
 

 

 

 

 

 

 

 ح )انؼهًُح(انزاذُ جانغُش
 

 

 

 

 احسان عمر محمد سعٌد أحمد الحدٌثً:    ـى ـــــــــاالعــ
  7711/  8/  71: ذاسَخ انًُـالد 

 يرضوج  انحانح انضوجُح :

 3    ذد األوالد  :ــػـــ

 يغهى  :   انذَـــــــــــاَح

 انمشآٌ انكشَى وانرشتُح االعاليُحًُاهج وطشائك ذذسَظ فهغفح ذشتُح فٍ ان:             ضــانرـخـظ

 ذذسَغٍ:       ه ــــــانىظُف

  راعرا      انذسجح انؼهًُح :

 / جايؼح تغذاد   كهُح انرشتُح نهثُاخ:               ػُىاٌ انؼًم

 انؼًم   :         هاذف

 009426904  811888:         انهاذف انُمال

  ihsan@aul.org.iq-dr              انثشَذ إالنكرشوٍَ :
ihsan.omer@gmail.com 

dr_ihsan72@yahoo.com 
 
 

 .أوالً : المؤهالت العلمية 

 رٌخالتا ة ـــالكلٌ الجامعة الدرجة العلمٌة

 بكالورٌوس
 

 3992_3991 ة العلوم االسالمٌة لٌك بغداد جامعة

 م0000 كلٌة التربٌة /إبن رشد  جامعة بغداد الماجستٌر

 الدكتوراه
 

 م0002 كلٌة التربٌة /إبن رشد  جامعة بغداد

    أخرى

تجوٌد التعلٌم 
 الجامعً

مؤسسة المرتقى العراقٌة للتنمٌة 
البشرٌة بالتعاون مع جامعة 

 انفرلد البرٌطانٌةك

 0030 

مهارات التعامل مع 
 وسائل االعالم

االكادٌمٌة السورٌة الدولٌة 
 للتدرٌب والتطوٌر

 0031 

    

 

 

 

 

 

 انظىسج 

mailto:dr-ihsan@aul.org.iq
mailto:ihsan.omer@gmail.com
mailto:ihsan.omer@gmail.com
mailto:dr_ihsan72@yahoo.com
mailto:dr_ihsan72@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانياً : الحدرج الىظيفي . 

 

 ثالثاً : الحدريس الجامعي  

 نًا -يٍ انفرشج   انجايؼح )انًؼهذ / انكهُح(  انجهح خ

 0004_0000 جامعة بغداد كلٌة التربٌة /إبن رشد  1

 _0004 جامعة بغداد  للبناتكلٌة التربٌة  2

 

 رابعاً : المقررات الدراسية الحى قمث بحدريسها 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 0006-0003 المناهج وطرائق التدرٌس طرائق تدرٌس القرآن الكرٌم 3

 0006-0003 التطبٌقات التربوٌة ن الكرٌمطرائق تدرٌس القرآ 0

 0006-0003 ط . ت . السٌرة النبوٌة الشرٌفة طرائق تدرٌس القرآن الكرٌم 1

 0006-0003 ط . ت . الفقه االسالمً طرائق تدرٌس القرآن الكرٌم 2

 انً -انفرشج يٍ  انجهح انىظُفح خ

 13/3/1008_13/3/1007 كهُح انرشتُح /اتٍ سشذ يذسط يغاػذ 7

 5/71/1008_13/3/1008 كهُح انرشتُح /اتٍ سشذ يذسط 1

 13/3/1001_ 5/71/1008 كهُح انرشتُح /اتٍ سشذ يذسط دكرىس 3

 1078 _13/3/1001 كهُح انرشتُح /نهثُاخ اعرار يغاػذ 8

 _ 1078 كهُح انرشتُح /نهثُاخ اعرار 5

6    



 

 

 

 

 

 

 

 0001-0000 ط . ت . الحدٌث النبوي الشرٌف طرائق تدرٌس القرآن الكرٌم 3

 0001-0000 ط . ت . السٌرة النبوٌة الشرٌفة رآن الكرٌمطرائق تدرٌس الق 4

 0009-0004 اسس التربٌة طرائق تدرٌس القرآن الكرٌم 6

    

 0033_0009 اسس التربٌة علوم القرآن 8

 اسس التربٌة الحاسبات 9

 

0009_0033 

 المنهاج والكتاب المدرسً التربٌة وعلم النفس 30

 

0030_0033 

    

 اسس التربٌة  آن علوم القر 33

 

0033_0030 

 0030_0033 المناهج وطرائق تدرٌس علوم القرآن  

 0030_0033 االدارة الصفٌة واالشراف التربوي التأرٌخ 

    

 اسس التربٌة  علوم القرآن  

 

0030_0031 

 0031_0030 المناهج وطرائق تدرٌس علوم القرآن  

    

 اسس التربٌة  علوم القرآن  

 

0031_0032 

 0032_0031 المناهج وطرائق تدرٌس علوم القرآن  

 0032_0031 االدارة الصفٌة واالشراف التربوي التأرٌخ 

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 :الحي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

االسالٌب الشائعة االستعمال فً طرائق  3
سالمٌة فً المرحلة تدرٌس التربٌة اال

 المتوسطة

 0004 المعهد العربً العالً للعلوم التربوٌة والنفسٌة

االسالٌب التعلٌمٌة لدى الشٌخ المقدسً فً  0
كتابه االداب الشرعٌة )رؤٌة تربوٌة 

 معاصرة(

 0006 المعهد العربً العالً للعلوم التربوٌة والنفسٌة

تقنٌات العولمة ودورها التربوي لدى  1
 الجامعة االسالمٌة طلبة

 0004 المعهد العربً العالً للعلوم التربوٌة والنفسٌة

بناء برنامج لطلبة اقسام طرائق تدرٌس  2
 القرآن الكرٌم فً مادة االداب االسالمٌة 

 0006 المعهد العربً العالً للعلوم التربوٌة والنفسٌة

معاهد اعداد الصعوبات التً تواجه طلبة  3
  التالوة المعلمٌن فً مادة

 0003 المعهد العربً العالً للعلوم التربوٌة والنفسٌة

  

 

  

ٌق اٌات اعمدة المعرفة االربعة فً تحق 4
 وعٌة_التنمٌة المجتمعٌة _دراسة موض

 0032_0031 كلٌة التربٌة للبنات /جامة بغداد /قسم علوم القرآن 

 

 ك فيها )خارج العراق(الحي شاروورش العمل العلمية والندوات المؤجمرات سادساً:  

 الدولية والعربية  )والدولية داخل العراق(

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

التنمٌة البشرٌة واألمن فً عالم المؤتمر الدولً :  1
 متغٌر

 بحث عمان  / االردن 0006

2 

 

 حضور جمهورٌة مصر 00/9/0033_00 مؤتمر تعلٌم الكبار ونهضة مصر



 

 

 

 

 

 

 

الدددورة المتقدمددة لتدددرٌب اسدداتعة الجامعددات العراقٌددة  3
فدددً مجدددال فدددً الدٌمقراطٌدددة وحقدددوق االنسدددان 

  والحرٌات العامة والحوكمة الرشٌدة
 

المملكة االردنٌة  م0008/ 13/3-9/4
 الهاشمٌة

 بحث

دورة تدرٌب االكادٌمٌٌن العراقٌٌٌن على الٌات   4
 نً /ومهارات العمل البرلما

  بٌروت م0009/  1/ 6-33

انىطُُح  ورشة العمل الخاصة بتطوٌر االستراتٌجٌة 5

 نهرؼهُى فٍ انؼشاق
  ػًاٌ /االسدٌ  م0008/  30/ 1-3

تىضغ خُاساخ المشاركة فً ورشة العمل الخاصة  6

 انغُاعاخ انرشتىَح 
  ػًاٌ /االسدٌ و11/70/1007_78

ٌد االهداف المشاركة فً ورشة العمل الخاصة بتحد 7
انىطُُح نهرشتُح  االستراتٌجٌة والبرامج ضمن اعداد

  وانرؼهُى فٍ انؼشاق

  عمان /االردن م38/0/0030_31

المشاركة فً ورشة العمل الخاصة التخطٌط   8
 الستراتٌجً والتنفٌعي 

39  _06  /0 /
0030 

  لبنان/ بٌروت

المشاركة فً مشروع )التوجه نحو بناء مؤسسة   9
 اء البرلمان العراقً( لدعم اعض

08/1  _1/2 /
0030 

  المملكة المتحدة/ لندن

المشاركة فً ورشة العمل الخاصة فن كتابة  10
التوصٌة السٌاسٌة وطرٌقة تقدٌمها العضاء البرلمان 

 العراقً 

  بٌروت/ لبنان 9/6/0030_ 1

المشاركة فً ورشة العمل الخاصة بـ )نحو بناء بٌت  11
 لعراقخبرة برلمانً فً ا

  بٌروت/ لبنان 00/9/0030_39

12  

 ورشة عمل :برلمانٌون واكادٌمٌون

 

2_3 /03 /0031 

 

 بٌروت

 

 ورقة عمل

13  

ورشة عمل :بناء قدرات المالكات الوظٌفٌة فً 

 مجلس النواب العراقً 

33_32/01/0031 

 

 

 بٌروت

 

 مدرب

مدخل حول 

 قضاٌا التعلٌم

ناء السالم المؤتمر الدولً : دور المرأة فً ب 14
 والمصالحة

العراق )اقلٌم  08/3/0033_06
 كردستان /اربٌل(

 حضور

جامعة كربالء كلٌة التربٌة  المؤتمر الدولً الخامس 15
 االساسٌة 

31_32 /33  /
0030 

 بحث العراق /كربالء



 

 

 

 

 

 

 

المؤتمر الدولً االول :التربٌة والتعلٌم فً المجتمع  16
 المعاصر

كلٌة  جامعة بغداد / 0033م30/30_33
 التربٌة للبنات

 حضور

17  

المؤتمر الدولً العلمً الخامس  المؤتمر الدولً : 

 كلٌة التربٌة االساس /جامعة بابل

 

31_32/33/0030 

 

 

 جامعة بابل

 

 بحث

18  

المؤتمر العربً االول لتنمٌة ثقافة الوعً القانونً 

 الوطنً 

 

30-_30/01/0031 

 

 

 بغداد / فندق الرشٌد

 

 حضور

     

     

     

 

 المؤتمرات والندوات وورش العمل داخل العراق

 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 بحث بغداد / التربٌة للبنات 0003 القرآن الكرٌم وعلومه 3

وما زال القرآن الكرٌم النبع الصافً لعلوم  0
 الحٌاة كلها

 بحث بغداد / التربٌة للبنات 0000

 بحث بغداد / التربٌة للبنات 0003 رآن ٌهدي للتً هً أقومإن هعا الق 1

 بحث بغداد/ المستنصرٌة 0003 التربٌة والتعلٌم عطاء دائم 2

 بحث بغداد/ التربٌة للبنات 0009 المرأة العراقٌة ودورها الحضاري الراهن 3

 تطوٌر التعلٌم المهنً فً العراق 4

 
 لورقة عم بغداد /فندق فلسطٌن 2/0009/ 8_6

 ورقة عمل بغداد / بٌت الحكمة 0009/ 3/ 3 تطوٌر التعلٌم فً العراق   6

 ورقة عمل بغداد / التربٌة للبنات 00/3/0009 المناهج وطرائق التدرٌس 8

 ورقة عمل بغداد / التربٌة للبنات 0009 المعلم االول 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نوع المشاركة مكان انعقادها السنة العنوان ت

 

30 

 
علمً السابع عشر :التكنولوجٌا المؤتمر ال

 والتقنٌات المعاصرة

 
2_3/3/0033 

 
جامعة بغداد/مركز 
 الدراسات التربوٌة
 واالبحاث النفسٌة

 
 حضور

33  
 جلسة استماع قانون الكلٌات االهلٌة

 
01/2/0033 

مجلس النواب 
 العراقً 

 
 ورقة توصٌات

مجلس النواب  1/3/0033 جلسة استماع قانون قانون الخدمة الجامعٌة  30
 العراقً 

 
 ورقة عمل

31  
ندوة علمٌة : دور التربٌة فً ظل الظروف 

 الراهنة

 
 

 
 كلٌة التربٌة للبنات
 جامعة بغداد

 
 ورقة عمل

32  
ندوة علمٌة : فلسفة التربٌة وتحدٌات الواقع فً 

 العراق

 
 
13/3/0033 

 
جامعة بغداد/مركز 
الدراسات التربوٌة 
 واالبحاث النفسٌة 

 
 عمل ورقة

33  
 ندوة علمٌة :جودة التعلٌم فً الجامعات العراقٌة

 
 

 
 كلٌة التربٌة للبنات
 جامعة بغداد

 
 ورقة عمل

34  
 ندوة علمٌة: تقوٌم قانون الخدمة الجامعٌة 

 
04/3/0033 

 

 
جامعة بغداد/كلٌة 
 التربٌة الرٌاضٌة

 
 ورقة عمل

36  
ندوة علمٌة:التعلٌم االلكترونً فً الجامعات 

 قٌةالعرا

 
34/4/0033 

 

 
جامعة النهرٌن /كلٌة 

 العلوم

 
 حضور



 

 

 

 

 

 

 

لجنة التعلٌم العالً  0033/ 4/6 ورشة عمل : سٌاسات البحث العلمً 38
والبحث العلمً / 
مجلس النواب 
 العراقً

 ورقة بحثٌة

المؤتمر الثانً  :برلمان فاعل ركٌزة لإلصالح  39
 والبناء

مجلس النواب  6/6/0033
 العراقً

 ورقة بحثٌة

ورشة تدرٌبٌة حول : كٌفٌة التخطٌط لكتابة  00
 اوراق بحثٌة فً التربٌة والتعلٌم

06_08/30/
0033 

اربٌل / دار الخبرة 
 العراقً

 بحث + ورقة بحثٌة

ندوة الجودة : االرتقاء بجودة التعلٌم العالً  03
 متطلب اساس لتطوٌر المنظمات العراقٌة كافة

قنٌة  الكلٌة االدارٌة الت 0033/ 33/ 09
 /مجمع باب المعظم

 حضور

االحتفال السنوي لمولد فخر الكائنات محمد   00
 صلى هللا علٌه واله وسلم

جامعة بغداد / كلٌة  0030/ 0/ 
التربٌة للبنات /قسم 

 علوم القرآن

 ورقة عمل

جامعة بغداد / كلٌة  08/0/0030 ندوة حول :الخارطة العهنٌة للقرآن الكرٌم 03
 التربٌة للبنات

 رقة عملو

كلمة حول التعلٌم  جامعة بغداد 30/2/0030 الندوة العلمٌة الفلكٌة ))الكون المنظور(( 00
العالً الواقع 
 والمأمول

جامعة االنبار /كلٌة  36/2/0030 المهرجان الثقافً الثالث 01
 التربٌة/القائم

 

االول الملتقى الثقافً  0030/ 39/2 ندوة علمٌة  حول :اٌحاءات سورة العلق 02
لرابطة التدرٌسٌٌن 

 الجامعٌٌن

 

ندوة علمٌة ثقافٌة حول :الخارطة العهنٌة لسورة  03
 الكهف

الملتقى الثقافً االول  0030/ 1/3
لرابطة التدرٌسٌٌن 

 الجامعٌٌن

 



 

 

 

 

 

 

 

ندوة علمٌة  حول :االقتباس والتضمٌن فً اللغة  04
 العربٌة والعمارة

الملتقى الثقافً االول  0030/ 03/3
التدرٌسٌٌن لرابطة 
 الجامعٌٌن

 

مؤتمر )) التربٌة والتعلٌم وتحدٌات الواقع  06
 المعاصر((

الجامعة العراقٌة  2/0030/ 00
 /كلٌة التربٌة للبنات

 بحث

المؤتمر السنوي االول :باالسهامات العلمٌة  08
 نواجه التحدٌات الصعبة

جامعة كربالء /كلٌة  2/0030/ 03
التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 
 بحث

ندوة علمٌة ثقافٌة حول :التلوث البٌئً تحدٌد  09
 تأثٌراته وعالج مسبباته

الملتقى الثقافً االول  0030/ 36/3
لرابطة التدرٌسٌٌن 

 الجامعٌٌن

 
 

التعلٌم االلكترونً وتطوٌر  اعضاء هٌئة  10
 التدرٌس

جامعة االنبار /  
مركز طرائق 
التدرٌس والتعلٌم 

 المستمر

 محاضرة

لجنة التعلٌم العالً  0030/ 6/  8 :االدارة الناجحة للكلٌاتورشة عمل 13
والبحث العلمً / 
مجلس النواب 
 العراقً

 ورقة عمل

10  

انًؤذًش انذونٍ انؼهًٍ  المؤتمر الدولً : 

 انخايظ كهُح انرشتُح االعاط /جايؼح تاتم

 

 جايؼح تاتم

 

31_32/33/0030 

 

 بحث

11  

الوعً  المؤتمر العربً االول لتنمٌة ثقافة

 القانونً الوطنً 

 

 بغداد / فندق الرشٌد

 

30_30/01/0031 

 

 ورقة عمل 0031/ 03/ 3_2 بٌروت ورشة عمل :برلمانٌون واكادٌمٌون 12

ورشة عمل :بناء قدرات المالكات الوظٌفٌة فً  13

 مجلس النواب العراقً 

 

 بٌروت 

 

33_32/01/0031 

 مدرب

مدخل حول قضاٌا 

 التعلٌم



 

 

 

 

 

 

 

14  

ٌة : نحو فلسفة تربوٌة تستلهم  ندوة علم

 الموروث الحضاري وتستجٌب لمتطلبات العصر

 

جامعة بغداد/مركز 

الدراسات التربوٌة 

 واالبحاث النفسٌة

 

38/01/0031 

 

 بحث

16  

المؤتمر التربوي الثانً :التعلٌم الجامعً وسبل 

 االرتقاء به

 

 كلٌة التربٌة للبنات

 الجامعة العراقٌة

 

1_2 /02/0031 

 

و اللجنة العلمٌة عض

ورئٌس الجلسة 

 االولى للمؤتمر

18  

 المؤتمر العلمً السنوي الثانً 

 

جامعة كربالء/كلٌة 

التربٌة للعلوم 

 االنسانٌة

 

02/02/0031 

 

 بحث

19  

احتفالٌة رابطة التدرٌسٌٌن الجامعٌٌن بمناسبة 

 المولد النبوي الشرٌف 

 

رابطة التدرٌسٌٌن 

 الجامعٌٌن

 

34/00/0031 

 

االستشراق والسٌرة النبوٌة محاضرة فً الملتقى  20

 الثقافً الثانً  لرابطة التدرٌسٌٌن

رابطة التدرٌسٌٌن 

 الجامعٌٌن

08/00 /0031  

رابطة التدرٌسٌٌن  حرمة الدم العراقً مسؤلٌة الجمٌع 23

 الجامعٌٌن

 القاء المٌثاق  03/03/0033

     

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية الكلية داخل

لتددددرٌب اسددداتعة الجامعدددات المشددداركة فدددً الددددورة المتقدمدددة . 3 
فً مجال فً الدٌمقراطٌة وحقوق االنسدان والحرٌدات العراقٌة 

فددً المملكددة االردنٌددة الهاشددمٌة //  العامددة والحوكمددة الرشددٌدة
-13/3بالتنسٌق مع مركز البدائل فً جمهورٌة مصر العربٌة 

 م0008/ 9/4

 



 

 

 

 

 

 

 

تدرٌب االكادٌمٌٌن العراقٌٌٌن على الٌات  المشاركة فً دورة .0 
 م0009/  1/ 33-6ومهارات العمل البرلمانً /بٌروت 

انىطُُح نهرؼهُى فٍ  ورشة العمل الخاصة بتطوٌر االستراتٌجٌة .1 

 م0008 / 30/ 3-1للمدة من انؼشاق ػًاٌ /االسدٌ 

خ تىضغ خُاساورشة العمل الخاصة المشاركة فً  .2 

 و ػًاٌ /االسد11/70/1007ٌ_78انرشتىَح نهًذج يٍ انغُاعاخ 

بتحدٌد االهداف المشاركة فً ورشة العمل الخاصة  .3 
نرؼهُى فٍ نهرشتُح واانىطُُح  االستراتٌجٌة والبرامج ضمن اعداد

 م عمان /االردن38/0/0030_31للمدة من  انؼشاق
تراتٌجً التخطٌط السالمشاركة فً ورشة العمل الخاصة  .4 

 بٌروت لبنان/  0030/ 0/  06_  39للمدة من  والتنفٌعي

مشروع )التوجه نحو بناء مؤسسة لدعم المشاركة فً  .6 
 0030/ 1/2_  08/1للمدة من  اعضاء البرلمان العراقً(
 المملكة المتحدة/ لندن.

فن كتابة التوصٌة المشاركة فً ورشة العمل الخاصة  .8 
_ 1ها العضاء البرلمان العراقً للمدة السٌاسٌة وطرٌقة تقدٌم

 بٌروت/ لبنانم  9/6/0030
بـ )نحو بناء بٌت خبرة المشاركة فً ورشة العمل الخاصة  .9 

 بٌروت/ لبنانم  00/9/0030_39برلمانً فً العراق للمدة 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل م البحثأس ت

العوامل السٌاسٌة والدٌنٌة واثرهما على اداء  1
 الجامعات العراقٌة

مركز البدائل للدراسات / 
 القاهرة

0008 

التحدٌات التً تواجه التربٌة والتعلٌم فً العراق  2
 والسٌاسات التربوٌة المقترحة لتجاوزها

 0030 موقع بٌت الخبرة العراقً

 0030 موقع بٌت الخبرة العراقً علٌم فً العراق )دراسة واقعٌة(التربٌة والت 3

 0030 موقع بٌت الخبرة العراقً العالًالتعلٌم و التربٌة نحو زٌادة االنفاق على 4

 0008( لسنة 01رقم ) قانون الخدمة الجامعٌة 5
 الواقع والمأمول

 0030 موقع بٌت الخبرة العراقً



 

 

 

 

 

 

 

 فً العراق مقترح قانون المدارس األهلٌة 6

 جدلٌة النظام وفاعلٌة القانون

www.dkoiraq.org 0030 

نحو قانون للحرٌات االكادٌمٌة فً الجامعات  7

 والمعاهد العراقٌة

ركٌزة فاعلة لالبداع المعرفً واحتراما حقٌقٌا 

 لحقوق اإلنسان

www.dkoiraq.org 3031 

 نحو قانون ))البحث العلمً فً العراق(( 8

 وجهة مستقبلٌة واعدة

  

www.dkoiraq.org 0032 

نحو قانون )) هٌئة رعاٌة العلماء والمبدعٌن فً  9

 العراق((

www.dkoiraq.org 0032 

 www.dkoiraq.org 0031 قانون االلقاب العلمٌة فً العراق 11

نحو رؤٌة مستقبلٌة )إستراتٌجٌة( إلعداد  11

 المدرسٌن فً العراق

www.dkoiraq.org 0030 

( 31لٌة المرقم بـ )قانون الجامعات والكلٌات االه 12

 فً العراق  رؤٌة واقعٌة مستقبلٌة3994لسنة 

www.dkoiraq.org 0031 

تملٌك  0006( لسنة    تفعٌل مقترح قانون رقم ) 13

 قطع أراضً سكنٌة ألساتعة الجامعات

www.dkoiraq.org 0030 

 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

      عضو لجنة الخبراء واالستشارٌٌن لصٌاغة الستراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم
 فً العراق

      رابطة التدرٌسٌٌن الجامعٌننائب رئٌس 

  التً تصدر فً بغداد,مدٌر تحرٌر مجلة نداء الحرٌة للتطوٌر والتنمٌة البشرٌة  

  عضو مؤسس لدار الخبرة للدراسات البرلمانٌة وعضو هئٌة ادارٌة وخبٌر محور

 التربٌة والتعلٌم فٌه

 والمدٌر التنفعي  الراي عضو مؤسس لمركز اشور للدراسات التنموٌة و واستطالعات

 للمركز

 

http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/
http://www.dkoiraq.org/


 

 

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

الجائزة أو شهادة  كتاب الشكر أو ت

 قديرالت

 السنة الجهة المانحة

/ جايؼح   اتٍ سشذكهُح انرشتُح  كتاب الشكر 3

 تغذاد
0000 

/ جايؼح   اتٍ سشذكهُح انرشتُح  كتاب الشكر 0

 تغذاد
 0001 

 0002 / جايؼح تغذاد  كهُح انرشتُح نهثُاخ كتاب الشكر 1

 0003 / جايؼح تغذاد  كهُح انرشتُح نهثُاخ كتاب الشكر 2

 0006 جايؼح طفُهح / ػًاٌ رٌةشهادة تقدٌ 

    

    

 0009 / جايؼح تغذاد  كهُح انرشتُح نهثُاخ كتاب الشكر 3

 0009 / جايؼح تغذاد  كهُح انرشتُح نهثُاخ كتاب الشكر 4

 0009 / جايؼح تغذاد  كهُح انرشتُح نهثُاخ كتاب الشكر 6

يُرذي انثذائم انؼشتٍ /   كتاب الشكر 

 حجًهىسَح يظش  انؼشتُ
0008 

يُرذي انثذائم / جًهىسَح يظش   كتاب الشكر 

 انؼشتُح
0009 

/  18فٍ  16/7581ع/ َائة سئُظ يجهظ انىصساء كراب انشكش 8

6 /1070 

وصَش انرؼهُى انؼانٍ وانثحس  كراب انشكش 9

 انؼهًٍ 

/ 18/1فٍ  5657ع/ 

1070 
/ 3/77فٍ  33716ع/ سئُظ جايؼح تغذاد كراب انشكش 30

1070 

/  78فٍ  16/3887ع/ َائة سئُظ يجهظ انىصساء اب انشكشكر 33

7 /1077 

ػًُذ كهُح انرشتُح نهثُاخ /جايؼح  كتاب الشكر 30

 تغذاد 
/ 36فً  33/832ع/
1 /0033 

ػًُذ كهُح انرشتُح نهثُاخ /جايؼح  كتاب الشكر 31

 تغذاد 
/ 03فً  33/3101ع/
2 /0033 

جايؼح ػًُذ كهُح انرشتُح نهثُاخ / كتاب الشكر 32

 تغذاد 
/ 3/ 1فً  33/10ع/

0030 



 

 

 

 

 

 

 

 /ذدؼان انىصساءانغُذ سئُظ  كتاب الشكر 33
 0/89/4846م.ر.ن./د
 0030/ 33/4فً 

  انغُذ سئُظ جايؼح تغذاد كتاب الشكر 34

ػًُذ كهُح انرشتُح نهؼهىو االَغاَُح  شهادة تقدٌرٌة  36

 جايؼح كشتالء
03/2 /0030 

فٍ  8706/ 1/75ع/  ايؼح ذكشَدكهُح انرشتُح / ج شكر وتقدٌر 38

17/8/107 

 0030 سئُظ انجايؼح انؼشالُح شكر وتقدٌر 39

يشكض انثحىز انرشتىَح وانُفغُح  شكر وتقدٌر  00

 /جايؼح تغذاد

38/1/0031 

ػًُذ كهُح انرشتُح االعاعُح /   

 جايؼح تاتم
0030 

ػًادج كهُح انرشتُح /انمائى /جايؼح  شهادة تقدٌرٌة 03

 االَثاس
0030 

يشكض انثحىز انرشتىَح وانُفغُح/  شهادة تقدٌرٌة 00

 جايؼح تغذاد
0033 

يشكض طشائك ذذسَظ وانرؼهُى  شهادة تقدٌرٌة 01

 انًغرًش /جايؼح االَثاس
0030 

 

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

  سنة النشر أسم الكتاب ت

 0002 سلسلة أبحاث فً طرائق تدرٌس التربٌة االسالمٌة 3

المنهج التربوي االسالمً , مفهومه , وخصائصه , وأسسه ,  0
 وعناصره , وعملٌاته.

 غٌر منشور

  التطبٌقات العملٌة فً تدرٌس التربٌة االسالمٌة 1



 

 

 

 

 

 

 

  طرائق تدرٌس التربٌة االسالمٌة  2

3   

4   

 

 

 البحوث المنشورة ثاني عشر  

 ومحل النشر سنة النشر أسم البحث ت

م مجلة األستاع / 0000( للعام 26العدد ) األفغانًلتربوي لدى جمال الدٌن الفكر ا 3
 كلٌة التربٌة ابن رشد

ة لدى طلبة أقسام فوٌالصفٌة الش األسئلةتقوٌم  0
طرائق تدرٌس القرآن الكرٌم والتربٌة االسالمٌة 

 المطبقٌن فً مادة التربٌة االسالمٌة

م. مجلة األستاع / 0003( للعام 32العدد)
 لٌة التربٌة ابن رشدك
 

مدرسً التربٌة التحدٌات التً تواجه إعداد  1
فً ضوء النظرٌة  وسبل تطوٌعها اإلسالمٌة

 التربوٌة اإلسالمٌة

ملخصات وقائع المدؤتمر العلمدً الحدادي 
الجامعة  –عشر فً كلٌة التربٌة األساس 

للعددددددددددام  303-300المستنصددددددددددرٌة  
0003. 

أقسام طرائق الصعوبات التً ٌواجهها طلبة  2 
تدرٌس القرآن الكرٌم والتربٌة االسالمٌة فً مادة 

 طرائق تدرٌس فروع التربٌة االسالمٌة

 -مجلدة مركددز البحددوث التربوٌددة والنفسددٌة
م 0004( للعدام  30جامعة بغداد العدد ) 

. 
طرائق التدرٌس المستعملة من أعضاء الهٌئة  3 

ربٌة التدرٌسٌة فً االقسام المتناظرة فً كلٌات الت
 جامعة بغداد

جامعة –االستاع / كلٌة التربٌة  إبن رشد 
 م0004( للعام 38بغداد العدد )

العوامل السٌاسٌة والدٌنٌة واثرهما فً اداء  4
 المؤسسات الجامعٌة

مركز البددائل العربدً / جمهورٌدة مصدر 
 م0008العربٌة /

 
ضوابط الحوار مع االخر فً ضوء متطلبات  6

 العصر وتحدٌاته

ئع المؤتمر العلمً السادس قسدم علدوم وقا
 0033 التربٌة للبناتالقرآن / 

 
وقددددائع مددددؤتمر وحدددددة بحددددوث المددددرأة /  نساء رائدات فً التربٌة والتعلٌم عبر العصور 8

 0030/جامعة بغداد التربٌة للبنات
 



 

 

 

 

 

 

 

وقدددائع المدددؤتمر االول لددددار الخبدددرة فدددً  نحو رؤٌة مستقبلٌة العداد المدرسٌن فً العراق 9
 مجلس النواب العراقً 

  نحو زٌادة االنفاق على التربٌة والععلٌم 30

  قانون الخدمة الجامعٌة بٌن الواقع والطموح 33
 

 

  

  

  

 السنة الصفحات المجلد اسم المجلة منفرد  او مشترك عنوان البحث

 

.انطشائك واالعانُة انشائؼح 7

االعرؼًال فٍ ذذسَظ انرشتُح 

انًرىعطح  االعاليُح فٍ انًشحهح

يٍ وجهح َظش انًذسعٍُ 

 وانًششفٍُ االخرظاص

 

 يشرشن

 

يجهح انثحىز 

 انرشتىَح وانُفغُح

 

18 

 

17_75 

 

1077 

 

. لاَىٌ انخذيح انجايؼُح انىالغ 1

 وانطًىح

 يُفشد

 

 1077  خاص انثذائم انؼشتٍ

 

. صَادج االَفاق ػهً انرشتُح 3

 وانرؼهُى

 يُفشد

 

 1077  خاص انثذائم انؼشتٍ

 

ذمىَى اداء انطهثح انًطثمٍُ . 8

الغاو ػهىو انمشآٌ وانرشتُح فٍ 

كهُاخ انرشتُح يٍ وجهح َظش 

 يششفُهى

 

 يُفشد

 

يجهح كهُح انرشتُح 

 نهثُاخ

 

13 

 

116_

301 

 

1071 

. يغاهًح طهثح كهُاخ انرشتُح 5

فٍ يحى االيُح وذؼهُى انكثاس فٍ 

انؼشاق _طهثح الغاو ػهىو انمشآٌ 

يُح انكشَى وانرشتُح االعال

 )اًَىرجا( 

 

 يُفشد

 

يجهح انثحىز 

 انرشتىَح وانُفغُح

 

يمثىل 

 نهُشش

  

1071 

 والمقبولة للنشر :              االمنشورة  البحوث



 

 

 

 

 

 

 

.  لاَىٌ انجايؼاخ وانكهُاخ 6

( نغُح 73االههُح  انًشلى )

فٍ انؼشاق سؤَح والؼُح  7776

 يغرمثهُح

 يُفشد

 

 

 داس انخثشج انؼشالٍ

 
 1077  خاص

 

. دنُم كراتح انىسق انغُاعُح 1

 انؼشاق فٍ انرشتُح وانرؼهُى فٍ

 يُفشد

 

 1077  خاص انثذائم انؼشتٍ

. يمرشح اَشاء لغى انًُاهج 8

وطشائك انرذسَظ نهذساعاخ 

انؼهُا فٍ كهُاخ انرشتُح فٍ 

 دساعح يغرمثهُحانؼشاق 

 يشرشن

انًؤذًش  انرشتىٌ 

األول )انرشتُح 

وذحذَاخ انىالغ 

انًؼاطش( كهُح 

 انرشتُح نهثُاخ

  

11-

13/8/

1071 

 

يادج ذالوج يشكالخ ذذسَظ . 7

انمشآٌ انكشَى وحفظه يٍ وجهح 

َظش ذذسَغٍ انًادج وانطانثاخ 

 ووضغ انحهىل انالصيح نها

 

 يشرشن

كهُح انرشتُح االعاط 

 /جايؼح تاتم

انًؤذًش انذونٍ 

 انؼهًٍ انخايظ
  

 

73_78 /

77/ 

1071 

 

 

  

  

 رابع عشر :البحوث غير المنشورة 

 سنة النشر ومحل النشر أسم البحث ت

نامج لمادة الثقافة االسالمٌة فً ضوء تحدٌات بناء بر 3
 العصر ومتطلباته

 

التحدٌات التً تواجه تربٌة الطفل المسلم فً القرن  0
الحادي والعشرٌن وسبل تطوٌعها فً ضوء النظرٌة 

 التربوٌة االسالمٌة

 
 

تقدددوٌم االسدددئلة االمتحانٌدددة النهائٌدددة للمدددواد الشدددرعٌة  1
الكددرٌم فددً ضددوء  وطرائددق تدرٌسددها فددً قسددم القددرآن

 تصنٌف بلوم.
 

 

تقوٌم اداء مدرسً مادة التربٌة االسالمٌة فً المرحلة  2
 الثانوٌة فً ضوء نظام فالندرس للتفاعالت الصفٌة

 



 

 

 

 

 

 

 

   التعلٌم الدٌنً فً العراق _وصف حالة_ 3

االفاق المستقبلٌة لمدرسً التربٌة االسالمٌة فً ضوء  4
 برامج اعدادهم

 

 

 ات ــعشر :اللغ لثثا 

              

              

عدد المساهمات العلمية في خدمة المجتمع ) استشارات علمية ، عقود بحثية ، نشاطات 
 اعالمية ، نشاطات اخرى تذكر (

 

  ػضى نجُح انخثشاء واالعرشاسٍَُ نظُاغح االعرشاذُجُح انىطُُح نهرشتُح وانرؼهُى

 فٍ انؼشاق

 يحىس انرشتُح وانرؼهُى( ػضى يؤعظ واداسج نثُد انخثشج )خثُش 

 ٍَُُائة سئُظ ساتطح انرذسَغٍُُ انجايؼ 

 يذَش ذحشَش يجهح َذاء انحشَح نهرطىَش وانرًُُح انثششَح 

 ػضى يؤعظ واداسج يشكض اشىس نهذساعاخ انرًُىَى واعرطالػاخ انشأٌ انؼاو 

 ( ٌاَاو  االيش االداسٌ 70ذكهُف تشئاعح لغى ػهىو انمشآ )فٍ  7/7751

37/03/1073 

 


