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 المعلومات الشخصية
 سارية عبد الوهاب محمد أمين د.  االسم  •
 5\3\1973  المواليد •
 العراق  \ الموصل  مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقي  الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 5 عدد األطفال  •
 07705962124   رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 أستاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل القرآن والتربية اإلسالمية ، كلية التربية للعلوم اإلنسانيةقسم علوم   القسم العلمي  •
 علوم اسالمية  التخصص العام  •
 الفقه  التخصص الدقيق •
 dddsarya@gmail.com البريد األلكتروني  •
 Research Gateمن ال profileصفحة الرابط  بوابة البحث العلمي  •
 Google Scholarمن ال profileرابط صفحة ال الباحث العلمي  •
• ORCID  رقم الORCID  (????-????-????-????: ا  رقم 16)يتكون من 

 
 
 
 



 التحصيل الدراسي
 الجهة المانحة  التخصص السنة الشهادة

 ديوان الوقف السني الفقه  2008 دكتوراه  •
 العراق\بغداد

 ديوان الوقف السني التفسير 2002 ماجستير •
 العراق\بغداد

 ديوان الوقف السني   علوم اسالمية  1997 بكالوريوس  •
 العراق\بغداد

 

 األلقاب العلمية
 23\1\2007 مدرس مساعد  •
 2008\8\11 مدرس •
 2014\1\20 استاذ مساعد  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 :  المنصب •
 التربية والعلم عضومجلة •
 عضو لجنة الترقيات العلمية •
رئيس قسم علوم القران والتربية   •

 االسالمية 

 
 2017ـ2012
2014- 2017 

2018 

 
 

 كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل 

 :الخبرة  •
 . عضوة اللجنة العلمية 1
 عضو اللجنة االمتحانية . 2 
   
  
 
 
 لالمتحان التقويمي .عضو اللجنة المركزية 3
  

 
2015 

 2008ـ2007
 2009ـ2008
 2010ـ2009
 2018ـ2017

 
      2019ـ2018

 
 

 كلية التربية للعلوم االنسانية/جامعة الموصل 

 

 األنشطة التدريسية 



االسالمية / كلية التربية  علوم القران والتربية \ المرحلة االولى\المرحلة الثانية\المرحلة الثالثةالمرحلة الرابعة/ /الفقه •
   للعلوم االنسانية

 جامعة الموصل  /الدراسات العليا/ كلية التربية للعلوم االنسانية /القواعد الفقهية •
 الدراسات العليا/ كلية التربية للعلوم االنسانية/ جامعة الموصل  \النظريات الفقهية •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 ثالثة طالب   الماجستير •

 دكتوراه في القسم \لعدم وجود دراسات علياال يوجد  الدكتوراه  •
 

 البحوث المنشورة
 اثر القراءات القرآنية في اختالف االحكام الفقهية مجلة جامعة تكريت للعلوم االسالمية  .1
 2013مجلة التربية والعلم كلية التربية \احكام المحرم في الشريعة االسالمية  .2
 2013مجلة التربية والعلم كلية التربية \القيء في الشريعة االسالمية احكام  .3

 

 الكتب المؤلفة 
 2012الجزء السادس عشر \تحقيق روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني   •

 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 2009الموصل جامعة \الندوة العلمية المقامة في كلية طب الموصل . 1 •
 2010جامعة الموصل \الندوة المقامة في مركز دراسات الموصل 2 •
 2011جامعة الموصل \الندوة المقامة في كلية العلوم االسالمية  .3 •
 2012جامعة الموصل \الندوة المقامة في كلية العلوم االسالمية  .4 •

  
 

 النشاطات العلمية األخرى 
 الدورات التطويرية  •
 2020التدريبية )شرح تعليمات الترقيات العلمية وتنيم استماراتها(الدورة  •
 2020في تفسير القران الكريم( التدريسينالدورة التدريبية )تطوير مهارات  •
 2020التي قدمها مركز التعليم المستمر( مليء استمارة تقييم االداءالدورة التدريبية)  •
  2019الكريم مع مالحظات نظرية تطبيقية(الدورة التدريبية ) احكام تالوة القران  •
   2019الدورة التدريبية ) اليات كتابة البحث العلمي ما بعد التخرج( •
 : الدورات التأهيلية •



 2020حلقة علمية)الترقيات العلمية ضوابط وانظمة(  •
 2019الورشة التدريبية)مهارات استخدام المكتبة الشاملة( •
 2019العلمية في ظل برنامج كشف االستالل ومعايير جودة التعليم(ورشة العمل ) الترقيات  •

 
 عضوية الجمعيات 

 
 

 كتب الشكر 
 2012شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الموصل أ.د ابي سعيد الديوجي للكفاءة العلمية باداء الواجبات  •
 2018للجنة االمتحانية سعيد الديوجي شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الموصل أ.د ابي  •
   2020 للمشاركة في حملة التشجير وزراعة النباتات في جامعة الموصل/ الموصل شكر وتقدير من معاون رئيس جامعة •
 2011شكر وتقدير من السيد عميد كلية العلوم االسالمية كن مشاركتي في الندوة  •
 2018طالب ماجستير   شكر وتقدير من عميد كلية التربية/ جامعة تكريت للمشاركة في مناقشة •
 2019االمتحانية والتدقيقية ألعضاء اللجنة شكر وتقدير من قبل السيد العميد وكالة د. ابي ابراهيم •
 2018االمتحانية والتدقيقية ألعضاء اللجنةشكر وتقدير من قبل السيد العميد وكالة د. ليث حسن  •
   2019طالب ماجستيرجامعة تكريت للمشاركة في مناقشة  /العلوم االسالميةشكر وتقدير من عميد كلية  •
 2013شكر وتقدير من سيادة وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي االديب للكوادر التدريسية  •
 2012 العضاء هيئة تحرير مجلة التربية والعلمشكر وتقدير من السيد العميد السابق عبد الواحد ذنون  •

                               2013شكر وتقدير من السيد العميد السابق عبد الواحد ذنون العضاء هيئة تحرير مجلة التربية والعلم  •
 2009اللجنة االمتحانية ألعضاءواحد ذنون شكر وتقدير من السيد العميد السابق عبد ال •

  
 
 
 
 


