد
28/12/2017 



ــــي التفدــــيخ  7 ــــاش ف ــــهال الشق اق
 ثيقاً )سهرة البقخة( جسعًا وته 

مخكــــــــد البحــــــــهث  مشذــــــــهر
والجراســـــــــــــات اإلســـــــــــــالمية 

 )مبجأ(الجامعة العخاقية

فـــــــــــي  26ج/3عـــــــــــجد
22/1/2018 

الذيخ عبجهللا سخاج الجين  8
ومشيجو في  ىـ(1422)ت

كتابو )حهل تفديخ سهرة 
 الفاتحة ام القخان ال خيم( 

مشذهر في مجمة العمهم 
 اإلسالمية في جامعة ت خيت 

الدـــــشة الخابعـــــة العـــــجد 
امذ عذـــــخ فـــــي الخـــــ

 م     2013-ىـ1434

اساليب الشبي )صمى هللا عميو  9
 وسمم ( في التخبية والتعميم 

مشذهر في وقائع السؤتسخ 
العمسي الدشهي الدادس 

ل مية  )الجولي الثاني (
التخبية األساسية  السشعقج 

  -2013(أيار 8-7في )

ــــــــــــي 2142العــــــــــــجد  ف
11/6/2013 

الديخة الشبهية بين الهاقعية  10
 والتطبيق

 

ـــجوة كميـــة  ـــي فـــي ن بحـــث الق
 العمهم اإلسالمية الخابعة 

 

  السشترخ اإلسالم 11
 )نظخة مدتقبمية( 
 

ـــجوة كميـــة  ـــي فـــي ن بحـــث الق
 العمهم اإلسالمية الخامدة

 
 

الشقــاش السهصــمي )دراســة فــي  12
 حياتو(

السؤتسخ العمسي الدـشهي فـي  
ـــجاد  ـــة بغ ـــاريخ جامع قدـــم الت
)السهصـــــل عبـــــخ التـــــاريخ ( 

22/3/2018 

 

اقـــهال ابـــي مجمـــد فـــي تفدـــيخ  13
 سهرة البقخة )جسع ودراسة(

ـــة  مشذـــهر ـــة أبحـــاث كمي مجم
التخبيــــــــــة      األساســــــــــية/ 

 جامعة السهصل

 4العـــــــجد  15السجمـــــــج 
 2019لذيخ أيمهل 

 
 

التــهازن الف ـــخي لتعديــد ثقافـــة  14
 الحهار والعير معا 

الـــــــجولي الف ـــــــخي  خالســـــــؤتس
جامعـــة  30/6/2019الثـــاني 

 هصلالس

سيتم نذخه فـي البحـهث 
 قخيبا  ووقائع السؤتسخ



اثــخ التــهازن الف ــخي فــي تشسيــة  15
ــــــــــي الدــــــــــمسي التعــــــــــاير  ف

 السجتسعات العخبية

الـــــــــــجولي األول   خالســـــــــــؤتس
 25/9/2019اســـــــــــــــــطشبهل 

 جامعة باشاك

فــي  16العــجد 2السجمــج 
 2019سبتسبخ 10

 
   فييا: السذاركالمجان  -6 
 :حث العمسيعزه في وزارة التعميم والب-أ 

  ـــــيم والبحـــــث العمســـــي ذي العـــــجد :ب ت ـــــة فـــــي وزارة التعم ـــــي  5/11389عزـــــه لجش ف
24/11/2011   

 
 المجان في الجامعة : -ب 
  األمخ الجـامعي فـي كميـة العمـهم اإلسـالمية بـ تشفيح أعسال اعسار كافتخيا وأبشيةعزه لجشة

 26/10/2005في  9/29/11479ذي العجد:

 
 لجشة التالوة والحفظ في جامعة السهصل . ية ,عزه لجشة السدابقة اإلبجاع 

 فــي 1413اســتالم بشايــة كميــة العمــهم االســالمية بــاألمخ الجــامعي ذي العــجد  عزــه لجشــة
 9/13/9220عزه المجشة السخكدية لمقـخان ال ـخيم بـاألمخ الجـامعي ذي العـجد 2/12/209

 18/5/2011في 
  
 فـــي  9/13/15889ذي العـــجد عزـــه المجشـــة السخكديـــة لمقـــخان ال ـــخيم بـــاألمخ الجـــامعي

28/9/2009 
 األمخ الجـامعي ذي فـي كميـة العمـهم اإلسـالمية بـ خعزه لجشة اسـتحجاث دراسـة الساجدـتي

 12/12/2011في  3/7/22049العجد:
  
 
 
 
 
 
 



 :يافيالسذارك عزهية المجان – ج
 

  2011الى 2005كمية العمهم اإلسالمية األعهام  مجمذعزه  

 2011الى   2005  سالميةمقخر مجمذ كمية العمهم اإل  

  2005عزه المجشة العمسية في قدم أصهل الـجين فـي كميـة العمـهم اإلسـالمية األعـهام 
  2011الى
  2018والعام  2011ية لمعام مالسفي قدم التخبية االالمجشة العمسية رئيذ 
 ــــــي قدــــــم التخبيــــــة األساســــــية لمعــــــام رئــــــيذ المجشــــــة االمتحانيــــــة  2014و 2013ف
  2017و2016و
 ي المجشة االستذارية لسجمة كمية العمهم اإلسالميةعزه ف 

 عزه المجشة العمسية في قدم أصهل الجين ل مية العمهم اإلسالمية 

  عزه في المجشة السخكدية لمقخان ال خيم في جامعة السهصل 

 عزه في المجشة االنزباطية في كمية العمهم اإلسالمية 

  اإلسالميةعزه ارتباط شعبة الزسان والجهدة ل مية العمهم 

 االستيخاد في كمية العمهم اإلسالمية 

 السذخف عمى وحجة التعميم السدتسخ ل مية العمهم اإلسالمية 

  0229 فخع نيشهى  / اإلسالميةعزه لجشة التحكيم لسدابقة مخكد بحهث والجراسات 

  عزه لجشة السقاصة العمسية في كمية العمهم اإلسالمية 

 2018لمعام  ة اإلسالميةجشة العمسية في قدم التخبيرئيذ الم 

  2018والعام  2011لمعام  يةمالاإلسفي قدم التخبية  أرشفةعزه 

 2017-2016لمدشة الجراسية ية الممتحانية في قدم التخبية اإلسإلرئيذ المجشة ا  
 2019-2018لمعام الجراسي  رئيذ المجشة العمسية في قدم التخبية األساسية 

  العمســـي الثالـــث السذـــتخك بـــين كميتـــي التخبيـــة العمسيـــة لمســـؤتسخ الـــجولي  عزـــه لجشـــة
األساســية جامعــة السهصــل ودىــهك الــحي أقــيم تحــت شــعار )ت امــل العمــهم نحــه تحقيــق 

 10/4/2019اىجاف التعميم( السقام بتاريخ 

  اإلسـالمية العمـهم  ةالسذتخك بـين كميـ الجولي الف خي الثانيعزه لجشة العمسية لمسؤتسخ
الــحي أقــيم تحــت لسجســع العــالسي لمتقخيــب بــين األديــان بالتعــاون مــع االسهصــل  جامعــة
 30/6/2019( السقام بتاريخ التشهع الجيشي والقهمي والت امل السجتسعيشعار )

 20120-2019لمعام الجراسي  رئيذ المجشة العمسية في قدم التخبية األساسية 



 
 الشجوات العمسية :و السداىسة في السؤتسخات  -7
 
 التاريخ مكان انعقادىا اسسيا ت

 السؤتسخ العمسي األول 1
)دور الف ــخ اإلســالمي فــي بشــار السجتســع 

 السعاصخ (

جامعـــــة السهصـــــل كميـــــة العمـــــهم 
 اإلسالمية 

15-16/11/2005 

 السؤتسخ العمسي الثاني  2
ـــم ومعخفـــة يـــجعه إلـــى  )اإلســـالم ديـــن عم

 الحزارة والتقجم(

جامعـــــة السهصـــــل كميـــــة العمـــــهم 
 اإلسالمية

15-16/4/2007 

 لسؤتسخ العمسي الثالثا 3
 )اإلسالم وتحجيات العرخ ( 

جامعـــــة السهصـــــل كميـــــة العمـــــهم 
 اإلسالمية

13-14/4/2009 

ــــــــــة األول )السدــــــــــكخات  4 ــــــــــجوة العمسي الش
والسخــجرات وتيثيخاتيــا الدــمبية عمــى الفــخد 

 والسجتسع (

جامعـــــة السهصـــــل كميـــــة العمـــــهم 
 اإلسالمية

 

2006 

تحــجيات الشــجوة العمسيــة الثانيــة )اإلســالم و  5
 العرخ(

جامعـــــة السهصـــــل كميـــــة العمـــــهم 
 اإلسالمية

16/7/2007 

الشـــجوة العمسيـــة الخابعة)ســـيجنا   )صـــمى  6
هللا عميو وسمم( رجل اإلندانية والحزـارة 

 والدالم(  

جامعـــــة السهصـــــل كميـــــة العمـــــهم 
 اإلسالمية

20/12/2006 

الشــجوة العمسيــة الدادســة )اليجــخة الشبهيــة  7
 ا العمسية (السباركة ودالالتي

جامعـــــة السهصـــــل كميـــــة العمـــــهم 
 اإلسالمية

23/1/2008 

ــــي  8 ــــة الدــــابعة )اإلســــالم ف ــــجوة العمسي الش
 مهاجية التحجيات السعاصخة(

جامعـــــة السهصـــــل كميـــــة العمـــــهم 
 اإلسالمية

15-16/4/2008 

الشــــــجوة العمسيــــــة الثامشــــــة )دور عمســــــار  9
 السهصل في نذخ العمهم الذخعية(

جامعـــــة السهصـــــل كميـــــة العمـــــهم 
 اإلسالمية

15/4/2011 

السؤتسخ العمسي الثاني )نحه مشيي عمسي  10
 أفزل لفيم العمهم اإلسالمية(

جامعــــــة االنبــــــار كميــــــة العمــــــهم 
 اإلسالمية

11-12/4/2012 

الشـــــجوة العمسيـــــة الثامشـــــة )القـــــخرات  11
 القخانية اصالة وابجع(

جامعــة السهصــل كميــة العمــهم 
 اإلسالمية

20/3/2012 

 الشجوة العمسية  12
)نرــخة الشبــي صــمى هللا عميــو وســمم 

 23/4/2013 جامعة السهصل كمية التخبية
 



 دروس وعبخ (–
الســؤتسخ العمســي التاســع )اســيامات  13

عمسـار السدـمسين فـي بشـار الحزــارة 
 االندانية(

 -بغــجاد  –الجامعــة العخاقيــة 
 كمية التخبية

21-22/4/2013 

مســي الدــشهي )السهصــل الســؤتسخ الع 14
 عبخ التاريخ (

 00/3/0208 قسم التاريخ جامعة بغجاد

الشـــجوة العمسيـــة الثانيـــة )دور الســـخأة  15
 في بشار السجتسع(

 2018/نيدان /5 قدم التاريخ جامعة السهصل  
 

الشــــجوة العمسيــــة األولــــى )التحــــجيات  16
البيئية واثخىا في السشظهر اإلسـالمي 

 (رؤية إسالمية معاصخة–

 جامعة السهصـل كميـة التخبيـة
االساســـــــية قدـــــــم التخبيـــــــة 

 االسالمية

28/11/2018 

الســـــــؤتسخ العمســـــــي الـــــــجولي األول  17
)العمهم اإلندانية الرخفة رؤية نحـه 

 التخبية والتعميم السعاصخ(

اون عـــنقابـــة االكـــاديسيين بالت
كميـــة التخبيـــة االساســـية مـــع 

 جامعة دىهك 

11-12/2/2019 

  ي الف خي الثانيالسؤتسخ الجول 18
التـــهازن الف ـــخي لتعديـــد ثقافـــة الحـــهار  )

 (والعير معا 

كميـــــة العمـــــهم  جامعـــــة السهصـــــل
اإلســالمية بالتعــاون مــع السجســع 

 العالسي لمتقخيب بين األديان

  32/6/0209 

ـــــثا 19 ـــــي الثال ـــــجولي العمس ـــــؤتسخ ال  لس
ــق اىــجاف  ــهم نحــه تحقي )ت امــل العم

 التعميم(

ة مذــتخك بــين كميتــي التخبيــ 
األساســــية جامعــــة السهصــــل 

 ودىهك 

  10/4/2019 

 حــهل ثقافــة)الســؤتسخ الــجولي األول   20
التعــــاير الدــــمسي فــــي السجتسعــــات 

 (العخبية

ــــــا   ــــــة تخكي اســــــطشبهل جامع
 باشاك

25/9/2019 
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 السيد رئيس جامعة الموصل المحترم: .1
 

  رقم وتاريخ الكتاب الجهة  ت

السيج رئيذ جامعة  0  
 الطهصل

 في  1104 /9/02
 م   0226 /8/3 

عضه لجظة تحضيخية لمطؤتطخ األول 
لكمية العمهم اإلسالمية والطشاركة في 

 الطؤتطخ

السيج رئيذ جامعة  0
 الطهصل

 في 9/02/00666
 م 06/7/0226 

عضه لجظة تحضيخية لمظجوة العمطية 
 الثانية لكمية العمهم اإلسالمية 

رئيذ جامعة السيج  3
 الطهصل

  في  0047 /9/02
 م0227 /3/7 

عضه لجظة تحضيخية لمطؤتطخ الثاني 
 لكمية العمهم اإلسالمية 

السيج رئيذ جامعة  1
 الطهصل

 في  0206 /9/02
 م0228 /03/0 

عضه لجظة تحضيخية لمظجوة السادسة 
 لكمية العمهم اإلسالمية

السيج رئيذ جامعة  4
 الطهصل

 في 9/02/00237
 07/7/ 0229  

عضه لجظة تحضيخية لمطؤتطخ الثالث 
 لكمية العمهم اإلسالمية

السيج رئيذ جامعة  6  
 الطهصل

 في 9/02/02289
 م0229 /08/6 

 التخقية إلى مختبة أستاذ مساعج

السيج رئيذ جامعة  7  
 الطهصل

 في  9/02/987
 م0200 /06/0 

عضه المجظة الطخكدية لمقخان الكخيم 
 لجامعة الطهصل 

السيج رئيذ جامعة  8   
 الطهصل

 في  9/02/00269
 م0200 /09/6 

النتهاء الطجة القانهنية لطظصب معاون 
العطيج لمشهون اإلدارية لكمية العمهم 

 اإلسالمية 

السيج رئيذ جامعة  9  
 الطهصل

 في 0023 /9/02
 م0200 /04/0 

عضه المجظة الطخكدية لمقخان الكخيم 
 لجامعة الطهصل 

  
02 

رئيذ جامعة  السيج
 الطهصل

 في 3180 /9/02
 م0200 /06/0 

عضه لجظة تحضيخية لمظجوة السابعة 
 لكمية العمهم اإلسالمية
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السيج عطيج كمية  0   
 العمهم اإلسالمية

في  9/6/842
4/00/0224 

لكمية  األولالطشاركة في الطؤتطخ العمطي 
 اإلسالميةالعمهم 

ج عطيج كمية السي 0   
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/034
04/00/0226 

الطشاركة في نجوة العمطية الخابعة لكمية 
 اإلسالميةالعمهم 

السيج عطيج كمية  3   
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/130
04/3/0227 

  اإلسالميةلمطشاركة في نقل كمية العمهم 

السيج عطيج كمية  1   
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/180
7/4/0227 

الطشاركة في الطؤتطخ العمطي الثاني لكمية 
 العمهم االسالمية 

السيج عطيج كمية  4   
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/744
0/8/0227 

لمقيام بالهاجبات في ادارة كمية العمهم 
 االسالمية

    
6 

السيج عطيج كمية 
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/406
6/4/0228 

ارة كمية العمهم لمقيام بالهاجبات في اد
 االسالمية

السيج عطيج كمية  7
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/0348
09/02/0228 

لمقيام بالهاجبات في ادارة كمية العمهم 
 االسالمية

لسيج عطيج كمية  8
 العمهم اإلسالمية

      في 9/3/743
 09 /4/0229 

لمطشاركة في انجاح الظجوة الطالبية 
 ميةالثانية لكمية العمهم االسال

السيج عطيج كمية  9   
 العمهم اإلسالمية

في   9/3/402
00/1/0229 

لمقيام بالهاجبات في ادارة كمية العمهم 
 االسالمية

السيج عطيج كمية  02
 العمهم اإلسالمية

      في 9/3/0271
 7 /7 /0229 

لمجههد في اداء المجظة الطخكدية في كمية 
 العمهم االسالمية

السيج عطيج كمية  00
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/428
4/1/0202 

لمطشاركة في نقل الكمية الى البظاية 
 الججيجة

السيج عطيج كمية  00
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/0038
7/7/0202  

-0229لطظاسبة انتهاء العام الجراسي 
0202 

السيج عطيج كمية  03 
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/0329
0/00/0202  

ال الطمبة في كمية لمطشاركة في استقب
 العمهم اإلسالمية 



السيج عطيج كمية  01 
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/803
03/4/0200 

الطشاركة في الظجوة العمطي السابعة لكمية 
 العمهم اإلسالمية

  
04 

السيج عطيج كمية 
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/847
0/6/0200 

- 0202لطظاسبة انتهاء العام الجراسي
0200 

  
06 

السيج عطيج كمية 
 العمهم اإلسالمية

في  9/3/860
4/6/0200 

طظاسبة إدارة المجان االمتحانية لمجراسة ب
 الطسائية لكمية العمهم اإلسالمية 

السيج عطيج كمية  07
 العمهم اإلسالمية

 الخمادي  /

في  620العجد 
03/1/0201 

الطشاركة في الطؤتطخ العمطي الثاني لكمية 
 معة االنبارالعمهم اإلسالمية جا

السيج مجيخ تخبية  08
 نيظهى 

في  84221العجد:ع/
06/00/0203 

لتجريب مظتسبي مجيخية تخبية نيظهى في 
كمية التخبية األساسية دورة التعميم 

 الطستطخ
السيج عطيج كمية  09

 األساسيةالتخبية 
في  0196العجد
0/4/0200  

 االمتحانية  ظةالمج انهاء اعطالطظاسبة ب 
 

ج عطيج كمية السي 02
 األساسيةالتخبية 

في   1324العجد 
9/00/0200 

 االمتحانية  ظةالمج انهاء اعطالطظاسبة ب
 

السيج عطيج كمية  00
 األساسيةالتخبية 

في   727العجد   
3/3/0203 

 االمتحانية  ظةالمج انهاء اعطالطظاسبة ب
 

السيج عطيج كمية  00
 األساسيةالتخبية 

في  0630العجد  
30/7/0203 

 االمتحانية  ظةالمج انهاء اعطالطظاسبة ب
 

السيج عطيج كمية  03
 األساسيةالتخبية 

في  1324العجد 
9/00/0200 

لجظة تهزيع الطمبة عمى الطجارس لمعام 
0200-0203 

السيج عطيج كمية  01
 األساسيةالتخبية 

 ارشفة االسئمة انهاء اعطالطظاسبة ب 08/8/0203في  3007 
 االمتحانية 

لسيج عطيج كمية ا 04
 األساسيةالتخبية 

في  3700العجد  
01/02/0203 

 االمتحانية  ظةالمج انهاء اعطالطظاسبة ب
 

السيج عطيج كمية  06
 األساسيةالتخبية 

في  690العجد  
03/0/0201 

 االمتحانية  ظةالمج انهاء اعطالطظاسبة ب
 

لجظة تهزيع الطمبة عمى الطجارس لمعام  في  0009العجد  السيج عطيج كمية  07



 0201-0203 1/6/0201 األساسيةالتخبية 
السيج عطيج كمية  08

 األساسيةالتخبية 
في  808العجد  

00/00/0207 
 االمتحانية  ظةالمج أعطال إنهاءطظاسبة ب

 
د.غيجاء كطبر الظائبة  09

عضه لجظة التعميم 
العالي والبحث العمطي 

 البخلطانية 

بتاريخ  0049العجد 
0/0/0208 

في جامعة العطمية التعميطية  وتطهيخ دارةإ
 الطهصل

السيج مساعج رئيذ  32
لمشؤون اإلدارية  
 جامعة الطهصل

في  9/02/0690
4/8/0209 

لمجههد الطبحولة في في اعطال المجظة 
العمطية في الطؤتطخ الجولي الثاني )التظهع 

 الجيظي والقهمي والتكامل الطجتطعي(
نقابة االكاديطيين  30

 قيينالعخا
لمجههد الطبحولة والطشاركة في الطؤتطخ  /00/0في  0096 09

األكاديطيين العخاقيين الجولي األول لظقابة 
بالتعاون مع كمية التخبية األساسية جامعة 

 دههك
السيج عطيج كمية العمهم  30

/جامعة اإلسالمية
 تكخيت

في  7/04/3277لعجد
09/00/0208 

ة لمجههد الطبحولة والتعاون في مظاقش
طالبة الطاجستيخ امظة صالح ارحيم في 

 العمهم اإلسالمية/جامعة تكخيت كمية
السيج عطيج كمية  33

 التخبية األساسية
في  0988 

07/02/0208 
 ارشفة االسئمة انهاء اعطالطظاسبة ب

 االمتحانية 
السيج عطيج كمية التخبية  31

 األساسية
في 0610 العجد
00/6/0208  

تهزيع الطمبة عمى التطبيق الفخعية و  لجظة
0208-0207الطجارس لمعام   

السيج عطيج كمية التخبية  34
 األساسية

األولى لقسم ظجوة العمطية المطشاركة في ل 9/00/0208في  3460
التخبية كمية التخبية اإلسالمية في 

 االساسية
السيج عطيج كمية التخبية  36

 األساسية
مة طمبة الجراسات لمجههد الطبحولة في مقاب 3/9/0209في  330 0

 0202-0209العميا لمعام الجراسي 
السيج عطيج كمية التخبية  37

 األساسية
لمجههد الطبحولة في لجظة متابعة االمتحان  3/9/0209في 0310

التظافسي الطمخكدي لطمبة الجراسات العميا لمعام 
 0202-0209الجراسي 

 
 


