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 دكتوراه/استاذ مساعد :الشهادة، اللقب العلمي
 التربية للعلوم اإلنسانية   ، كلية علوم القرآن والتربية اإلسالمية  قسم

 جامعة الموصل، الموصل، العراق 

 
 

 

 المعلومات الشخصية
 محمد هالل برجس ياسين بدران                                                                                 :الثالثي واللقب االسم  •
 6/1/1972:اليوم/الشهر/السنة المواليد •
 :موصل المدينة، البلد مكان الوالدة  •
 ذكر الجنس •
 عراقيه الجنسية  •
 متزوج  الحالة الزوجية  •
 5 عدد األطفال  •
 07701845568 رقم الهاتف الجّوال  •

 

 المعلومات األكاديمية
 استاذ مساعد  اللقب العلمي  •
 ، جامعة الموصل قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية ، كلية التربية للعلوم اإلنسانية القسم العلمي  •
 لغه التخصص العام  •
 نحو التخصص الدقيق •
 ممكن كتابة أكثر من بريد ألكتروني )مثاُل الجامعة والشخصي( البريد األلكتروني  •

barjasalbadrany@gmail.com   
 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

:كلية التربيه/جامعة  كلية ، جامعة ، البلد لغه/نحو 2020 دكتوراه  •
 الموصل 

 البلد:كلية التربيه/جامعة  كلية ، جامعة ، لغه/نحو 2020 ماجستير •
 الموصل 

 :كلية التربيه/جامعة كلية ، جامعة ، البلد اللغه العربيه وادابها  2020 بكالوريوس  •
 الموصل 

 

 األلقاب العلمية
 1996مدرس مساعد/ تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 1999مدرس/ تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 2004استاذ مساعد/ تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •
 تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي  •

 

 الخبرات العلمية واإلدارية 
 2004مقرر   /مكان العمل 2020 – 2020 المنصب •
 2010رئيس لجنة الدراسات العليا /مكان العمل 2020 – 2020 الخبرة   •

 

 األنشطة التدريسية 
 التربية/علوم القران/:نحو/الرابعهالمادة، المرحلة، القسم، الكلية •
 المادة، المرحلة، القسم، الكلية  •

 

 اإلشراف على طلبة الدراسات العليا 
 عدد الطالب الماجستير •
 عدد الطالب الدكتوراه  •

 

 البحوث المنشورة



 مسائل خالفية بين ابن هشام والكسائي في قطر الندى وبل الصدى وشرحه    1بحث •
 اساليب التوكيد في شعر الخوارج 2بحث  •
 المشترك اللفظي في الحديث النبوي الشريف/دراسة في صحيحي البخاري ومسلم  3 •

 ة لسنة النشر البحوث من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 الكتب المؤلفة 
 1كتاب  •
 2كتاب  •
•  

 ة لسنة النشر الكتب من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 
 

 العلمية   والندوات المؤتمرات
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة  •
 مؤتمر، مكان االنعقاد، السنة  •
•  

 المشاركةة لسنة المؤتمرات من األحدث فاألقدم بالنسب تسلسل
 

 النشاطات العلمية األخرى 
الدراسات العليا /لجنة   /2احكام تالوة القران  الكريم مع مالحظات نظرية وتطبيقية/دورة تدريبية  الدورات التطويرية •

  تدقيق/اللجنة االمتحانية
 الدورات التأهيلية  •

 

 عضوية الجمعيات
 اسم الجمعية  •
•  

 

 كتب الشكر 
 : مساندة اللجان االمتحانية شكر وتقدير •
•  

 



 
 


