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 ثـانـًـاً: املؤهالت الـعـمـىـًـُ
 التخصص البلد اســم الجامعـــة ســنة التخـرج الدرجـة

 الدراسات اإلسالميةالعراق/ أربيل              جامعة صالح الدين                                      5555 لوريـوسالبكا
 العقيدة والفكر        العراق/ أربيل                      جامعة صالح الدين                     2002 الماجســــتيـر
 العراق/ أربيل           العقيدة والفكر       جامعة صالح الدين                                 2052 الدكـتــــوراه

 ثالجاً: تاريخ احلصىه عمِ األلقاب العمىًُ
 .و23/12/2002( حصهذ ػهى نمت )يذرش انًطبػذ ( فً  1)
   .و2002/  4/  26( حصهذ ػهى نمت ) انًذرش ( فً  2)

  .و2013/  5/  22نًطبػذ ( فً (حصهذ ػهى نمت ) أضزبر ا3)

 .و16/11/2020( حصهذ ػهى نمت)اضزبر( فً 4)

 ـاً: اخلربات العىمًُرابع
 الفترة الزمنية جهة العمل الوظيفة

 م2002إلى  2001من  كلية العلوم اإلسالمية / قسم الشريعة مقرر القسم 
 51/4/2025إلى  21/50/2053من  كلية العلوم اإلسالمية / قسم الشريعة رئيس القسم 

 خاوساً: المغات اليت أعزفها
 ( نغخ األو انكردٌخ . 1)
 ( انؼرثٍخ : جٍذ جذاً.    2)

 .يزٕضط( انزركٍخ: 3)
 (اضزؼًبل جٓبز انحبضٕة ثشكم جٍذ.4)

 

 : البحىخ واألنصطُ الـعـمـىـًـُسادساً
َْفَبلاضطٓبد انشؼت انُكردي انًطهى ثبضى ا (1)  . -فمٍٓخدراضخ ربرٌخٍخ  – ألَ
 االرْبة أضجبثّ ٔػالجّ يٍ يُظٕر إضاليً . (2)

 انفطبد اإلداري أضجبثّ ٔػالجّ يٍ يُظٕر إضاليً . (3)
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 . ريٕثانذٌٍ كٕك فً ػٓذ انطهطبٌ يظفر انزؼبٌش انذًٌُ انطهًً فً يذٌُخ أرثٍم (4)

 ٌذ هللا رؼبنى ثٍٍ انًفٕضخ ٔانًؤٔنخ ـ دراضخ ػمذٌخ ـ . (5)

 إلٌجبثً يٍ خالل رضبئم انُٕر نإليبو ثذٌغ انسيبٌ انُٕرضً.يؼرفخ هللا ٔأصرْب ػهى انؼًم ا (6)

 ـ ـ ضٕرح انجمرح ًَٕرجبً انجٕاَت انؼمبئذٌخ فً ركرٌى هللا رؼبنى نإلَطبٌ فً انمرآٌ انكرٌى  (2)

 حكى رٕنً انًرأح انًُبصت انطٍبدٌخ يٍ يُظٕر إضاليً . (8)

 حك انًرأح فً انؼجبدح ٔانزؼهٍى ػُذ األدٌبٌ انضالصخ . (2)

 خ انزجًٍهٍخ نهُطبء يٍ يُظٕر إضاليً.انجراح (10)

 يٍ يُظٕر إضاليًس إلَبا ربٌخو حك (11)

 يفٕٓو انٕػذ ٔانٕػٍذ ػُذ انًزكهًٍٍ . (12)

 َكبح انشغبر فً انفمّ ٔانمبٌَٕ . (13)

 يفٕٓو انصغبئر ٔانكجبئر ػُذ انًزكهًٍٍ . (14)

 انطٍبضٍخ انشرػٍخ فً انزؼبيم يغ انًؤنفخ لهٕثٓى .  (15)

 كهًٍٍ.صفخ ػهٕ هللا رؼبنى ػُذ انًز (16)

 ) يشزرن( يؼجسح اَشمبق انمًر ػُذ ثذٌغ انسيبٌ ضؼٍذ انُٕرضً يٍ خالل رضبئم انُٕر ـ شجٓبد ٔردٔدـ (12)

 انفطرح ػُذ انًطهًٍٍ. (18)

 انحبفظ انؼرالً ٔجٕٓدِ فً انجرح ٔانزؼذٌم . (12)

 أصر اإلًٌبٌ ثبنٍٕو اَخر ػهى حٍبح انفرد ٔانًجزًغ   (20)

  .ُٕرضً ٔأصرِ ػهى انًجزًغ اإلضاليًيفٕٓو اإلصالح انؼمذي فً دػٕح اإليبو ان (21)

  .-دراضخ ػمذٌخ -يٍ خالل رضبئم انُٕرأصر اإلًٌبٌ ثبنٍٕو اَخر ػهى حٍبح انفرد ٔانًجزًغ  (22)

 يٕلف انًفٕضخ ٔانًؤٔنخ يٍ انصفبد انخجرٌخ. (23)

 دراضأأخ –رأأيصٍر انأأذافغ انُفطأأً الرركأأبة انجرًٌأأخ ثأأذاػً انقأأرٔرح فأأً انفمأأّ اإلضأأاليً ٔانمأأبٌَٕ انؼرالأأً  (24)

 يمبرَخ. 

انٕلبٌخ يٍ األٔثئخ لجم ٔلٕػٓأب ػأٍ يرٌأك انحفأبى ػهأى انجٍئأخ ٔانطؼأبو انصأحً فأً ضإٔء انمأر ٍ انكأرٌى  (25)

 دراضخ ػمذٌخ) يشزرن(. –ٔانطُخ انُجٌٕخ 

 الكتب واملؤلفاتسابعاً: 
 يشكهخ خهك انمرآٌ انكرٌى ػُذ انًزكهًٍٍ. (1)

 رٌخٍخ فمٍٓخ ـاضطٓبد انشؼت انُكردي انًطهى ثبضى األَفبل ـ دراضخ رب (2)

 انؼمٍذح اإلضاليٍخ )اإلنٍٓبد( يُٓج نطالة انصف انؼبشر نهًذارش انذٌٍُخ. (3)

 انؼمٍذح اإلضاليٍخ ) انُجٕاد، انطًؼٍبد( يُٓج نطالة انصف انحبدي انؼشر نهًذارش انذٌٍُخ. (4)

 )بةهاوبةشى لة طةلَ كوَمةليَك ماموَشتا(.  تةنةكردنى ميَينة لة نيَوان زانصت و ئايينداةخ (5)
(5)  

 
 

 العمىًُ التِ شارك فًهاوالندوات : املؤمتزات اًثاون

 التاريخ اسم المؤتمر رقم
 م 2051 انًؤرًر انذٔنً حٕل )لقبٌب انًرأح انًؼبصرح( 5

ٔزارح األٔلبف ٔانشؤٌٔ 

 / أرثٍمانذٌٍُخ
انًؤرًر انؼهًً ـ ثؼُٕاٌ: ) يمٕيبد انطهى االجزًبػً لراءح اضاليٍخ فً  2

 .(ضٕء انٕالغ انًؼبصر
 .أرثٍم م2057/ 5/7
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 انطهًٍبٍَخ م2051 انًؤرًر انؼهًً ثؼُٕاٌ: ) اإليبو انسْبٔي حٍبرّ ٔضٍررّ ٔػهًّ( . 1
األضجٕع انؼبنًً نهٕئبو ثٍٍ األدٌبٌ ) ثؼضخ األيى انًزحذح نًطبػذح انؼراق  7

 ــ ٌَٕبيً(.
 أربيل م4/2/2052

 م 4/1/2052 رّ ٔفمّ( .انًؤرًر انذٔنً ثؼُٕاٌ ) اإليبو انشبفؼً حٍبرّ ٔضٍر 1
 )يرٌٕاٌ / إٌراٌ(

 

   أربيل م55/1/2053 انًؤرًر انؼهًً انذٔنً انضبًَ ثؼُٕاٌ: ) انمقبٌب انمبٍََٕخ ( 2

 

انًؤرًر انؼهًً انذٔنً ثؼُٕاٌ: ) انُصٕص ٔانزراس، لراءاد  3

 ٔيراجؼبد(.
 .أرثٍم م25/2/2054

 م25/3/2053 يؤرًر ) انًهزمى انطُٕي نطالة رضبئم انُٕر( . 4
 )كٕركٕرهى / رركٍب(

 .أرثٍم م25/2/2054 انًؤرًر انؼهًً انذٔنً ثؼُٕاٌ: ) انُصٕص ٔانزراس، لراءاد ٔيراجؼبد ( 5
 أربيل م2/7/2054 انًؤرًر انؼهًً حٕل رؼذد األدٌبٌ 50
انًزهمى انًفزٕح األٔل ) دٔر انجبيؼبد فً ثُبء َٔشر فكر انطهى انذاخهً  55

 ٔانًجزًؼً( .
 أرثٍم م50/50/2054

 .رثٍمأ م52/5/2055 انًؤرًر انؼهًً: )انسنًً ٔاجزٓبدارّ فً انشرٌؼخ ٔانمبٌَٕ(. 52
 اسطنبول 2055/ث55/1 يُٓج رضبئم انُٕر فً ررثٍخ انفرد ٔاألضرح ٔانًجزًغ 51
 أربيل 1/5/2020و2 انًؤرًر انؼهًً انضبًَ حٕل صحخ انًرأح  57
 اربيل 52/55/2020 ٔنً انخبيص نهمقبٌب انمبٍََٕخانًؤرًر انذ  51
 أربيل 5/52/2020 ثاراشتنى شكوَى خيَسان  52
 أربيل 7/2/2025  اإلصالح انذًٌُ يٍ خالل رضبئم انُٕر 53
 أربيل7/50/2025-1  انضبًَ ػشر نجذٌغ انسيبٌ انُٕرضً نًًبانًؤرًر انؼ 54
 اربيل 7/2020 ٍخنهمقبٌب انمبََٕ بدشانًؤرًر انذٔنً انط  55
 أربيل 15/50/2025 رِؤىل ثةروردةى ئايينى لة ضةشثاندنى بةهاى ئاشتى لة كؤمةلطادا 20
 أربيل 55/2025/ 7-1 ثيَغنبةر ويادى لة دايك بوونى لةديدي زانيان وشاعريان 25
 . تطبيق زووم 55/7/2022 اإلجرائً صٍبغخ انًشكهخ، اإلشكبنٍخ ٔيٕضٕع انذراضخ انجحش  25

 تاسعاً: الدورات التنىىيُ واألكادميًُ اليت شاركت فًها

 التاريخ اسم البرنامج  رقم
 م54/5/2051ـ  2 طرائق التدريس 5
 تنمية المهارة العلمية اإلدارية ) فندق شراتون(  2

ــ  ــ المؤسسة العراقية لتطوير كفاءات العلمية العراقية 
 م21/3/2004ــ 25

 م55/3/2050ــ 7 ونتدورة ماكرسوفت باور ب  1
 م2/3/2053 دورة تعليم اللغة التركية   7
 م2054/ 21/5 المهارة األكاديمية 1
 م7/1/2054 ) جَورةكانى كةسايةتى(أنماط الشخصية  2
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 اعمًه أشزفتاملادستري والدكتىراه التِ  عاشزاً: رسائن
 

 التاريخ عنوان الرسالة اسم الباحث رقم
لقـــول الـــوفي شـــرح اللطـــف الخفـــي فـــي ن ـــم مـــتن ا زاىد خالد فائز 5

العقائـــــــد لنمـــــــام النســـــــفي المســـــــمى بــــــــ ) العقائـــــــد 
الباليســــــــــانية( للشــــــــــي  محمــــــــــد طــــــــــو الباليســــــــــاني 

 .ىـ(5751)ت

 م2051

 م2052 آيات ألم تر في القرآن الكريم  فرمان محمد مير حمد  2
الطوائف الرسالة الفاغية بأرج الفرقة الناجية من بين  سيروان مجيد تمر 1

 ىـ(222الطاغية للفيروز آبادي)ت 
 م2054
 

 

 موقف ابن قدامة المقدسي في التفويض معتز محمد أحمد 7
 -دراسة مقارنة -

 م2020

تعليقات حيدر بن أحمد الكردي الحيدري على  بالر عزيز أحمد   1
شرح العقائد العضدية لجالل الدين الدواني من 

رة بالمعلم( بداية الكتاب إلى مبحث) مسألة مصد
 دراسة وتحقيق 

 م 2022

 المحبة وآثارىا العقدية في الكتب السماوية علي رشيد عبداهلل   2
 دراسة مقارنة

 م2022

المال عمر الديبكى ومنهجو في بيان العقيدة  نجاة عبداللطيف شيخو  3
) جرايةكى طةش لة اإلسالمية من خالل كتابو 

  شةويكى تاريك(

 م2022

 أشزفت عمًهاالتِ  الدكتىراهسائن راحلادٍ عصز: 

 براىين النبوة عند االستاذ بديع الزمان النورسي طارق جبار محمد 5
 ـ دراسة عقدية ـ  

 م2052
 

الدافع النفسي الرتكاب الجرائم في الفقو اإلسالمي  شيروان عمر رسول 2
 والقانون العراقي ـ دراسة مقارنة ـ 

 م2020

 القرآن الكريم ضوء في الفكري ذاتيالتثقيف ال رجب أومر محمد 1
 دراسة تحليلية 

 م2025

التعامل مع األوبئة في ضوء القرآن الكريم والسنة  محمد عبداهلل محمد أمين  7
  دراسة عقدية تحليلية –أنموذجا  كورنا -النبوية  

 م2025
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 ناقصتهارسائن املادستري التِ الجانٌ عصز: 

 خيالتار  سالةعنوان الر  اسم الباحث رقم
 م2051 الكنيسة وأثرىا على المعتقدات المسيحية  روشت خالد خضر 5
 م2051 الجوانب العقائدية في سورة الحجر  ىو ريم ياسين صديق الجباري  2
 م2051 الدولة ودورىا في حماية العقيدة اإلسالمية  رجب محمد أومر 1
 م2051 تفسير القرآن الكريمأثر مذىب األشاعرة الكالمي في  كمال أمين فتاح 7
 م2052 سفر حزقيال في العهد القديم  حسن زرار حسين  1
 م2052 سفر يشوع بن نون  داليا خالد شاكر  2
ن رية المعرفة عند فالسفة المشرق اإلسالمي ــ الكندي  أحمد إبراىيم علي الورتي 3

 ، الفارابي، ابن سينا، الغزالي ــ
 م2053
 

إشكالية تبرير التطرف في العصر الحديث بآيات قرآنية ـ   سرحد أحمد سليم 4
 دراسة تحليلية تقويمية 

 م2025

 ناقصتها التِ  دكتىراهرسائن العصز:  لحالجا

 خيالتار  عنوان الرسالة اسم الباحث رقم
أحكام مستجدات المعامالت المالية للعقارات في  كمال محمد أبوبكر 5

 كوردستان ـ دراسةباب البيع واإلجارة في إقليم  
 فقهية مقارنة ـ 

 م2051

تن يم داعش اإلرىابي أسسو الفكرية وآليات حماية  ىاوزين محمد محمود   2
 المجتمع الكردستاني في التأثر بو 

 م2055
 

 العبادات البدنية وتقسيماتها بين التراث والحداثة محمد زبير وسو البرزيوي 1
 -دراسة تفسيرية تأصيلية  – 

 م2022

استدالالت المستشرق جولد تسهير باألحاديث  طاىر شمس الدين طاىر  7
 النبوية ــ دراسة تحليلية. 

 م2022

 عصز: االعىاه التطىعًُزبع ال رقم

  جامع قرية زانكو + جامع األقصى خطبة الجمعة  5
 + إذاعة وراديو روداو + وكورد ماكس لقاءات اإلذاعية 2

 راديو )بيشكو وتن(
 

 عصز: املىاد اليت درستها يف وزاحن البكالىريىس   او اخل
 انًذخم نذراضخ انشرٌؼخ . (1)

 انؼمٍذح اإلضاليٍخ :) انًرحهخ : األٔنى ، انضبٍَخ ، انضبنضخ ( . (2)

 انفرق اإلضاليٍخ . (3)

 يُبْج انًفطرٌٍ . (4)

 ػهٕو انمرآٌ .   (5)

 ػهٕو انحذٌش . (6)

 ثؼخ ( .رفطٍر انمرآٌ انكرٌى : ) انًرحهخ: انضبٍَخ ، انضبنضخ ، انرا (2)
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 فمّ األحبدٌش. (8)

 أصٕل انفمّ. (5)
 انمٕاػذ انفمٍٓخ. (50)

 

 املىاد اليت درستها يف الدراسات العمًا ـ املادستريعصز:  ادسالس

 يُٓج انجحش انؼهًً . (1)

 انؼمٍذح اإلضاليٍخ .  (2)

 يشكالد انفهطفخ اإلضاليٍخ . (3)

 ػهٕو انمرآٌ . (4)

 .لقبٌب ػمذٌخ يمبرَخ (5)

 .انُظى االػزمبدٌخ ٔاٌَذنٕجٍخ (6)

 
 عصز: املىاد اليت درستها يف الدراسات العمًا ـ الدكتىراه بعالسا

 انؼمٍذح اإلضاليٍخ )ثبة انُجٕاد( . (1)

 ( لقبٌب يؼبصرح فً انؼمٍذح ٔانفكر.2)

 كتب الصكز والتقديزعصز: جاون ال

 .إلههٍى ُكردضزبٌ انؼراق ضٍذ رئٍص انٕزراء  (1)

 انؼهًً. شضٍذ ٔزٌر انزؼهٍى انؼبنً ٔانجح (2)

 ٔلبف ٔانشؤٌٔ انذٌٍُخ.ضٍذ ٔزٌر األ (3)

 . أكضر يٍ اصُزب ػشرح ضُخضٍذ رئٍص جبيؼخ صالح انذٌٍ (4)

 .ضٍذ ػًٍذ كهٍخ انؼهٕو اإلضاليٍخ (5)
 


