
 اننجار إبزاهيىحمًىد  إبزاهيىانسرية انذاتيت نهدكتىر 

 

  م فً مدٌنة الموصل 8791من موالٌد    

 

              انتحصيم اندراسي : 

 8773عام  اإلسالمٌةالدراسات  إعدادٌةمن  اإلعدادٌةنهى الدراسة أ 

  من جامعة  اإلسالمٌةحاصل على بكلورٌوس تربٌة فً علوم القران والتربٌة

 م8777عام  اإلسالمٌةالموصل / كلٌة التربٌة / قسم علوم القران والتربٌة 

 فً علوم القران والتفسٌر من جامعة بغداد / ماجستٌر حصل على شهادة ال

 م 2002الدٌن عام  أصول/ قسم  اإلسالمٌةكلٌة العلوم 

 اد / حاصل على شهادة الدكتوراة  فً علوم القران والتفسٌر من جامعة بغد

 . م 2004الدٌن عام  أصولكلٌة العلوم االسالمٌة / قسم 

 الزركشي ، آراؤه وجهوده في علوم القران والتفسير من : عنوان أطروحة الدكتوراة 

 خالل كتابه البرهان في علوم القران                                                   

 انهقب انعهًي :

  العقٌدة والفكر االسالمً فًفً قسم  علوم القران والتفسٌر أستاذ مساعد 

،  وقد حصل على اللقب من تارٌخ  كلٌة العلوم االسالمٌة /  جامعة الموصل

 م . 7/8/2082

 :  انتي شغهها واملهاو ناببامل

 

  /رئٌس قسم العقٌدة والفكر اإلسالمً الدراسة الصباحٌة والمسائٌة وكالة

 ل اغالق الموقع البدٌل قبموقع برطلة والموصل 

 سابقا رئٌس قسم العقٌدة والفكر اإلسالمً / الدراسة المسائٌة 

 العلوم االسالمٌة . كلٌةحرٌر مجلة مدٌر ت  

  ولحد اآلن.81/7/2089منذ مسؤول شعبة الدراسات العلٌا فً الكلٌة 

  2081الى  2004مقرر قسم الشرٌعة  للدراسة الصباحٌة للفترة من 



 

  من اللجان الفرعٌة والدائمة فً كلٌة العلوم االسالمٌة .ترأس الكثٌر 

  ً2004منذ عام  كافة كلٌة ال أقسامقام بالتدرٌس ف . 

 . ًله اشراف على طلبة الماجستٌر فً قسم العقٌدة والفكر االسالم 

 املىاد انتي قاو بتدريسها يف اندراساث األونيت :

 . القرآنعلوم  -8

 أصول التفسٌر -2

 األحكام .تفسٌر آٌات  -1

 مناهج المفسرٌن . -2

 التفسٌر التحلٌلً -3

 التفسٌر الموضوعً -4

 التفسٌر النبوي -9

 التالوة والحفظ . -1

 أصول الدعوة . -7

 منهج البحث العلمً . -80

  وأشرف على العديد من بحوث التخرج لعدة سنوات

 املىاد انتي درسها يف اندراساث انعهيا يف قسى أبىل انديٍ :

 تطبٌقات فً أصول التفسٌر -8

 . داخل وخارج الجامعةماجستير  عدة رسائلوناقش 

 

 انبحىث املنشىرة يف اجملالث احملكًت

 فً علم النسخ وأثرهاالسٌف  آٌة -8
 وأنواعهاالتالوة الفاعلة للقران الكرٌم  -2
 الشرعٌة والبرامج التقنٌة المعاصرة األحكامالقراءة السرٌعة للقران الكرٌم بٌن  -1
 آٌات األحكامتقابل الجمع وأثره فً تفسٌر  -2

 والعدٌد من البحوث غٌر المنشورة أو قٌد النشر .



 عضىيت انهجاٌ يف اجلايعت : 

 0 2082-2088عضو اللجنة العلٌا لمسابقة الفنون االبداعٌة فً جامعة الموصل  -8

 

 :  اإلسالييتانعهىو  عضىيت انهجاٌ يف كهيت

 عضو لجنة الدراسات العلٌا فً قسم العقٌدة والفكر االسالمً  -8

 عضو اللجنة العلمٌة فً قسم العقٌدة والفكر االسالمً . -2

 2088منذ سنة  لمناهج وتطوٌرها فً قسم الشرٌعة عضو لجنة تحدٌث ا -1

 2081-2082عضو لجنة تطوٌر مادة التالوة والحفظ فً الكلٌة   -2

فً قسم الشرٌعة  / مجلة كلٌة العلوم  والتدقٌقٌة  ن االمتحانٌةاللجرئٌس وعضو فً ا -3

-2082،    2080-2007،    2007- 2001 ،    2001-2009للسنوات :  اإلسالمٌة

  2081-2089و    2089-2084وفً قسم العقٌدة والفكر االسالمً للسنوات .   2081

عضو لجنة متابعة اعمال اللجان االمتحانٌة والتدقٌقٌة فً مجلة كلٌة العلوم االسالمٌة  -4

2088-2082 

 . 2081،  2004االسالمٌة للسنوات عضو هٌئة تحرٌر مجلة كلٌة العلوم  -9

 2007-2001عضو لجنة مقابلة الطلبة المتقدمٌن للدراسة فً التقدٌم المباشر الى الكلٌة  -1

 2080الى  2009عضو لجنة شراء الكتب المنهجٌة للكلٌة للسنوات من  -7

 2081الى   2088رئٌس لجنة شراء الكتب المنهجٌة للسنوات من  -80

 2009والمجالت فً الكلٌة رئٌس لجنة تسعٌر الكتب  -88

 .رئٌس لجنة جرد الكتب النادرة فً مكتبة كلٌة العلوم االسالمٌة  -82

 . 2081-2089عضو لجنة المقاصة العلمٌة المركزٌة فً الكلٌة للسنة الدراسٌة  -81

لسنة عضو اللجنة المشرفة على سٌر االمتحانات النهائٌة فً االقسام كافة فً الكلٌة  -82

2089-2081 . 

 

 

 



 كتب انشكز وانتقديز انتي حصم عهيها:  

 المناسبة رقم وتاريخ الكتاب الجهة ت

 اإلسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  8
7/1/213 

23  /82  /2004 

الندوة العلمٌة  أعمال إنجاحالجهود المتمٌزة فً 

 20/82/2004الرابعة للكلٌة المنعقدة فً 

 اإلسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  2
7/1/212 

80  /2  /2009 
 غٌابات الطلبة بشكل متمٌز إحصاء

 اإلسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  1
7/1/812 

21  /88  /2009 
 الواجبات والصدق فً العمل أداءفً  اإلخالص

 اإلسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  2
7/1/2142 

20  /80  /2001 

الواجبات االلتزام بالتعلٌمات  أداءفً  اإلخالص

 والعمل الدؤوب فً خدمة الكلٌة فً الكلٌة والقسم

 اإلسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  3
4/1/394 

28  /2  /2007 

الواجبات واالنضباط  أداءالجهود المخلصة  فً 

 فً دعم مسٌرة الكلٌة العلمٌة

 اإلسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  4
7/1/8093 

9  /9  /2007 

اللجنة االمتحانٌة  أعمال إدارةالجهود المبذولة فً 

 والتدقٌقٌة

 اإلسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  9
7/1/8889 

10  /4  /2080 
 الثقافً األسبوع إنجاحالجهود المبذولة فً 

 اإلسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  1
7/1/114 

81  /1  /2082 

الجهود االستثنائٌة المبذولة فً شراء الكتب 

 للكلٌة المنهجٌة

 اإلسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  7
7/1/8229 

27  /3  /2081 

الجهود االستثنائٌة المبذولة فً شراء الكتب 

 المنهجٌة للكلٌة

 اإلسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  80
7/1/8138 

83  /1  /2081 

الجهود المبذولة فً اكمال اعمال اللجنة االمتحانٌة 

 والتدقٌقٌة

 االسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم  88
7/1/8728 

8  /7  /2081 
 الجهود المبذولة فً انجاز المناهج الدراسٌة

 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة 82
7/1/2022 

80  /7  /2081 

الجهود المبذولة فً مقررٌة قسم الشرٌعة لمدة 

 ست سنوات واالخالص والتفانً فً العمل

81  
شهادة تقدٌرٌة من رئٌس 

 جامعة الموصل
 انجاح أعمال مسابقة الفنون اإلبداعٌة 2082/  2/  20

82 
 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

82/9/2089 
الحضور الفعال فً احتفالٌة ٌوم النصر فً جامعة 

 الموصل

83 
 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

 الجهود االستثنائٌة للقٌام بأعمال اللجنة االمتحانٌة 8/1/2089

84 
 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

8/1/2089 
االسهامات االستثنائٌة المبذولة إلنجاح العملٌة 

 2089-2084التعلٌمٌة للسنة الدراسٌة 

89 
 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

 الجهود المبذولة فً انجاح الندوة العلمٌة للكلٌة 88/82/2089

81 
 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

10/8/2081 
والتعاون تثمٌنا ألداء المحاضرات على أكمل وجه 

 أثناء سٌر االمتحانات

 

 



 :وحابم عهى شهاداث فيها اندوراث انتي اجتاسها 

طرائق التدرٌس فً جامعة  من مركز تطوٌر دورة صالحٌة التدرٌس -8

 2004الموصل سنة 

 فً مركز تطوٌر 2001دورة طرائق التدرٌس والتدرٌب الجامعً عام  -2

 طرائق التدرٌس فً جامعة الموصل .

طرائق التدرٌس فً جامعة  من مركز تطوٌر اللغة العربٌةدورة سالمة  -1

 م . 2004الموصل سنة 

 طرائق التدرٌس فً جامعة الموصل من مركز تطوٌر دورة كفاءة الحاسوب -2

 م .2007فً كلٌة التربٌة سنة  التدرٌس الفعال أسالٌبدورة  -3

طرائق التدرٌس فً  فً مركز تطوٌر التدرٌس المختبري أسالٌبدورة  -4

 م .2009لموصل سنة جامعة ا

 م 2002من رابطة الصحفٌٌن الشباب سنة دورة فن التحرٌر الصحفً -9

 .. 2081 دورة فً فن القٌادة واالدارة التفاعلٌة  -1

ورشة عمل نظام وثائق الدراسات العلٌا المقامة فً رئاسة جامعة الموصل /  -7

 الموارد البشرٌة .

 10/2/2081لٌا أقام ورشة عمل حول آلٌة التقدٌم الى الدراسات الع -80

 اخلرباث انسابقت :

عمل بعقد فً مكتبة األوقاف المركزٌة فً محافظة نٌنوى وحاصل على  -8

 م . 2003شهادة خبرة  سنة 

 

 

 

 

 

 أ.م.د. ابراهٌم محمود ابراهٌم النجار 

                                                                                                   23/88/2081  


