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 الشهادات

 الجامعة سنة الحصول عليها التخصص الشهادة

اللغة العربية وعلوم   البكالوريوس

 القرآن

الجامعة اإلسالمية   6991

 )بغداد(

اللغة العربية وعلوم   الماجستير

 القرآن

الجامعة اإلسالمية   0222

 ()بغداد

اللغة العربية وعلوم   الدكتوراه

 القرآن

الجامعة اإلسالمية   0222

 )بغداد(

 
 البيانات العلمية

  الدراسات االولية
 

  الدراسات العليا

  النشاطات العلمية

 خمس طالب اإلشراف على طلبة الماجستير

  اإلشراف على طلبة الدكتوراه

 رين بحثامايقرب عن خمس وعش مناقشات الرسائل الجامعية

 البحوث المنشورة
  المجالت المحلية
  المجالت العالمية

يغهخ كهٛخ انؼهٕو  يُؾٕس رشرٛم اٜٚبد انًزؾبثٓخ فٙ انقشآٌ انكشٚى 

 اإلعاليٛخ/عبيؼخ انًٕصم

فٙ  44انؼذد/

 و03/8/8338

رحقٛق رفغٛش )عٕسح األَفبل( يٍ )َٕاْذ 

األثكبس ٔؽٕاسد األفكبس( نإليبو انغٕٛطٙ 

 ػهٗ رفغٛش انجٛضبٔ٘  حبؽٛخ

يغهخ أثحبس كهٛخ  يُؾٕس

انزشثٛخ      األعبعٛخ/ عبيؼخ 

 انًٕصم

انؼذد انضبَٙ انًغهذ انضبيٍ 

8332 

انؼذد انضبنش ٔانؼؾشٌٔ يغهخ يشكض دساعبد  يُؾٕسثكـش انُقـبػ انًٕصهٙ ، ؽــٕٛخّ،  أثٕ



 و8332انغُخ انضبَٛخ  انًٕصم/ عبيؼخ انًٕصم راليٛـزِ، يإنفبرّ

ئص يُبْظ انًفغشٍٚ فٙ انقشٌ خصب

 انضبيٍ انٓغش٘

 ) ػشض ٔرحهٛم( 

يُؾٕس فٙ يغهخ كهٛخ انؼهٕو 

 اإلعاليٛخ / عبيؼخ انًٕصم 

انًغهذ االٔل / انؼذد االٔل 

 و 8332حضٚشاٌ 

ٔأصشْب فٙ رطٕس  خانًإعغبد انذُٚٛ

انذساعبد انقشآَٛخ فٙ ثالد انؾبو فٙ انقشٌ 

 ( ْـ8)

يغهخ كهٛخ انؼهٕو  يُؾٕس

 عاليٛخ / عبيؼخ انًٕصم اإل

 30/3انًغهذ انغبثغ انؼذد 

 8330كبٌَٕ انضبَٙ 

يغهخ أثحبس كهٛخ يُؾٕس  حشف انظبء ثٍٛ انقشاء ٔانًفغشٍٚ 

 انزشثٛخ األعبعٛخ 

  44ػذد

88/38/8332 

اقٕال انُقبػ فٙ انزفغٛش )عٕسح انجقشح( 

 ً  عًؼبً ٔرٕصٛقب

يشكض انجحٕس  يُؾٕس

ٔانذساعبد اإلعاليٛخ 

 نغبيؼخ انؼشاقٛخ)يجذأ(ا

فٙ  82ط/0ػذد

88/3/8338 

 ْـ(3488انؾٛخ ػجذهللا عشاط انذٍٚ )د

ٔيُٓغّ فٙ كزبثّ )حٕل رفغٛش عٕسح 

 انفبرحخ او انقشاٌ انكشٚى( 

يُؾٕس فٙ يغهخ انؼهٕو 

 اإلعاليٛخ فٙ عبيؼخ ركشٚذ 

انغُخ انشاثؼخ انؼذد 

انخبيظ ػؾش فٙ 

 و     8330-ْـ3404

يُؾٕس فٙ ٔقبئغ انًإرًش   ( فٙ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى اعبنٛت انُجٙ )ملسو هيلع هللا ىلص

انؼهًٙ انغُٕ٘ انغبدط 

نكهٛخ انزشثٛخ  )انذٔنٙ انضبَٙ (

-2األعبعٛخ  انًُؼقذ فٙ )

  -8330(أٚبس 8

فٙ 8348انؼذد 

33/2/8330 

 انغٛشح انُجٕٚخ ثٍٛ انٕاقؼٛخ ٔانزطجٛق

 

ثحش انقٙ فٙ َذٔح كهٛخ 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ انشاثؼخ 

 

  انًُزصش اإلعالو

 )َظشح يغزقجهٛخ( 

 

ثحش انقٙ فٙ َذٔح كهٛخ 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ انخبيغخ

 

 

انًإرًش انؼهًٙ انغُٕ٘ فٙ   انُقبػ انًٕصهٙ )دساعخ فٙ حٛبرّ(

قغى انزبسٚخ عبيؼخ ثغذاد 

)انًٕصم ػجش انزبسٚخ ( 

88/0/8338 

 

أقٕال أثٙ يغهض فٙ رفغٛش عٕسح انجقشح 

 )عًغ ٔدساعخ(

يغهخ أثحبس كهٛخ  سيُؾٕ

انزشثٛخ      األعبعٛخ/ عبيؼخ 

 انًٕصم

نؾٓش  4انؼذد  31انًغهذ 

 8332أٚهٕل 

 

 

انزٕاصٌ انفكش٘ نزؼضٚض صقبفخ انحٕاس 

 ٔانؼٛؼ يؼب 

انذٔنٙ انفكش٘  شانًإرً

عبيؼخ  03/2/8332انضبَٙ 

 انًٕصم

عٛزى َؾشِ فٙ انجحٕس 

 قشٚجب  ٔٔقبئغ انًإرًش

ًُٛخ انزؼبٚؼ اصش انزٕاصٌ انفكش٘ فٙ ر

 انغهًٙ فٙ انًغزًؼبد انؼشثٛخ

انذٔنٙ األٔل   شانًإرً

 81/2/8332اعطُجٕل 

 عبيؼخ ثبؽبك

فٙ  32انؼذد 8انًغهذ 

 8332عجزًجش 33



 
 

 
 المؤلفات والشهادات والمؤتمرات

  الكتب المؤلفةعدد 

  براءات االختراع

الندوات عدد 
والمؤتمرات المشارك 

 فيها

 انزبسٚخ يكبٌ اَؼقبدْب اعًٓب د

 انًإرًش انؼهًٙ األٔل 3

)دٔس انفكش اإلعاليٙ فٙ 

 ثُبء انًغزًغ انًؼبصش (

عبيؼخ انًٕصم كهٛخ 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ 

31-32/33/8331 

 انًإرًش انؼهًٙ انضبَٙ  8

)اإلعالو دٍٚ ػهى ٔيؼشفخ 

 ٚذػٕ ئنٗ انحضبسح ٔانزقذو(

عبيؼخ انًٕصم كهٛخ 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ

31-32/4/8332 

 انًإرًش انؼهًٙ انضبنش 0

 )اإلعالو ٔرحذٚبد انؼصش ( 

عبيؼخ انًٕصم كهٛخ 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ

30-34/4/8332 

انُذٔح انؼهًٛخ األٔل  4

)انًغكشاد ٔانًخذساد 

ٔرأصٛشارٓب انغهجٛخ ػهٗ 

 انفشد ٔانًغزًغ (

عبيؼخ انًٕصم كهٛخ 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ

 

8332 

انُذٔح انؼهًٛخ انضبَٛخ  1

 ٔرحذٚبد انؼصش()اإلعالو 

عبيؼخ انًٕصم كهٛخ 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ

32/2/8332 

انُذٔح انؼهًٛخ انشاثؼخ)عٛذَب  2

دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( سعم اإلَغبَٛخ 

 ٔانحضبسح ٔانغالو(  

عبيؼخ انًٕصم كهٛخ 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ

83/38/8332 

انُذٔح انؼهًٛخ انغبدعخ  2

)انٓغشح انُجٕٚخ انًجبسكخ 

 ٓب انؼهًٛخ (ٔدالالر

عبيؼخ انًٕصم كهٛخ 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ

80/3/8338 

انُذٔح انؼهًٛخ انغبثؼخ  8

)اإلعالو فٙ يٕاعٓخ 

 انزحذٚبد انًؼبصشح(

عبيؼخ انًٕصم كهٛخ 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ

31-32/4/8338 

انُذٔح انؼهًٛخ انضبيُخ )دٔس  2

ػهًبء انًٕصم فٙ َؾش 

 انؼهٕو انؾشػٛخ(

عبيؼخ انًٕصم كهٛخ 

 نؼهٕو اإلعاليٛخا

31/4/8333 

انًإرًش انؼهًٙ انضبَٙ )َحٕ  33

يُٓظ ػهًٙ أفضم نفٓى 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ(

عبيؼخ االَجبس كهٛخ 

 انؼهٕو اإلعاليٛخ

33-38/4/8338 

انُذٔح انؼهًٛخ انضبيُخ  33

)انقشءاد انقشاَٛخ 

 اصبنخ ٔاثذع(

عبيؼخ انًٕصم 

كهٛخ انؼهٕو 

 اإلعاليٛخ

83/0/8338 

 ح انؼهًٛخ انُذٔ 38

)َصشح انُجٙ صهٗ 

–هللا ػهّٛ ٔعهى 

 دسٔط ٔػجش (

عبيؼخ انًٕصم 

 كهٛخ انزشثٛخ

80/4/8330 

 

انًإرًش انؼهًٙ  30

انزبعغ )اعٓبيبد 

ػهًبء انًغهًٍٛ فٙ 

انغبيؼخ انؼشاقٛخ 

كهٛخ  -ثغذاد  –

 انزشثٛخ

83-88/4/8330 



ثُبء انحضبسح 

 االَغبَٛخ(
انًإرًش انؼهًٙ  34

انغُٕ٘ )انًٕصم 

 ػجش انزبسٚخ (

قعى انزبزَخ جبيعخ 

 ثغداد

22/3/2102 

انُذٔح انؼهًٛخ انضبَٛخ  31

)دٔس انًشأح فٙ ثُبء 

 انًغزًغ(

قغى انزبسٚخ 

 عبيؼخ انًٕصم  

 8338/َٛغبٌ /1

 

انُذٔح انؼهًٛخ األٔنٗ  32

)انزحذٚبد انجٛئٛخ 

ٔاصشْب فٙ انًُظٕس 

سؤٚخ –اإلعاليٙ 

 ئعاليٛخ يؼبصشح(

عبيؼخ انًٕصم 

 انزشثٛخ كهٛخ

االعبعٛخ قغى 

 انزشثٛخ االعاليٛخ

88/33/8338 

انًإرًش انؼهًٙ  32

انذٔنٙ األٔل )انؼهٕو 

اإلَغبَٛخ انصشفخ 

سؤٚخ َحٕ انزشثٛخ 

 ٔانزؼهٛى انًؼبصش(

َقبثخ االكبدًٍٚٛٛ 

ثبنزؼبٌٔ يغ كهٛخ 

انزشثٛخ االعبعٛخ 

 عبيؼخ دْٕك 

33-38/8/8332 

انًإرًش انذٔنٙ انفكش٘  38

  انضبَٙ

انزٕاصٌ انفكش٘ نزؼضٚض  )

 (صقبفخ انحٕاس ٔانؼٛؼ يؼب 

كهٛخ  عبيؼخ انًٕصم

انؼهٕو اإلعاليٛخ 

ثبنزؼبٌٔ يغ انًغًغ 

انؼبنًٙ نهزقشٚت ثٍٛ 

 األدٚبٌ

  31/6/2102 

نًإرًش انذٔنٙ ا 32

)ركبيم  انؼهًٙ انضبنش

انؼهٕو َحٕ رحقٛق 

 اْذاف انزؼهٛى(

يؾزشك ثٍٛ  

كهٛزٙ انزشثٛخ 

األعبعٛخ عبيؼخ 

 ًٕصم ٔدْٕك ان

  33/4/8332 

انًإرًش انذٔنٙ األٔل   83

انزؼبٚؼ  حٕل صقبفخ)

انغهًٙ فٙ 

 (انًغزًؼبد انؼشثٛخ

اعطُجٕل رشكٛب  

 عبيؼخ ثبؽبك

81/2/8332 

 
الدورات و ورش عدد 
 العمل

 

الشهادات التقديرية 
 والجوائز العلمية

 

  كتب الشكر

 كزت انؾكش ٔانزقذٚش -8

 المحترم: لعالي وزير التعليم ا السيد  .6

 69/2/0202في  9/62/1160رقم االمر الجامعي  -



 02/2/0206في  9/62/2960رقم االمر الجامعي  -

-  

 السيد رئيس جامعة الموصل المحترم: .0

 

  زقى وربزَخ انكزبة انجهخ  د

انعُد زئُط جبيعخ  0  

 انًىصم

 فٍ  4405/ 2/01

 و   2116 /2/3 

 عضى نجُخ رذضُسَخ نهًؤرًس األول نكهُخ

 انعهىو اإلظاليُخ وانًشبزكخ فٍ انًؤرًس

انعُد زئُط جبيعخ  2

 انًىصم

 فٍ 2/01/00666

 و 06/7/2116 

عضى نجُخ رذضُسَخ نهُدوح انعهًُخ انثبَُخ 

 نكهُخ انعهىو اإلظاليُخ 

انعُد زئُط جبيعخ  3

 انًىصم

  فٍ  0057 /2/01

 و2117 /3/7 

عضى نجُخ رذضُسَخ نهًؤرًس انثبٍَ نكهُخ 

 اإلظاليُخ  انعهىو

انعُد زئُط جبيعخ  4

 انًىصم

 فٍ  0106 /2/01

 و2112 /23/0 

عضى نجُخ رذضُسَخ نهُدوح انعبدظخ نكهُخ 

 انعهىو اإلظاليُخ

انعُد زئُط جبيعخ  5

 انًىصم

 فٍ 2/01/02137

 27/7/ 2112  

عضى نجُخ رذضُسَخ نهًؤرًس انثبنث نكهُخ 

 انعهىو اإلظاليُخ

انعُد زئُط جبيعخ  6  

 ىصمانً

 فٍ 2/01/01122

 و2112 /02/6 

 انزسقُخ إنً يسرجخ أظزبذ يعبعد

انعُد زئُط جبيعخ  7  

 انًىصم

 فٍ  2/01/227

 و2100 /06/0 

عضى انهجُخ انًسكصَخ نهقساٌ انكسَى نجبيعخ 

 انًىصم 

انعُد زئُط جبيعخ  2   

 انًىصم

 فٍ  2/01/02162

 و2100 /22/6 

وٌ انعًُد الَزهبء انًدح انقبَىَُخ نًُصت يعب

 نهشىوٌ اإلدازَخ نكهُخ انعهىو اإلظاليُخ 

انعُد زئُط جبيعخ  2  

 انًىصم

 فٍ 0013/ 2/01

 و2102 /05/0 

عضى انهجُخ انًسكصَخ نهقساٌ انكسَى نجبيعخ 

 انًىصم 

انعُد زئُط جبيعخ  01  

 انًىصم

 فٍ 3420/ 2/01

 و2102 /06/2 

عضى نجُخ رذضُسَخ نهُدوح انعبثعخ نكهُخ 

 اإلظاليُخ انعهىو

انعُد زئُط جبيعخ   00

 انًىصم

 ثًُبظجخ انذصىل عهً االظزبذَخ  2/7/2121فٍ  2/01/7222

 

 

 

 

 
 السادة عمداء الكليات : .2

 

انعُد عًُد كهُخ  0   

 انعهىو اإلظاليُخ

انًشبزكخ فٍ انًؤرًس انعهًٍ األول نكهُخ  5/02/2115فٍ  2/6/251

 انعهىو اإلظاليُخ

انعُد عًُد كهُخ  2   

 انعهىو اإلظاليُخ

انًشبزكخ فٍ َدوح انعهًُخ انساثعخ نكهُخ  25/02/2116فٍ  2/3/235

 انعهىو اإلظاليُخ



انعُد عًُد كهُخ  3   

 انعهىو اإلظاليُخ

 نهًشبزكخ فٍ َقم كهُخ انعهىو اإلظاليُخ  25/3/2117فٍ  2/3/430

انعُد عًُد كهُخ  4   

 انعهىو اإلظاليُخ

انًشبزكخ فٍ انًؤرًس انعهًٍ انثبٍَ نكهُخ  7/5/2117فٍ  2/3/422

 انعهىو االظاليُخ 

انعُد عًُد كهُخ  5   

 انعهىو اإلظاليُخ

نهقُبو ثبنىاججبد فٍ ادازح كهُخ انعهىو  0/2/2117فٍ  2/3/755

 اإلظاليُخ

انعُد عًُد كهُخ  6    

 انعهىو اإلظاليُخ

ٍ ادازح كهُخ انعهىو نهقُبو ثبنىاججبد ف 6/5/2112فٍ  2/3/526

 اإلظاليُخ

انعُد عًُد كهُخ  7

 انعهىو اإلظاليُخ

فٍ  2/3/2352

02/01/2112 
نهقُبو ثبنىاججبد فٍ ادازح كهُخ انعهىو 

 اإلظاليُخ

نعُد عًُد كهُخ  2

 انعهىو اإلظاليُخ

  فٍ     2/3/753

 02 /5/2112 
نهًشبزكخ فٍ اَجبح انُدوح انطالثُخ انثبَُخ 

 إلظاليُخانكهُخ انعهىو 

انعُد عًُد كهُخ  2   

 انعهىو اإلظاليُخ

نهقُبو ثبنىاججبد فٍ ادازح كهُخ انعهىو  02/4/2112فٍ   2/3/501

 اإلظاليُخ

انعُد عًُد كهُخ  01

 انعهىو اإلظاليُخ

 فٍ      2/3/0174

 7 /7 /2112 
نهجهىد فٍ اداء انهجُخ انًسكصَخ فٍ كهُخ 

 اإلظاليُخانعهىو 

هُخ انعُد عًُد ك 00

 انعهىو اإلظاليُخ

نهًشبزكخ فٍ َقم انكهُخ انً انجُبَخ  5/4/2101فٍ  2/3/512

 انجدَدح

انعُد عًُد كهُخ  02

 انعهىو اإلظاليُخ

-2112نًُبظجخ اَزهبء انعبو اندزاظٍ   7/7/2101فٍ  2/3/0032

2101 

انعُد عًُد كهُخ  03 

 انعهىو اإلظاليُخ

ظزقجبل انطهجخ فٍ كهُخ نهًشبزكخ فٍ ا  2/02/2101فٍ  2/3/2312

 انعهىو اإلظاليُخ 

انعُد عًُد كهُخ  04 

 انعهىو اإلظاليُخ

انًشبزكخ فٍ انُدوح انعهًٍ انعبثعخ نكهُخ  23/5/2100فٍ  2/3/203

 انعهىو اإلظاليُخ

  

05 

انعُد عًُد كهُخ 

 انعهىو اإلظاليُخ

- 2101نًُبظجخ اَزهبء انعبو اندزاظٍ 2/6/2100فٍ  2/3/257

2100 

  

06 

انعُد عًُد كهُخ 

 انعهىو اإلظاليُخ

ًُبظجخ إدازح انهجبٌ االيزذبَُخ نهدزاظخ ث 5/6/2100فٍ  2/3/262

 انًعبئُخ نكهُخ انعهىو اإلظاليُخ 

انعُد عًُد كهُخ  07

 انعهىو اإلظاليُخ

 انسيبدٌ  /

انًشبزكخ فٍ انًؤرًس انعهًٍ انثبٍَ نكهُخ  03/4/2104فٍ  612انعدد 

 خ جبيعخ االَجبزانعهىو اإلظاليُ

انعُد يدَس رسثُخ  02

 َُُىي 

فٍ  25114انعدد:ع/

26/00/2103 
نزدزَت يُزعجٍ يدَسَخ رسثُخ َُُىي فٍ 

كهُخ انزسثُخ األظبظُخ دوزح انزعهُى 

 انًعزًس

انعُد عًُد كهُخ  02

 انزسثُخ األظبظُخ

 االيزذبَُخ  ُخانهج اَهبء اعًبلًُبظجخ ث   0/5/2102فٍ  0426انعدد

 

انعُد عًُد كهُخ  21

 انزسثُخ األظبظُخ

فٍ   4315انعدد 

2/02/2102 
 االيزذبَُخ  ُخانهج اَهبء اعًبلًُبظجخ ث

 



انعُد عًُد كهُخ  20

 انزسثُخ األظبظُخ

 االيزذبَُخ  ُخانهج اَهبء اعًبلًُبظجخ ث 3/3/2103فٍ   717انعدد   

 

انعُد عًُد كهُخ  22

 انزسثُخ األظبظُخ

فٍ  2630انعدد  

30/7/2103 
 االيزذبَُخ  ُخانهج اَهبء اعًبلًُبظجخ ث

 

انعُد عًُد كهُخ  23

 انزسثُخ األظبظُخ

نجُخ رىشَع انطهجخ عهً انًدازض نهعبو  2/02/2102فٍ  4315انعدد 

2102-2103 

انعُد عًُد كهُخ  24

 انزسثُخ األظبظُخ

 ازشفخ االظئهخ اَهبء اعًبلًُبظجخ ث 02/2/2103فٍ  3227 

 االيزذبَُخ 

انعُد عًُد كهُخ  25

 انزسثُخ األظبظُخ

فٍ  3722انعدد  

04/01/2103 
 االيزذبَُخ  ُخانهج اَهبء اعًبلًُبظجخ ث

 

انعُد عًُد كهُخ  26

 انزسثُخ األظبظُخ

 االيزذبَُخ  ُخانهج اَهبء اعًبلًُبظجخ ث 03/2/2104فٍ  622انعدد  

 

انعُد عًُد كهُخ  27

 انزسثُخ األظبظُخ

نجُخ رىشَع انطهجخ عهً انًدازض نهعبو   4/6/2104فٍ  2022انعدد  

2103-2104 

انعُد عًُد كهُخ  22

 انزسثُخ األظبظُخ

فٍ  202انعدد  

22/00/2107 
 االيزذبَُخ  ُخانهج إَهبء أعًبلًُبظجخ ث

 

انُبئجخ د.غُداء كًجش  22

عضى نجُخ انزعهُى انعبنٍ 

 وانجذث انعهًٍ انجسنًبَُخ 

ثزبزَخ  0052انعدد 

2/2/2102 
إدازح ورطىَس انعًهُخ انزعهًُُخ فٍ جبيعخ 

 انًىصم

انعُد يعبعد زئُط  31

نهشؤوٌ اإلدازَخ  جبيعخ 

 انًىصم

نهجهىد انًجرونخ فٍ فٍ اعًبل انهجُخ  5/2/2102فٍ  2/01/0622

انعهًُخ فٍ انًؤرًس اندونٍ انثبٍَ )انزُىع 

 اندٍَُ وانقىيٍ وانزكبيم انًجزًعٍ(

نهجهىد انًجرونخ وانًشبزكخ فٍ انًؤرًس  /20/2فٍ  2226 02 نعساقٍَُُقبثخ االكبدًٍَُُ ا 30

األكبدًٍَُُ انعساقٍُُ اندونٍ األول نُقبثخ 

 ثبنزعبوٌ يع كهُخ انزسثُخ األظبظُخ جبيعخ دهىك
انعُد عًُد كهُخ انعهىو  32

 /جبيعخ ركسَذاإلظاليُخ

فٍ  7/05/3177نعدد

02/02/2102 
ُبقشخ نهجهىد انًجرونخ وانزعبوٌ فٍ ي

طبنجخ انًبجعزُس ايُخ صبنخ ازدُى فٍ 

 انعهىو اإلظاليُخ/جبيعخ ركسَذ كهُخ

انعُد عًُد كهُخ  33

 انزسثُخ األظبظُخ

 ازشفخ االظئهخ اَهبء اعًبلًُبظجخ ث 07/01/2102فٍ  2222 

 االيزذبَُخ 

انعُد عًُد كهُخ انزسثُخ  34

 األظبظُخ

00/6/2102فٍ 0640 انعدد رىشَع انطهجخ عهً انًدازض ُخ وانزطجُق انفسع نجُخ 

2102-2107نهعبو   

انعُد عًُد كهُخ انزسثُخ  35

 األظبظُخ
األونً نقعى ُدوح انعهًُخ انهًشبزكخ فٍ ن 2/02/2102فٍ  3560

انزسثُخ كهُخ انزسثُخ اإلظاليُخ فٍ 

 األظبظُخ

انعُد عًُد كهُخ انزسثُخ  36

 األظبظُخ
يقبثهخ طهجخ نهجهىد انًجرونخ فٍ  3/2/2102فٍ  332 2

-2102اندزاظبد انعهُب نهعبو اندزاظٍ 

2121 

انعُد عًُد كهُخ انزسثُخ  37

 األظبظُخ
نهجهىد انًجرونخ فٍ نجُخ يزبثعخ االيزذبٌ انزُبفعٍ  3/2/2102فٍ 2342

انًهسكصٌ نطهجخ اندزاظبد انعهُب نهعبو اندزاظٍ 

2102-2121 



 

 

   

 
 

 المناصب

  المناصب اإلدارية التي تقلدها

 - عضوية الجمعيات العلمية والمهنية

  انهغبٌ انًؾبسك فٛٓب: -2 عضوية اللجان  الوزارية

 :ػضٕ فٙ ٔصاسح انزؼهٛى ٔانجحش انؼهًٙ-أ 

  ػضٕ نغُخ فٙ ٔصاسح انزؼهٛى ٔانجحش انؼهًيٙ ر٘ انؼيذد :ة

   84/33/8333فٙ  1/33082د 

 

 انهغبٌ فٙ انغبيؼخ : -ة 

  فييٙ كهٛييخ  فزشٚييب ٔأثُٛييخرُفٛييز أػًييبل اػًييبس كبػضييٕ نغُييخ

 2/82/33422بأليش انغبيؼٙ ر٘ انؼذد:انؼهٕو اإلعاليٛخ ث

 82/33/8331فٙ 

 

   نغُيخ انيزالٔح ٔانحفيي فيٙ  ػضٕ نغُخ انًغيبثقخ اإلثذاػٛيخ

 عبيؼخ انًٕصم .

 اعييزالو ثُبٚييخ كهٛييخ انؼهييٕو االعيياليٛخ ثييبأليش  ػضييٕ نغُييخ

ػضييٕ انهغُييخ  8/38/832فييٙ 3430انغييبيؼٙ ر٘ انؼييذد 

ضٚييييييييخ نهقييييييييشاٌ انكييييييييشٚى ثييييييييبأليش انغييييييييبيؼٙ ر٘ انًشك

 38/1/8333فٙ  2/30/2883انؼذد

  

  ٘ػضيٕ انهغُييخ انًشكضٚييخ نهقييشاٌ انكييشٚى ثييبأليش انغييبيؼٙ ر

 88/2/8332فٙ  2/30/31882انؼذد

 ٛفييٙ كهٛييخ انؼهييٕو  شػضييٕ نغُييخ اعييزحذاس دساعييخ انًبعغييز

فيييٙ  0/2/88342بأليش انغيييبيؼٙ ر٘ انؼيييذد:اإلعييياليٛخ ثييي

38/38/8333 

  

 

 

 

 :ٓبفٛانًؾبسك ػضٕٚخ انهغبٌ – ط

 

  ٕ8331كهٛيييخ انؼهيييٕو اإلعييياليٛخ األػيييٕاو  يغهيييظػضييي 

  8333انٗ

 8333انٗ   8331  يقشس يغهظ كهٛخ انؼهٕو اإلعاليٛخ   

  ػضييٕ انهغُييخ انؼهًٛييخ فييٙ قغييى أصييٕل انييذٍٚ فييٙ كهٛييخ

  8333انٗ 8331انؼهٕو اإلعاليٛخ األػٕاو 



 ٛخ نهؼييبو يالعييسئييٛظ انهغُييخ انؼهًٛييخ فييٙ قغييى انزشثٛييخ اال

 8338ٔانؼبو  8333

  سئيييٛظ انهغُيييخ االيزحبَٛيييخ فيييٙ قغيييى انزشثٛيييخ األعبعيييٛخ

  8332ٔ8332ٔ 8334ٔ 8330نهؼبو

 ػضٕ فٙ انهغُخ االعزؾبسٚخ نًغهخ كهٛخ انؼهٕو اإلعاليٛخ 

  ػضييٕ انهغُييخ انؼهًٛييخ فييٙ قغييى أصييٕل انييذٍٚ نكهٛييخ انؼهييٕو

 اإلعاليٛخ

 عبيؼيييخ ػضيييٕ فيييٙ انهغُيييخ انًشكضٚيييخ نهقيييشاٌ انكيييشٚى فييي ٙ

 انًٕصم 

 ػضٕ فٙ انهغُخ االَضجبطٛخ فٙ كهٛخ انؼهٕو اإلعاليٛخ 

  ػضييييٕ اسرجييييبط ؽييييؼجخ انضييييًبٌ ٔانغييييٕدح نكهٛييييخ انؼهييييٕو

 اإلعاليٛخ

 االعزٛشاد فٙ كهٛخ انؼهٕو اإلعاليٛخ 

 انًؾشف ػهٗ ٔحذح انزؼهٛى انًغزًش نكهٛخ انؼهٕو اإلعاليٛخ 

  ػضيييٕ نغُيييخ انزحكيييٛى نًغيييبثقخ يشكيييض ثحيييٕس ٔانذساعيييبد

 2112 فشع َُٕٖٛ إلعاليٛخ /ا
  ػضٕ نغُخ انًقبصخ انؼهًٛخ فٙ كهٛخ انؼهٕو اإلعاليٛخ 

 نهؼييبو  غُييخ انؼهًٛييخ فييٙ قغييى انزشثٛييخ اإلعيياليٛخسئييٛظ انه

8338 

 8333ٛخ نهؼييبو يالػضييٕ أسؽييفخ فييٙ قغييى انزشثٛييخ اإلعيي 

 8338ٔانؼبو 

 ٛخ الييزحبَٛيييخ فيييٙ قغيييى انزشثٛيييخ اإلعيييإلسئيييٛظ انهغُيييخ ا

  8332-8332نهغُخ انذساعٛخ 
 نهؼييبو  سئييٛظ انهغُييخ انؼهًٛييخ فييٙ قغييى انزشثٛييخ األعبعييٛخ

 8332-8338انذساعٙ 

  انؼهًٛيييخ نهًيييإرًش انيييذٔنٙ انؼهًيييٙ انضبنيييش  ػضيييٕ نغُيييخ

انًؾييزشك ثييٍٛ كهٛزييٙ انزشثٛييخ األعبعييٛخ عبيؼييخ انًٕصييم 

ٔدْٕك انز٘ أقٛى رحذ ؽؼبس )ركبييم انؼهيٕو َحيٕ رحقٛيق 

 33/4/8332اْذاف انزؼهٛى( انًقبو ثزبسٚخ 

  انيييذٔنٙ انفكيييش٘ انضيييبَٙػضيييٕ نغُيييخ انؼهًٛيييخ نهًيييإرًش 

انًٕصييم  عبيؼييخانؼهييٕو اإلعيياليٛخ  خانًؾييزشك ثييٍٛ كهٛيي

انيز٘ ثبنزؼبٌٔ يغ انًغًيغ انؼيبنًٙ نهزقشٚيت ثيٍٛ األدٚيبٌ 

انزُيييٕع انيييذُٚٙ ٔانقيييٕيٙ ٔانزكبييييم أقيييٛى رحيييذ ؽيييؼبس )

 03/2/8332( انًقبو ثزبسٚخ انًغزًؼٙ

  نهؼييبو  انزشثٛييخ األعبعييٛخسئييٛظ انهغُييخ انؼهًٛييخ فييٙ قغييى

 83383-8332انذساعٙ 

 



- 

 


