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 إدريس إبراهيم صالح حمد الجحيشي:     االســــــــــــم 

  82/8/3791 : تاريخ الميـالد 

 أستاذ مساعد  الدرجة العلمية :

 :     جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية           عنوان العمل

 59215707778هاتف العمل   :        

 59989370557:         النقال الهاتف

 Dr.idriss.73@gmail.com  البريد إاللكتروني :

 أواًل : المؤهالت العلمية . 

 

 التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية

 بكالوريوس

 

 8991 العلوم االسالمية اجلامعة العراقية

 3002 العلوم االسالمية اجلامعة العراقية املاجستري

 الدكتوراه

 

 3082 العلوم االسالمية جامعة بغداد

    أخرى

 ثانيًا : التدرج الوظيفي . 

 

 ثالثا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 

 الى –الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 6012-6002 جامعة بغداد استاذ جامعي 1
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التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية 

بكالوريوس 

 

 1998 االدا   االسالمية

 2006 االدا  االل الميةاملاجستري 

الدكتوراه 

 

 2010 االدا  االسالمية

   أخرى 
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التاريخ الكليـــة  اجلامعة الدرجة العلمية 

بكالوريوس 

 

 1998 االدا   االسالمية

 2006 االدا  االل الميةاملاجستري 

الدكتوراه 

 

 2010 االدا  االسالمية

   أخرى 

 

 

 

        



 نوع املشاركة  مكان أنعقادها السنــة  العنوان  ت

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

جامعة بغداد/ كلية العلوم  م52/4/5105 وقاية المجتمع من الجريمة في االسالم 1

 االسالمية

 باحث

 حضور االسالمية جامعة بغداد/ كلية العلوم م01/4/5100 المريض في معالجة مسئولية الطبيب عن أخطائه 2

 حضور االسالمية بغداد/ كلية العلومجامعة  م01/0/5100 (قراءات حضارية في شخصية الرسول ) 3

 حضور االسالمية جامعة بغداد/ كلية العلوم م01/0/5104 هدر المال العام أسبابه وعالجه 4

التنوع الخالق خريطة الطريق لتعزيز التعددية في  5

 العراق

51/01/5104

 م

 حضور االسالمية جامعة بغداد/ كلية العلوم

6     

7     

 

 الشكر ، اجلوائز  و شهادات التقدير.رابعا: كتب  

 السنة اجلهة املاحنة كتاب الشكر أو اجلائزة أو شهادة التقدير ت

 3001-3002 السيد رئيس جامعة بغداد في نجاح استضافة طلبة وزارة التربية ألداء االمتحانات 8

تثمين للجهود المتميزة لألعمال المكلفين بها والحرص على استباب  3

 األمن

 3088 السيد رئيس جامعة بغداد

الحفاظ والحرص على أمن وسالمة طلبة وزارة التربية أثناء أداء  2

 االمتحانات الوزارية

 3088-3080 السيد عميد كلية العلوم االسالمية

 3083 السيد عميد كلية العلوم االسالمية يف اجناح مؤمتر الوقاية من اجلرمية شهادة تقديرية 4

 ادارة االحتفال بمناسبة مولد سيدتنا )فاطمة الزهراء( كتاب شكر عن 5

 ع

 3082 السيد عميد كلية العلوم االسالمية

شكر وتقدير عن المشاركة في بحث حول وقاية المجتمع من  6

 الجريمة

 3083 السيد عميد كلية العلوم االسالمية

 3080 السيد عميد كلية العلوم االسالمية شكر عن القيام بواجبات وحدة المتابعة والتنسيق لمدة أربعة سنوات 2

 3080 السيد عميد كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير للجهود المبذولة في سير عملية االمتحانات 1

 3084 ال يد وزير التعليم العالي شكر وتقدير عن املنجز العلمي جلامعة بغداد على صعيد البحوث املقدمة عامليا 9

 3086 السيد عميد كلية العلوم االسالمية اللجان االمتحانية اجلهود املبذولة يف شكر وتقدير عن 80

 3086 السيد عميد كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير عن اجلهود املبذولة يف جلنة اختبار الدراسات العليا 88

 3086 العلوم االسالمية السيد عميد كلية شكر وتقدير عن اجلهود املبذولة يف امتحانات الدراسات العليا 83

 3086 السيد عميد كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير عن اجلهود املبذولة عن اختبار طلبة الدراسات االولية 82

 3082 السيد عميد كلية العلوم االسالمية شكر وتقدير عن املشاركة يف امل ابقة اليت أقامها أساتذة ق م اللغة العربية 84

85    

 :الكتب املؤلفة أو املرتمجة.خامسا  



 سنة النشر أسم الكتاب ت
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