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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  السيرة العلمية

    .يليكالع محمد حسن منديل حسنألستاذ الدكتور ا
جامعتتت  بدتتتداد  /األستتتتاذ األول  لتتت  كليتتت  التربيتتت  للبنتتتا  

3122 /3123.  
األول  لت  العترا   المركز التميز العلميحاصل  ل  وسام 

زارة / والعراقتتي فتتي يتتوم العلتتم فتتي التصصصتتا  اننستتاني  
 3126أفضتتتل كتتتتام للعتتتام وستتتام و 3127لتعلتتتيم العتتتالي ا

 .وزارة التعليم العالي
 

  الشهادات:
 .داماآل/ , الجامع  المستنصري النحو / د  العربي في الل 2117الدكتوراه انول  -
 .كلي  التربي  للبنا  -بددادجامع   /القرآن الكريم سلوبي أ 3112الدكتوراه الثاني   -
   .جامع  بدداد 3114-3113, اللدوي  في الفلسف  توراه(: الدك شهادة )فو  -
 .في النحو , جامع  الموصل/ كلي  اندام 2112الماجستير:  -
 .كلي  التربي  -الموصلجامع  2127-2126البكالوريوس:  -
 .21/23/3125لداي   21/22من  ./ ايطاليااجامع  فلورنس / برنامج تدريبي -

 الخبرات العلمية واالدارية:

  32/6/3114قسم اللد  العربي / كلي  التربي  للبنا / جامع  بدداد في رئيس. 

 3112 لها معاون العميدو كلي  التربي  للبنا  في الدراسا  المسائي  أسس. 

 3121وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -سانيين نائم رئيس جمعي  الل .  

 األمانتت  العامتت  للمتتزارا متتدير دائتترة البحتتوث والدراستتاو نائتتم األمتتين العتتام ,  
 .سابقا/ العرا 

 ومتا يتزال2/21/3111جامع  بدتداد س, رئاس ريرئيس لجن  اصتبار صالحي  التد. 
 3123التعضيد  لجن ورئيس 

 ئيت  وتتيلي   ضو لجن  هيئ  النزاهت  لوضتم منهتاا متادة األصالقيت  للمراحتل انبتدا
 .3/4/3122( في  2172 أصالقيا  النزاه . األمر الوزاري )الكتم وكراسا  

 تحتتديث المنتتاهج ولجنتت  , لمنتتاهج وتطويرهتتاالدراستتا  العليتتا ل وزاريتت : لجنتت  نالجتت
, متحانيت تقييم األسئل  انلجن  و استحداث الدراسا  العليا/ولجن   واألساليم الدراسي 

 لمادة النحو.  تقييم األسئل  انمتحاني  وتصحيح الدفاتر ا داد استمارتيو
 

 ستشتتاري  لمجلتت  النزاهتت  والشتتفافي الهيئتت  ان رئتتيس  المحكمالالة: علميالالةال المجالال ت. 
يتتتزال. ومجلتتت   ومتتتا 3124 رئتتتيس تحريتتتر مجلتتت  كليتتت  التربيتتت  للبنتتتا  المحكمتتت 

  آدام الكوفتت  التتتي مجلتت. ومجلتت  ) والقلتتم ( القرآنيتت  المحكمتت و .رو بيتتانستتتدرام/ 
مجلت  و العلمي  المحكم حرير مجل  ذراري رئيس ت .جامع  الكوف تصدر  ن اآلدام 
 موقم جامع  بدداد انلكتروني. لتحرير مشر  او .تكنوقراط المحكم .
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  والمعهتد الدبلوماستي,  / هيئت  النزاهت .أكادميت  مكافحت  الفستادمدرم ومحاضر فتي
ومركتتتز التطتتتوير والتعلتتتيم المستتتتمر/جامع  بدتتتداد. ومركتتتز التعلتتتيم المستتتتمر/ كليتتت  

وتتدريس متادة  .المديريت  العامت  للتنهج /ة التدفا رزاو وكلي  النسور األهلي . الهندس .
 وزارة الصارجي  العراقي .  اللد  الدبلوماسي /

بمناستبا   لميت  واداريت   شتكر 211أكثر متن حاصل  ل   :  والمكافآت الشكر
متتن وزراو ووكتتالو ومستشتتاري: التربيتت  والتتدفا  والصارجيتت  والتعلتتيم  مصتلفتت 

وديتوان الوقت   لمعلوماتيت لالهيئت  العراقيت  لي والثقاف  ورئيس هيئ  النزاه  والعا
... ورؤساو جامعا  بدداد كوف  كربالو المستنصتري  البصترة و متداو. والعتبا 

 وصارا العرا  مصر والمدرم...
للمشتارك  بتالمؤتمرا  الوطنيت   شتهادة تقديريت  231ن أكثر م :  الشهادات التقديرية

: العتترا  مصتتر األردن قطتتر الجزائتتر المدتترم والنتتدوا  وورشتتا  العمتتلوالدوليتت  
والمملكتت  العربيت  الستتعودي  وبريطانيتتا وماليزيتتا تتونس ماليزيتتا الهنتتد تركيتا ايتتران ... 

 وغيرها.والهند ...  
 

جتتائزة التميتتز العلمتتي فتتي يتتوم العلتتم /   :والمكاف الالات الجالالوا ا العلميالالة والتكالالري 
وزارة التعلتتيم  3126جتتائزة أفضتتل كتتتام للعتتام و 3127وزارة التعلتتيم العتتالي 

مستتابق  فتتي  .ي لعلتتوم القتترآن والتتتراث ا قرائتتيالمركتتز التتوطنجتتائزة و العتتالي.
تكتتتريم مؤسستتت   و. 27/21/3121. والصامستتت  الكتتتتام القرآنتتتي الستتتنوي  الثانيتتت 

 ) مهرجتان بدتداد التدوليالبي  الثقافي العراقتي بمداليت  ذهبيت  وشتهادة تقتدير فتي 
مكافتتية رئتتيس جامعتت  بدتتداد لتيديتت  األ متتال المناطتت  التتتي أستتهم  و .,للمبتتد ين(

تمر ؤالمت جائزةو .3123/ 23/3في  5147بتقّدم الجامع  بالتصني  العالمي,   
جامعت  العلتوم والدراستا   /قرآن الکريمالتاسم و العشرين من مسابقا  الدولي  لل

القرآني 
 
جائزة انمام و .3125ي الهند/ لكناو. مهرجان أمير المؤمنين ف وجائزة .

جائزة  و .6/3125 لي   التذي تقيمهتا الجامعت  انستالمي  فتي النجت  األشتر  

 ... وغيرهئمؤسسة النىر للثقئفة واالعالم ،النىر لالبداع بدورتهئ السئدسة

 
 رئتيس اللجنت  العليتا لمهرجتان لقتاو األشتقاو الستنوينائتم  :المالدن  نشاطات المجتمع

 ضو مؤستس اتحتاد الحضتارا  . ولسنوا وزارة الثقاف  ل ي ر اب  والحر  للهوايا
انتحتتاد و  ضتتو اتحتتاد انذا يتتين والتلفزيتتونيين العتتراقيين.و الشتتر  األدنتت / مصتتر.

  العام لألدباو والكتام في العرا .
 :فةالمؤلالكتب 
بحثتا منشتورا فتي مجتال   24 الميت . وكتام مطبو  في دور نشر  ربي  و 27

 داصل العرا  وصارجه.  لمي
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