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 . نعضو جمعية الخطاطين العراقيي .4

 عضو نقابة المعلمين في نينوى. .5

 . فرع نينوى -العراقيينعضو رابطة التدريسيين  .6

 فرع نينوى.  -العراقيين  نقابة الفيزيائيينعضو   .7

 عضو هيئة االفتاء في دار النور للعلوم الشرعية واإلسناد. .8

 عضو في جمعية أهل الخير واإلحسان.  .9

 المدير العام لموقع اجازات العلوم الشرعية واألثبات على الشبكة العنكبوتية.   .10

 إمام جامع أصحاب الميمنة في الحرم الجامعي )الموصل( .11

 المناصب اإلدارية في الكلية:

 . 2013 -2010مقرر قسم أصول الدين/ الدراسة المسائية،   .1

 .2011وكيل رئيس قسم أصول الدين/ الدراسة المسائية،  .2

 لجنة النشاطات العلمية في كلية العلوم اإلسالمية.  عضو .3

 . -----2020  -2019مقرر قسم العقيدة والفكر اإلسالمي/ الدراسة المسائية،   .4

 عضوية اللجان:

 2011عضو لجنة اإلشراف على حفل طلبة كلية العلوم االسالمية  .1

- 2010عضو اللجنة االمتحانية في كلية العلوم اإلسالمية/ قسم اصول الدين للعام  .2

2104  

 2104-  2011عضو لجنة شراء كتب مكتبة كلية العلوم االسالمية   .3

 2104-  2011عضو لجنة اإلرشاد في كلية العلوم اإلسالمية/ قسم أصول الدين للعام   .4

 2104- 2011قسم اصول الدين  عضو مجلس  .5

 2013-2012اإلشراف على نقل الكتب من الكلية إلى القسم عضو لجنة  .6
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عضو اللجنة االمتحانية في كلية العلوم اإلسالمية/ الموقع البديل في جامعة صالح  .7

 . 2015/ 2/ 14الدين 

 . 2013، 2011- قسم اصول الدين عضو لجنة النشاط العلمي في  .8

 . 2018  -2017للعام  والفكر اإلسالمي عضو اللجنة التدقيقية في قسم العقيدة .9

عضو لجنة مقابلة واختبار الطلبة المتقدمين على قناة القبول المباشر في كليتنا   .10

2018- 2019 . 

 . 2019  -2018عضو اللجنة االمتحانية في قسم العقيدة والفكر اإلسالمي للعام   .11

  -رئيس لجنة جرد الكتب المهداة من جامعة بغداد إلى كلية العلوم اإلسالمية .12

 . 2019جامعة الموصل 

 . 2019في جامعة الموصل عمل تحفيظ متن الرحبية رئيس لجنة  .13

رئيس اللجنة االمتحانية في قسم العقيدة والفكر اإلسالمي )الدراسة المسائية(  .14

   .2020  -2019للعام 

في   في قسم العقيدة والفكر اإلسالمي ة والثقافيةالعلمي  ات النشاطرئيس لجنة  .15

 .  2020  -2019قسم العقيدة والفكر اإلسالمي )الدراسة المسائية( للعام  

 كتب الشكر والتقدير: 

 ( من رئيس الجامعة العراقية، ورئيس جامعة الموصل.4كتب الشكر والتقدير عدد ) .1

 عة الموصل. ( من معاون رئيس جام1كتب الشكر والتقدير عدد ) .2

 ( عمداء كليات الجامعات العراقية15كتب الشكر والتقدير عدد ) .3

 ( من محافظ نينوى. 1كتاب الشكر والتقدير عدد ) .4

 ( من المدير العام لتربية نينوى.3كتب الشكر والتقدير عدد ) .5

 ( رئيس ديوان الوقف السني.1كتاب الشكر والتقدير عدد ) .6

 نينوى. /وقف السني( مدير ال3كتب الشكر والتقدير عدد ) .7

 الجامعات والمؤسسات الحكومية   من الدوائر الرسمية( 35تقديرية عدد )الشهادات ال .8

 الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية: 

 الندوات العلمية المحلية: 

مديرية أوقاف في المخدرات  عنوزارة األوقاف والشؤون الدينية لالندوة العلمية  .1

 .1996/  4/  3المكتبة  قاعة  -نينوى

مديرية  فيالبشري االستنساخ  عناألوقاف والشؤون الدينية وزارة لالندوة العلمية  .2

 . 1997/ 2/ 11المكتبة قاعة  -أوقاف نينوى

نقابة الجيولوجيين العراقيين فرع نينوى ))األرض في القران الكريم((،  العامية لندوة  ال .3

 . 2006/  11/ 14 جامعة الموصل –المكتبة المركزية /اعات في قاعة االجتم

 جامعة الموصل، في البناية القديمة / المدرج، - كلية العلوم اإلسالميةالندوة العلمية  .4

4 /5   /2009 . 

 كلية اآلداب )سبل تعزيز التعايش في المجتمع العراقي(  -الندوة العلمية لقسم االجتماع  .5

12 /5 /2010 . 

 / 22في    )أزمة المياه الحقائق والبدائل الممكنة(  ،العلمية لكلية الزراعة والغابات الندوة   .6

3/  2011 

)الموصل ودور علمائها في  جامعة الموصل - كلية العلوم اإلسالميةالعلمية لندوة ال .7

 . 2011/  5/ 9في   نشر العلوم الشرعية(

  .2011/ 7  /5في  الوقف السني العلمية حول الدورات الصيفية العلمية ندوةال .8

)جهود اإلمام الغزالي في   جامعة الموصل -كلية العلوم اإلسالميةالعلمية لندوة ال .9

 . 2011/  11/ 26في  العلوم الشرعية(
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/  12/ 28في  األولى لمجمع الهادي البشير الدعوي الثقافيالعلمية الندوة  .10

2011. 

/  1/  5الراوي في جامعة الموصل في تأبين االستاذ علي حامد العلمية لندوة ال .11

2012. 

أصالة -)القراءات القرآنية  جامعة الموصل -كلية العلوم اإلسالميةلالندوة العلمية  .12

 .2012/ 3/ 20( في  -وإبداع

الجهود العلمية لمحدثي  / جامعة الموصل  -كلية العلوم اإلسالميةلالندوة العلمية  .13

 . 2012  /4 /17الموصل، 

-25فندق كرستال في    -اإلسالم والتعايش، في أربيل الموصل قلعة  العلمية/  ندوة  ال .14

26 /3  /2015 . 

الشيخ رشيد  -الوسطية واالعتدال عند علماء الموصل)ندوة  /الندوة العلمية .15

 .2015/  12/ 10- 9في أربيل في ( الخطيب الموصلي أنموذجا

الندوة العلمية لكلية العلوم اإلسالمية "دور المؤسسة التعليمية في تعزيز السلم  .16

 . 2016/  4  /17في  /الموقع البديل في جامعة كركوك القاعة الكبرى في  المجتمعي"

الندوة العلمية لكلية العلوم اإلسالمية "دور األستاذ الجامعي في نشر قيم السماحة   .17

/  4 /17في  /الموقع البديل في جامعة كركوك القاعة الكبرى  /السلمي" والتعايش 

2016. 

)كليات العلوم االسالمية  جامعة الموصل  -لكلية العلوم اإلسالميةالندوة العلمية  .18

 . 2017 /11 /29والمؤسسات التعليمية ودورها في النهوض بالفرد والمجتمع(  

"بيئة مدينة الموصل أمانة في أعناقنا  ، الندوة العلمية لكلية علوم البيئة وتقاناتها .19

 . 2018/  5/ 14" في  ا  جميع

)مقاصد   جامعة الموصل -كلية العلوم اإلسالميةلقسم الشريعة في  الندوة العلمية .20

 . 2018/ 4/ 17الشريعة اإلسالمية وأثرها في بناء اإلنسان والعمران( في 

الندوة العلمية لقسم التربية اإلسالمية في كلية التربية األساسية "التحديات البيئية   .21

 . 2018/  11/ 28في  - المية معاصرةرؤية إس -وآثارها في المنظور اإلسالمي

في  جامعة الموصل -كلية العلوم اإلسالميةالعلمية األولى لقسم الحديث في ندوة ال .22

3  /12 /2018 . 

)الشريعة  جامعة الموصل -كلية العلوم اإلسالميةفي  الحديث لقسم الندوة العلمية  .23

 . 10/3/2019 في اإلسالمية ودورها في خدمة المجتمع

)السيرة  جامعة الموصل -كلية العلوم اإلسالميةلقسم الحديث في  العلميةندوة ال .24

 . 2019/ 4/ 24النبوية وأثرها في ارساء السلم واالمن المجتمعي( في 

جامعة  ، الندوة العلمية الدولية لمنصة أريد للباحثين الناطقين باللغة العربية .25

 .2019/  5/  15، في  واألدبيكلية العلوم اإلسالمية في قاعة المنتدى العلمي    -الموصل

 المؤتمرات المحلية: 

 . 2012/  3/  25المؤتمر العلمي لكلية العلوم قسم الفيزياء في  .1

 . 2012/    4/ 16في الجامعة العراقية في  (  ملسو هيلع هللا ىلصمؤتمر نصرة الرسول  )  المؤتمر العلمي .2

 2012/  5/ 17أمانة الفتوى في العراق في السليمانية في  مؤتمر .3

  في  جامعة الموصل -كلية البيئة لالعلمي )بيئتنا إرث األجداد وأمانة األحفاد(  المؤتمر .4

 . 2012/  12/ تاريخ 

العلمي الثالث لكلية العلوم اإلسالمية )دور علماء الموصل في الدعوة  المؤتمر .5

 . 2013/ 5/ 23  في واإلصالح خالل القرن العشرين(

وزارة البيئة بدعم وتعاون من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في فندق ل المؤتمر العلمي   .6

 . 2015/ 1/ 14في  الرشيد 
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التعليم الديني وأثره  )دائرة التعليم الديني والدراسات اإلسالمية  لالعلمي الثاني  مؤتمر  ال .7

 .2018/ 3/ 31بغداد في ( / في التنمية الفكرية والمجتمعية

الملتقى الفكري اإلسالمي للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية/ بغداد في  .8

18 /11 /2018 . 

في قاعة اتحاد الحقوقيين في  لمركز اإلرشاد الصوفي العراقيمي األول لالمؤتمر الع .9

 . 2018/  12/ 15  -هـ1440/ ربيع اآلخر/  8 فيالمنصور،  -بغداد 

فقهي لكبار العلماء للدعوى واإلفتاء/ جامع االمام أبي  المؤتمر العلمي للمجمع ال .10

 .2019/  1/  17حنيفة رحمه هللا في  

المؤتمر الفكري األول لدراسة ظاهرة التطرف وسبل معالجتها ترسيخا لقيم المحبة   .11

والتعايش السلمي/ المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب اإلسالمية/ جامعة كركوك  

 . 2019/ 2/ 18في 

العلمي األول لرئاسة لجنة عمداء كليات العلوم اإلسالمية واألقسام   المؤتمر .12

المناظرة في الجامعات العراقية/ "مرتكزات الدولة المدنية في المنظور اإلسالمي" 

 2019/ 3/ 2- 1في  قاعة سيد األوصياء  -الروضة الحسينية -كربالء

غداد الموسوم:  المؤتمر العلمي الثالث عشر لكلية العلوم اإلسالمية/ جامعة ب .13

"الرؤى المعاصرة للدراسات اإلسالمية واإلنسانية في تطوير التعليم العالي )الواقع 

 . 2019/ 3/ 13 -12واآلفاق(". في بغداد في 

المؤتمر العلمي األول لقسم علوم القرآن/ كلية اآلداب/ الجامعة العراقية الموسوم:   .14

قاعة قسم علوم  -األعظمية  -د " دور القرآن الكريم في اإلصالح المجتمعي " بغدا

 . 2019/ 4/ 10 القرآن

المؤتمر العلمي الخامس "دور العلوم اإلنسانية في نهضة الحضارة اإلسالمية"  .15

 . 2019/ 4/ 21لقسم أصول الدين في كلية اإلمام األعظم الجامعة األحد 

 المؤتمرات الدولية: 

/ 8/ 15 في تركيا والسنة النبويةاإلعجاز العلمي في القرآن العلمي الدولي مؤتمر ال .1

2010. 

المؤتمر العالمي األول للتصوف تحت شعار " المرجعية المحمدية في معالجة قضايا  .2

/  5/ 20- 18في  مدينة مستغانم/ جامعة ابن باديس  -وتحديات العصر" في الجزائر

2016. 

، التحديات المؤتمر العلمي الدولي الثاني لالتحاد العالمي للنساء المسلمات/ العراق .3

الحلول والمعالجات في ضوء سيرة الزهراء )عليها  –المعاصرة للشباب واألسرة 

 . 2019/ 3/ 1في  مدينة الحسين -السالم( كربالء

المؤتمر الدولي الثاني لقسم اللغة العربية في كلية التربية القرنة تحت شعار: البصرة  .4

 . 2019/  4/ 4 -3 في منبع العلوم وحاضرة اإلبداع"

ؤتمر العلمي السابع )الدولي الثاني( للجمعية العامة للمناهج وطرائق التدريس الم .5

" Ressوالتقويم التربوي/ فرع ديالى بالتعاون مع رابطة التربويين العرب ومجلة "

  ديالى   معةقاعة كلية التربية للعلوم الصرفة/ جا  / "التركية.  Ejlaالتركية ومجلة " 

 . 2019/ 4/ 13السبت في 

 . 2019/ 4/ 22في لعلمي السادس )الدولي الثاني( لكلية العلوم السياسية المؤتمر ا .6

المؤتمر الدولي الفكري الثاني )التنوع الديني والقومي والتكامل المجتمعي( الجهات  .7

المقيمة: جامعة الموصل )كلية العلوم اإلسالمية(، والمجمع العالمي للتقريب / في 

 . 2019/ 6/ 30في  الجامعة التقنية الشمالية
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)إشارات علمية في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة( عن مؤتمر العلمي الدولي ال .8

كلية العلوم اإلسالمية/ جامعة صالح الدين ومركز كوردستان العلمي ل االعجاز 

 .2019/  10/ 16 -15في  لإلعجاز

عة أفريقيا العالمية المؤتمر القرآني العالمي الثاني في هدايات القرآن الكريم لجام .9

 2019/  7  /18  بالشراكة مع كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى في السودان في

 ورش العمل: 

قاعة المكتبة/   /ة ورشة عمل تحفيظ متن الرحبية في علم الفرائض/ كلية العلوم اإلسالمي .1

30 /12 /2018-  4  /1  /2019   

 .2019/  9/  23في  التمريض كلية في  ورشة عمل نظام المقررات  .2

 الحلقات النقاشية:

مركز قاعة المحاضرات في عن القرآن الكريم والطقة البصرية في حلقة علمية نقاشية  .1

 أطراف الحلقة: البيئة والسيطرة على التلوث... 

 فاضل يونس حسين. د.  ❖

 أ.م. ساطع محمود الراوي مدير المركز. ❖

 في كلية علوم البيئة وتقاناتها  رئيس قسم البيئةمحمود حسين د. رشيد  ❖

 د. طه الطيار. ❖

 أ. محسن. ❖

جرى النقاش حول مفاهيم هندسية طبية   :الشم لدى الكائنات الحيةعن حلقة علمية نقاشية  .2

  .. إدخال األطياف الذرية في المستقبالت العصبيةوعن طبيعة حاسة الشم،  عنفيزيائية 

 أطراف الحلقة: 

 فاضل يونس حسين. د.  ❖

  . د. عمار يونس عبد الرحمن ❖

   .المهندس علي عباس الباحث في علوم األعصاب وحاسة الشماألستاذ  ❖

 .يونس د. عمارنا أنا و، في مكتبالساعة التاسعة والنصف 2018/ 10/ 18وذلك يوم الخميس 

بين قسمي الشريعة والعقيدة في موضوع )مفهوم التفسير والتأويل  حلقة علمية نقاشية  .3

 بمشاركة كل من:  2019/ 5/ 8يوم األربعاء الموافق   والفهم(

o د. فاضل يونس حسين . 

o د. عمار يونس عبد الرحمن . 

o د. أياد مظفر يونس.   

o  .ل. حمد إبراهيم إسماعيأ م.أ 

 التفسير اإلشاري، جرى النقاش بين  .4

 حسين. فاضل يونس د.  ▪

 . د. عمار يونس عبد الرحمن ▪

   د. أياد مظفر يونس. ▪

 الدورات العلمية والتنموية: 

 /مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي في    (215) دورة طرائق التدريس   .1

 / 4 في 317 /51 /9المرقم  بموجب كتابه  2012/ 10/ 3الى  2012/ 19/9للفترة 

10/ 2012.    

قاعة المكتبة  ،  )كيف تحج وتعتمر(ضمن برنامج التعليم المستمر بعنوان  دورة تدريبية   .2

 . 2012/  3/ 4- 1في   /جامعة الموصل اإلسالمية/في كلية العلوم 

قاعة المكتبة  ، دورة تدريبية ضمن برنامج التعليم المستمر بعنوان )أحكام األضاحي( .3

 . 2012/ 11 /4- 1في  جامعة الموصل اإلسالمية/في كلية العلوم 
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عمل تحفيظ متن الرحبية في علم الفرائض/ كلية العلوم اإلسالمية/ قاعة   دورة .4

 . 2019/  1/  4 -2018/ 12/  30المكتبة/ 

 (.  2019/  1/  15 -13دورة تحقيق المخطوطات في قاعة المنتدى العلمي واألدبي، ) .5

 اللغات التي يجيدها: 

 العربية   .1

 اإلنكليزية  .2

 التكية   .3

 الكردية .4

 : والمؤلفاتالبحوث 

 الكتب:

الموصل  -دراسة وصفية  - جمالية األشكال وحالوة المضامين-القصيدة الهندسية .1

 يعد مبتكرا للقصيدة الهندسية.  م.2013

ر: تعقيبات ابن عاشور على الزمخشري في تفسير التحرير والتنوير.. يستجرسالة الما .2

 م. 2007الموصل 

الفيزياء الكونية   -للقرآن الكريم في النفس اإلنسانية  األطروحة: أثر اإلعجاز الفيزيائي   .3

 دراسة تأصيلية تطبيقية.  -أنموذجا  

 كتب أخرى.  .4

  :البحوث
 المنشورة: البحوث 

السابعة  ةندوال ة في الموصل،اإلجازات الموصلية وأثرها في حركة النهضة العلمي .1

، ومنشور  بالندوةم. نشر في كتاب خاص 2011مايس  9في  لكلية العلوم اإلسالمية

 على النت 

في مجلة  -دراسة استقرائية وتطبيقية - جمالية القصيدة الهندسية بين الواقع والطموح .2

 2012كلية العلوم اإلسالمية سنة 

للمال ذنون البدراني في التفسير، مجلة زانكو جامعة صالح الدين مجلد   الجهود العلمية .3

 م. 2016، العدد االول سنة  20

، منشور في مجلة كلية العلوم لثالثة من شيوخي أعالم محدثي الموصل   الجهود العلمية .4

 م.2018أيلول  -هـ 1440، محرم 1/ 18، العدد: 10اإلسالمية، المجلد: 

دراسة بالغية، منشور في مجلة كلية العلوم   -الداعية المصلح الشيخ بشير الصقال .5

 م. 2019، آذار 1/ 19، العدد 11اإلسالمية المجلد: 

 لمقبولة للنشر: االبحوث 

 في مجلة جامعة تكريت.  اآليات القرآنية في معالجة التلوث  .1

 والمنجزة:  المسجلة البحوث

 روعة البيئة ورعايتها دراسة إعجازية قرآنية فيزيائية، .1

 االحترافية في فهم النص القرآني بين الفتح الرباني والجمود العقالني.   .2

 . تفسير السلطان في سورة الرحمن .3

 .مشكالت التفسير واإلعجاز مع الحلول من األلف إلى الياء .4

 . الخطاب اإلنساني المعتدل في سورة الحجرات، باالشتراك مع د. عمار يونس .5

 "العالمية" النقلية والعقلية: اإلجازات العلمية 

من شيوخ العلم في ال يقل عن الثالثين  لديه إجازة عامة شاملة بالمعقول والمنقول من عدد  

 العالم اإلسالمي، وهي كثيرة منها: 

 . ، وقد درس المعلمين في دورات عديدةمجاز بالخط العربي بأنواعه  .1

 . محمد أمين  الدكتور أكرم عبد الوهاب األستاذ  اإلجازة العامة في المعقول والمنقول من   .2



7 
 

 لدكتور عبد هللا جاسم. عضو هيئة كبار العلماء في المجمع الفقهي العراقي. ااألستاذ  .3

 الشيخ العالمة األستاذ الدكتور المحدث محمود سعيد ممدوح المصري.   .4

 عاني؛ المحدث المؤرخ مسند الديار الليبية. الشيخ المسند أحمد سالم كريم القط .5

 الشيخ المسند األستاذ الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي اللبناني.  .6

 . المعمر معوض عوض إبراهيم الحنفي األزهري المصريالمسند الشيخ  .7

 الشيخ فريد بن علي بن عبد هللا الباجي )شيخ الحديث بدار الحديث الزيتونية(.   .8

 .الشامي اهيم أبو الهدى اليعقوبي الحسنيالشيخ محمد بن إبر .9

 الشامي. محمد علي الصابونيالعالمة المفسر المعمر الشيخ  .10

 

Curriculum Vitae (C. V) 

Name: Fadel Younis Hussein Zain Al Abdeen 

Birth: Tal Afar 1960 

Academic Title: Teacher 

Email: dr_fadhil@hotmail.com 

Mobil: 07701653905 

Academic degrees: 

1. Bachelor of Science in Physics, 1986. 

2.  Bachelor of Quran and Islamic Education 2001. 

3.  Master of Quran and Islamic Education / rhetorical interpretation 

and rhetoric Quranic 2007. 

4.  Doctorate in Philosophy of Islamic Sciences 2017. 

Accurate Scientific Specialization: Interpretation and Miracles of the 

Quran . 

Current place of work: Teaching at the Faculty of Islamic Sciences / 

University of Mosul. 

Years of service: (20) twenty years . 

Subjects studied: grammar, morphology, Quranic rhetoric, the rules of 

recitation, analytical interpretation, principles of interpretation, Quranic 

sciences, Hadith sciences, the origins of Da'wa, Islamic systems, biography 

of the Prophet, Islamic literature, prophetic rhetoric, Arabic calligraphy, 

computer . 

Participation in civil society and scientific institutions : 

1. Member of the Association of Iraqi Scholars Nineveh branch . 

2. Member of the group of scientists and intellectuals of Iraq . 

3. A member of the Association of readers and existing Nineveh 

branch. 

4. Member of the Iraqi Calligraphers Association . 

5. Member of the Teachers Union in Nineveh. 

6. Member of the Association of Iraqi Teachers - Nineveh Branch . 

7. Member of the Iraqi Physicists Syndicate - Nineveh Branch. 

8. Member of the Fatwa in Dar Al Noor for Sharia and attribution . 

9. Member of the Association of People of Charity and Charity . 



8 
 

10. Director General of the website of licenses forensic science and 

evidence on the Internet . 

11. Imam of the Mosque of the owners of the starboard campus (Mosul). 

Administrative positions in the College: 

1. Rapporteur of the Department of Fundamentals of Religion / 

Evening Study, 2010-2013. 

2. Deputy Head of the Department of Fundamentals of Religion / 

Evening Study, 2011. 

3. Member of the Scientific Activities Committee in the Faculty of 

Islamic Sciences. 

4. Rapporteur of the Department of Faith and Islamic Thought / 

Evening Study, 2019-2020 -----. 

Membership of Committees: 

1. Member of the Supervisory Committee for the ceremony of the 

students of the Faculty of Islamic Sciences 2011 

2. Member of the Examination Committee in the Faculty of Islamic 

Sciences / Department of Fundamentals of Religion for the year 

2010-2104 

3. Member of the Committee for the purchase of books of the Library 

of the Faculty of Islamic Sciences 2011 -2104 

4. Member of the Guidance Committee of the Faculty of Islamic 

Sciences / Department of Fundamentals of Religion for the year 

2011 -2104 

5. Member of the Board of the Department of Fundamentals of 

Religion 2011 -2104 

6. Member of the committee supervising the transfer of books from the 

college to the department 2012-2013 

7. Member of the Examination Committee in the Faculty of Islamic 

Sciences / alternative site in the University of Salah al-Din 

14/2/2015. 

8. Member of the Scientific Activity Committee, Department of 

Fundamentals of Religion, 2011, 2013. 

9. Member of the Audit Committee in the Department of Faith and 

Islamic Thought for the year 2017-2018. 

10. Member of the Committee for interviewing and testing applicants on 

the direct admission channel in our college 2018-2019. 

11. Member of the examination committee in the Department of Faith 

and Islamic Thought for the year 2018-2019. 

12. Head of the inventory of books donated from the University of 

Baghdad to the Faculty of Islamic Sciences - University of Mosul 

2019. 

13. Chairman of the work of memorization of the board of Rahbiyah at 

the University of Mosul 2019. 
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14. Head of the Examination Committee in the Department of Faith and 

Islamic Thought (Evening Study) for the year 2019-2020. 

15. Chairman of the Committee of Scientific and Cultural Activities in 

the Department of Faith and Islamic Thought in the Department of 

Faith and Islamic Thought (Evening Study) for the year 2019-2020. 

Thanks, and appreciation books: 

1. Written thanks and appreciation number (4) of the President of the 

Iraqi University, and the President of the University of Mosul. 

2. Books of thanks and appreciation number (1) of the Vice President 

of Mosul University. 

3. Books of thanks and appreciation number (15) deans of Iraqi 

universities colleges 

4. Book of thanks and appreciation number (1) of the Governor of 

Nineveh. 

5. Written thanks and appreciation number (3) of the Director General 

of Education Nineveh. 

6. A letter of thanks and appreciation number (1) President of the 

Office of Sunni Endowment. 

7. Written thanks and appreciation number (3) Director of Sunni 

Endowment / Nineveh. 

8. Certificates of appreciation (35) of the official departments 

universities and government institutions. 

Local and International Seminars and Conferences: 

Local Scientific Seminars: 

1. Scientific symposium of the Ministry of Awqaf and Religious 

Affairs on drugs in the Directorate of Endowments Nineveh - 

Library Hall 3/4/1996. 

2. Scientific symposium of the Ministry of Awqaf and Religious 

Affairs on human cloning in the Directorate of Endowments 

Nineveh - Library Hall 11/2/1997. 

3. Colloquium of the Iraqi Geologists Syndicate Nineveh Branch 

((Land in the Holy Quran)), in the meeting room / Central Library - 

Mosul University 14/11/2006. 

4. Scientific Symposium Faculty of Islamic Sciences - University of 

Mosul, in the old building / runway, 4/5/2009. 

5. Scientific symposium of the Department of Sociology, Faculty of 

Arts (ways to promote coexistence in Iraqi society) 12/5/2010. 

6. Scientific symposium of the Faculty of Agriculture and Forestry, 

(water crisis facts and possible alternatives) on 22/3/2011 

7. Scientific symposium of the Faculty of Islamic Sciences - University 

of Mosul (Mosul and the role of scientists in the dissemination of 

forensic science) on 9/5/2011. 
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8. Scientific Seminar Endowment Sunni scientific sessions on summer 

5/7/2011. 

9. Scientific Symposium of the Faculty of Islamic Sciences - 

University of Mosul (efforts of Imam Ghazali in forensic science) 

on 26/11/2011. 

10. The First Scientific Symposium of Al-Hadi Al-Bashir Cultural 

Advocacy Complex on 28/12/2011. 

11. Scientific symposium of the University of Mosul in the memorial 

service of Mr. Ali Hamid al-Rawi on 5/1/2012. 

12. Scientific Symposium of the Faculty of Islamic Sciences - 

University of Mosul (Quranic readings - originality and creativity -) 

on 20/3/2012. 

13. Scientific Symposium of the Faculty of Islamic Sciences - 

University of Mosul / scientific efforts of the Mosul speakers, 

17/4/2012. 

14. Scientific Symposium / Mosul Citadel of Islam and Coexistence, 

Erbil, Crystal Hotel, 25-26 / 3/2015. 

15. Scientific symposium / symposium (moderation and moderation 

among Mosul scientists - Sheikh Rashid al-Khatib al-Mosli model) 

in Erbil on 9-10 / 12/2015. 

16. Scientific symposium of the Faculty of Islamic Sciences, "the role 

of the educational institution in the promotion of community peace" 

at the alternative site in the University of Kirkuk, the Great Hall / on 

17/4/2016. 

17. Scientific symposium of the Faculty of Islamic Sciences, "the role 

of the university professor in the dissemination of the values of 

tolerance and peaceful coexistence" / alternative site in the 

University of Kirkuk, the Great Hall / on 17/4/2016. 

18. Scientific Symposium of the Faculty of Islamic Sciences - 

University of Mosul (faculties of Islamic sciences and educational 

institutions and their role in the advancement of the individual and 

society) 29/11/2017. 

19. Scientific Symposium of the Faculty of Environmental Sciences and 

Technologies, "Environment of Mosul City is a Secretariat in All 

Our Necks" on 14/5/2018. 

20. Scientific symposium of the Department of Sharia in the Faculty of 

Islamic Sciences - University of Mosul (the purposes of Islamic law 

and its impact on human and urban construction) on 17/4/2018. 

21. Scientific Symposium of the Department of Islamic Education in the 

Faculty of Basic Education, "Environmental Challenges and their 

Implications in the Islamic Perspective - A Contemporary Islamic 

Vision" on 28/11/2018. 
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22. The first scientific symposium of the Department of Hadith in the 

Faculty of Islamic Sciences - University of Mosul on 3/12/2018. 

23. Scientific symposium of the Department of Hadith in the Faculty of 

Islamic Sciences - University of Mosul (Islamic law and its role in 

community service on 10/3/2019. 

24. Scientific symposium of the Department of Hadith in the Faculty of 

Islamic Sciences - University of Mosul (biography of the Prophet 

and its impact on the establishment of peace and community 

security) on 24/4/2019. 

25. The International Scientific Symposium of ARED platform for 

Arabic-speaking researchers, University of Mosul, Faculty of 

Islamic Sciences in the Scientific and Literary Forum Hall, on 

15/5/2019. 

Local Conferences: 

1. Scientific Conference of the Faculty of Science, Department of 

Physics on 25/3/2012. 

2. Scientific Conference (Conference of supporting the Prophet  نص) in 

the Iraqi University on 16/4/2012. 

3. Conference of the Fatwa Secretariat in Iraq in Sulaymaniyah on 

17/5/2012 

4. Scientific Conference (Environment our grandparents' legacy and 

grandchildren secretariat) of the Faculty of Environment - 

University of Mosul on / 12/2012. 

5. Third Scientific Conference of the Faculty of Islamic Sciences (the 

role of Mosul scientists in the call and reform during the twentieth 

century) on 23/5/2013. 

6. Scientific Conference of the Ministry of Environment with the 

support and cooperation of the United Nations Development 

Program (UNDP) at Al-Rasheed Hotel on 14/1/2015. 

7. Second Scientific Conference of the Department of Religious 

Education and Islamic Studies (Religious Education and its Impact 

on Intellectual and Community Development) / Baghdad on 

31/3/2018. 

8. 8.Islamic Intellectual Forum of the World Assembly for the 

Convergence of Islamic Schools of Thought / Baghdad on 

18/11/2018. 

9. The first scientific conference of the Iraqi Sufi Guidance Center in 

the hall of the Union of Jurists in Baghdad, Al-Mansour, on 8/14 / 

1440H - 15/12/2018. 

10. The Scientific Conference of the Fiqh Academy of Senior Scholars 

for Call and Issuing Fatwas / Imam Abu Hanifa Mosque, May 17, 

2019. 
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11. The first intellectual conference to study the phenomenon of 

extremism and ways to address it in order to consolidate the values 

of love and peaceful coexistence / World Assembly for the 

Convergence of Islamic Schools of Thought / University of Kirkuk 

on 18/2/2019. 

12. 12.The first scientific conference for the chairmanship of the 

committee of deans of the faculties of Islamic sciences and the 

corresponding departments in the Iraqi universities / "the pillars of 

the civil state in the Islamic perspective" Karbala - Rawdah Al-

Husseinieh - Sayed Al-Awsia Hall on 1-2 / 3/2019 

13. Thirteenth Scientific Conference of the College of Islamic Sciences 

/ University of Baghdad Tagged: "Contemporary visions of Islamic 

and human studies in the development of higher education (reality 

and prospects)." In Baghdad on 12-13 / 3/2019. 

14. 14.The first scientific conference of the Department of Quran 

Sciences / College of Arts / Iraqi University tagged: "The role of the 

Koran in community reform" Baghdad - Adhamiya - Hall of the 

Department of Quran Sciences 10/4/2019. 

15. The fifth scientific conference "the role of human sciences in the 

renaissance of Islamic civilization" of the Department of 

Fundamentals of Religion at the College of Imam Azam University 

Sunday 21/4/2019. 

International Conferences: 

1. International Scientific Conference Scientific miracle in the Koran 

and the Sunnah in Turkey 15/8/2010. 

2. The First International Conference of Sufism under the slogan 

"Mohammedan reference in addressing the issues and challenges of 

the times" in Algiers - Mostaganem / Ibn Badis University on 18-20 

/ 5/2016. 

3. Second International Scientific Conference of the International 

Federation of Muslim Women / Iraq, Contemporary Challenges of 

Youth and Family - Solutions and Treatments in the Light of the 

Biography of Zahra (PBUH) Karbala - Al-Hussein City on 1/3/2019. 

4. The Second International Conference of the Department of Arabic 

Language at the College of Education Al-Qurna under the slogan: 

Basra, the source of science and the present of creativity '' 

5. Seventh (Second International) Scientific Conference of the General 

Assembly of Curricula, Teaching Methods and Educational 

Evaluation / Diyala Branch in cooperation with the Association of 

Arab Educators, the Turkish magazine "Ress" and the Turkish 

magazine "Ejla". / College of Education for Pure Sciences Hall / 

Diyala University on Saturday 13/4/2019. 
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6. Sixth Scientific Conference (Second International) of the Faculty of 

Political Science on 22/4/2019. 

7. Second International Intellectual Conference (Religious and 

National Diversity and Community Integration) Resident 

Authorities: University of Mosul (College of Islamic Sciences), and 

the International Complex for Approximation / at the Northern 

Technical University on 30/6/2019. 

8. International scientific conference (scientific references in the Holy 

Quran and the Sunnah of the Prophet) about the scientific miracle of 

the Faculty of Islamic Sciences / University of Salah al-Din and the 

Center for Kurdistan miracles on 15-16 / 10/2019. 

workshops: 

1. 1.Rahabh Memorization Workshop in the science of statutes / 

Faculty of Islamic Sciences / Library Hall / 30/12/2018 - 4/1/2019 

2. Workshop system of courses in the Faculty of Nursing on 23/9/2019. 

Seminars: 

1. olfactory in Holly Koran and optical energy. 

o dr. Fadhil Younis Hussein. 

o Sati Mahmood Al Rawi. 

o dr. Rasheed Mahmood Hussein. 

o Dr. Taha Al Tayar. 

o Ph. Mohsen. 

2. olfactory in living organisms: The discussion was about the concepts 

of medical engineering physics about the nature of the sense of 

smell, and the introduction of atomic spectra in the receptors nerve. 

• dr. Fadhil Younis Hussein. 

• dr. Ammar Younes nd AL Rahman. 

• The engineer Professor Ali Abbas, researcher in neuroscience 

and olfactory. 

And that on Thursday 18/10/2018 at nine thirty, in the office of Dr. Ammar. 

3. A scientific seminar between the two sections of Sharia and Faith on 

the subject of (the concept of interpretation and interpretation and 

understanding) on Wednesday, 8/5/2019 with the participation of: 

o dr. Fadel Younis Hussein. 

o dr. Ammar Younes Abd AL Rahman. 

o dr. Ayad Muzaffar Younes. 

o Ahmed Ismail Ibrahim. 

4. Indicative interpretation, discussion was made between 

▪ dr. Fadhil Younis Hussein. 

▪ dr. Ammar Younes Abd AL Rahman. 

▪ dr. Ayad Muzaffar Younes. 
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Scientific and developmental courses: 

1. Course of teaching methods (215) in the Center for the development 

of teaching methods and university training / for the period 

19/9/2012 to 3/10/2012 under his book No. 9/51/317 on 4/10/2012. 

2. Training course within the continuing education program entitled 

(How to perform Hajj and Umrah), Library Hall in the Faculty of 

Islamic Sciences / University of Mosul / on 1-4 / 3/2012. 

3. Training course within the continuing education program entitled 

(provisions of sacrifice), Library Hall in the Faculty of Islamic 

Sciences / University of Mosul on 1-4 / 11/2012. 

4. Course of memorization of the board of Rahbiya in the science of 

statutes / Faculty of Islamic Sciences / Library Hall / 30/12/2018 - 

4/1/2019. 

Research and literature: 

Books: 

1. Engineering poem - aesthetic forms and sweetness of the contents - 

a descriptive study - Mosul 2013. He is an innovator of an 

engineering poem. 

2. Master Thesis: Comments of Ibn Ashour Ali Zamakhshari in the 

interpretation of liberation and enlightenment .. Mosul 2007. 

3. Dissertation: The effect of the physical miracle of the Holy Qur'an 

on the human psyche - cosmic physics as a model - an applied 

fundamentalist study. 

4. Other Subjects. 

1. Research: 

Published: 

1. Mosul leaves and their impact on the scientific renaissance 

movement in Mosul, the seventh symposium of the Faculty of 

Islamic Sciences on 9 May 2011. Published in a special book of the 

seminar, and published on the net 

2. The aesthetic of the engineering poem between reality and ambition 

- an inductive and applied study - in the Journal of the Faculty of 

Islamic Sciences in 2012 

3. The Scientific Efforts of Mullah Dannoun Al-Badrani in 

Interpretation, Zanko Journal, Salahuddin University, Volume 20, 

First Issue, 2016. 

4. Scientific efforts of three of the elderly flags of Mosul modernists, 

published in the Journal of the Faculty of Islamic Sciences, Volume: 

10, Issue: 18/1, Muharram 1440 - September 2018. 

5. The reformer preacher Sheikh Bashir al-Saqqal - a rhetorical study, 

published in the Journal of the Faculty of Islamic Sciences Volume: 

11, No. 19/1, March 2019. 
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Accepted for publication: 

1. Quranic Verses in Pollution Treatment in Tikrit University Journal. 

Registered and Completed: 

1. The splendor and care of the environment is a miraculous physical 

and Qur'anic study. 

2. Professionalism in understanding the Qur'anic text between the 

Lord's conquest and rational inertia. 

3. The interpretation of the Sultan in Al-Rahman. 

4. Problems of interpretation and miracles with solutions from the 

ground up. 

5. Moderate humanitarian discourse in Al-Hujurat, in conjunction with 

Dr. "Ammar Younes " Free Membership. 

6. Other researchs. 

 


