
 

 انغيشح انزاريخ
 

 االعى : د. طالل خهيفخ عهًبٌ أؽًذ انعجيذي .

 . 0791انزٕنذ : ثغذاد /

 انؾبنخ االعزًبعيخ : يزضٔط .

 ./ كهيخ انزشثيخ نهجُبد/ عبيعخ ثغذاد انهغخ انعشثيخ قغى : ٔانكهيخ ٔانغبيعخ انقغى 

 . 8112/ 3/4ربسيخ انزعييٍ : 

 انهقت انعهًي : أعزبر يغبعذ .

 

 ات العلمية األكاديمية والمؤهالت :الشهاد
 انشٓبداد انغبيعيخ : -أ 

شٓبدح انجكبنٕسيٕط في انهغةخ انعشثيةخ ٔاداثٓةب يةٍ كهيةخ ا/داة / عبيعةخ ثغةذاد و يةٍ اثٔاةةم انضالصةخ :  -0

 . 0778انضبَي / ثًشرجخ انششف (   عبو 

 ثدة انؾذيش ٔانغشديبد .في ا 0776شٓبدح انًبعغزيش يٍ كهيخ ا/داة / عبيعخ ثغذاد ، عبو  -8

 في انُقذ انؾذيش ٔانذساعبد انقشاَيخ . 8117شٓبدح انذكزٕساِ يٍ كهيخ ا/داة / عبيعخ ثغذاد ، عبو  -3

 

 انًؤْالد ٔانذساعبد : -ة

دساعخ أصٕل رالٔح انقشاٌ انكشيى و ثشٔايخ ؽفص عٍ عبصةى ( فةي انًؤعغةخ انقشاَيةخ انعشاقيةخ عهة   -0

 . 8115 – 8114انعبيشي عبو يذ انقبسئ انشيخ سافع 

دساعخ انزبسيخ اإلعةاليي ثًعٓةذ اإليةبو انقةبدع و ع ( عهة  يةذ انعاليةخ انًؾقةس انغةيذ عةبيي انجةذسي  -8

 . 8115 – 8114عبو 

 8115دساعخ انزفغيش ثًعٓذ اإليبو انقبدع و ع ( عه  يذ انعاليةخ انًؾقةس انغةيذ عةبيي انجةذسي عةبو  -3

– 8112 . 

 .8114-0779عبو  ٔانعقبةذ اليياإلعدساعخ انفقّ  -4

 

 المهام  الىظيفية واإلدارية : 
 ٔيةةبدح وعهةةٕو انقةةشاٌ( رةةذسيظ يةةبدح و يُةةبْظ رؾهيةةم انُقةةٕد (  ، ٔيةةبدح و رؾهيةةم انةةُص انقشاَةةي ( -0

 .ثقغى انهغخ انعشثيخ / كهيخ انزشثيخ نهجُبد / عبيعخ ثغذاد ( أدثيخٔ ورطجيقبد  ٔيبدح وانُضش انعشثي انؾذيش(

 . 8103- 8112ضٕ في انهغُخ انضقبفيخ ٔانهغُخ االيزؾبَيخ يٍ ع -8

 .4/7/8100 -  8/5/8101  انعًم اإلداسي ثقفخ يقشس في قغى انهغخ انعشثيخ يٍ ربسيخ -3

 .05/08/8103 - 8100 /4/7انعًم ثقفخ سةيظ قغى انهغخ انعشثيخ يٍ ربسيخ  -4

عةهٕثيخ فةي انقةشاٌ أوانزعجيةش انقشاَةي( ٔ ودساعةبد رذسيظ يبدح وعهى انغيًيبء( ٔ واثدة انًقةبسٌ( ٔ  -5

في انذساعبد انعهيب في كهيخ انزشثيةخ نهجُةبد عبيعةخ ؽذيضخ(  أدثيخدثي( ٔ وظٕاْش ٔ وعهى انُفظ اثانكشيى( 

 ثغذاد.

 .  8106/ 6/ 0إن   8104/ 4/ 0عًيذ يعٓذ عهٕو انقشاٌ ٔانؾذيش يٍ ربسيخ  -6

 

 

 األنشطة العلمية :



 .التعليم المستمر بجامعة بغدادوفي مركز التطوير  بار صالحية التدريساختعضو لجنة  -

 عضٕ يؤعظ في انٓيئخ اإلداسيخ نغًعيخ انهغبَييٍ انعشاقييٍ . -

 اللجنة العلمية لمركز علوم القرآن و التراث اإلقرائي .عضو  -
 قرائي. عضو لجنة مسابقة الكتاب القرآني السنوية في مركز علوم القرآن والتراث اإل -
 عضو هيئة تحرير مجلة ) نون والقلم ( المحكمة . -
 عضو هيئة تحرير مجلة ) دواة ( . -
 عضو هيئة تحرير مجلة الكفاءات العراقية . -
 عضو هيئة تحرير مجلة كلية التربية للبنات.   -
 عضو اللجنة العلمية لمؤتمر )سلمان ملتقى االديان(. -
فيي  اإلعالمييفي معهد التدريب  اإلعالميوسيماء الخطاب  عالميةاإلمحاضر دورات أساسيات اللغة  -

 . شبكة االعالم العراقي
 

 :البحىث

 . 8117ثؾش : انعشة ٔاإلعالو في يفٕٓو االعزششاع انزقهيذي ، يغهخ وؽٕاس انفكش( انعذد انزبعع  -0

د انؾةبدي عشةةش ثؾةش : رةاليالد فةي ققةخ و ؽةي ثةٍ يقالةبٌ ( الثةةٍ طفيةم ، يغهةخ وؽةٕاس انفكةش( انعةذ -8

8117 . 

ثؾش : أعهٕثيخ انؾزف في َقٕد انغشد انٕصةفي انقشاَةي ، يغهةخ و ٌ ٔانقهةى ( انعةذد انزبعةع عشةش  -3

8101 . 

ثؾش : عيًيبةيخ انجُ  انغشديخ في سٔايخ و َغبء انعزجبد ( ، يغهخ كهيخ انزشثيةخ نهجُةبد ج عبيعةخ ثغةذاد.  -4

 .  8101( 4و 80يغهذ 

ٓةب أعةهٕثيب ٔيةؤصشا صةٕريب فةي انقةشاٌ انكةشيى ، يغهةخ انًةٕسد ،انعةذد انضةبَي نغةُخ ثؾش : انزةٕاصي يُج -5

8100  . 

 .051ج ثؾش : انفشػ ٔانغشٔس في انقشاٌ انكشيى ج دساعخ عيًيبةيخ ، يغهخ اثعزبر ، انعذد 6

 انغبيعخ انًغزُقشيخ.-ثؾش :انخقبةص االعهٕثيخ في خطجخ انغيذح انضْشاء وع(،يغهخ كهيخ انزشثيخ -9

 يغهخ ا/داة. -انقشاٌ انكشيىثؾش :عاليبد انٕعِٕ في انًٓذ االخشٔي في  -2

 (.                                 يغهخ ا/داةدساعخ عيًيبةيخ و -انقشاٌ انكشيىثؾش :انؾضٌ ٔاثع  ٔانكشة في  -7

 (.يغهخ االعزبريبةيخ ودساعخ عيً -انقشاٌ انكشيىانغضت ٔانغيع ٔانغخظ في  :ثؾش -01

 .(يغهخ انعًيذثؾش :كغش افس انزٕقع في خطجخ انغيذح انضْشاء وع( و -00

 (يغهخ كهيخ انزشثيخ نهجُبددساعخ عيًيبةيخ و –ثؾش: انفٕص في انقشاٌ انكشيى  -08

 يشزشك . يغهخ كهيخ انزشثيخ نهجُبد.  . ؽغٍ انزخهص في انققيذح انؾغيُيخ في يٕعٕعخ ادة انطف -03

 8103 – 8113فبعهيخ شخقيخ انًشأح ثيٍ انؾذس انعبو ٔانخبد في انشٔايخ انُغٕيخ انعشاقيخ  -04

 يشزشك. يغهخ كهيخ انزشثيخ نهجُبد. 

 يغهخ كهيخ انزشثيخ نهجُبد. .. يشزشك  يٕعٓبد سصبء اإليبو انؾغيٍ وع( في انشعش انعشاقي انؾذيش -05

 انغبيعخ انًغزُقشيخ. –يى. يشزشك. يغهخ كهيخ انزشثيخ أعهٕثيخ ٔصف انؾٕس انعيٍ في انقشاٌ انكش -06

انًغبيشح اثعهٕثيخ ثيٍ خطجزي اإليبو انؾغيٍ وع( يٕو عبشٕساء. يغهخ انعهٕو انؾذيضخ ٔانزشاصيخ  -09

 انعبنًيخ انًؾّكًخ. انغٕيذ. 

 أَغُخ انطجيعخ في شعش انطفٕنخ في انعشاع. يشزشك. يغهخ كهيخ انزشثيخ نهجُبد.  -02

 

 

 : لكتبا -



 دساعخ أعهٕثيخ. -يغزٕيبد انغشد انٕصفي انقشاَي -0

 انشخقيخ في عبنى غبةت طعًخ فشيبٌ انشٔاةي. -8

 .(م انُص في خطجخ انغيذح انضْشاء وعهيٓب انغالو يغزٕيبد رشكي -3

 

 :انغٕاةض -

 8117انفٕص ثبنًشكض انضبنش في ويغبثقخ انغيذح انضْشاء وع( نهجؾش انعهًي( عبو  -0

 . 8108اإلعاليي يٍ ٔصاسح انذٔنخ نشؤٌٔ انًشأح عبو دسع انزًيض  -8

فٕص ثشَبيظ ونًغبد ثيبَيخ( ثغبةضح اإلثذاع في يٓشعبٌ انقبْشح نإلراعبد ٔانزهفضيَٕبد انعشثيخ.  -3

 . 8103انقبْشح عبو 

فٕص ثشَبيظ ونًغبد ثيبَيخ( ثغبةضح اإلثذاع في يٓشعبٌ يؤعغخ عيٌٕ نهضقبفخ ٔانفٌُٕ. ثغذاد عبو  -4

8104  . 

نفٕص ثبنغبةضح انضبَيخ في يٓشعبٌ سثيع انشٓبدح انعبنًي انضبَي عشش في انًغبثقخ انجؾضيخ انذٔنيخ عٍ ا -5

 اإليبو انؾغيٍ وع(.   

 

 

 النشاطات االعالمية :-
 راعبد.إلأعذ ٔقذو انكضيش يٍ انجشايظ انذيُيخ ٔانضقبفيخ في عذد يٍ انفضبةيبد ٔا

 َيخ.ثشَبيظ نٕؽبد قشاَيخ .قُبح انعشاقيخ انضب -0

 .قُبح انعشاقيخ اثٔن . ثشَبيظ َقٕد ؽغيُيخ -8

 ثشَبيظ إششاقبد صقبفيخ . قُبح انؾضبسح. -3

 ثشَبيظ راليالد قشاَيخ. قُبح االرغبِ. -4
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 قُبح اثضٕاء. َبيظ في ثيذ انًقؾفثش -7

 يقبثيؼ انذع  .قُبح انُعيى.  -01

 ثشَبيظ اثعشح في اإلعالو . قُبح انعٓذ. -00

 ثشَبيظ نهُقبػ .قُبح انعٓذ. -08

 ثشَبيظ انًغهظ انفبطًي .قُبح انعٓذ. -03

 ثشَبيظ نزجق  صبةًب .قُبح انعٓذ. -04
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