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  أ.د. أحمد شاكر محمود خليل :  االســــــــــــم 

    ٢٧/٣/١٩٧٥ : تاريخ الميـالد 

 أستاذ الدرجة العلمية :

 : كلية العلوم اإلسالمية   عنوان العمل

  ٢٥/٦/٢٠٠١تاريخ التعيين: 

  ٠٧٩٠١١٩٢١٧١:    الهاتف النقال

 ahmed000343@gmail.com البريد إاللكتروني :

 

 أوالً : المؤهالت العلمية . 

  
  

  
  

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



  
  

  ثانياً : التدرج الوظيفي
  

 
 

 ثالثا: المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك فيها. 
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 الى -من الفترة  الجهة الوظيفة ت

 إلى اآلن - ٢٠٠١   أستاذ جامعي ١
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لسنة  ٣٨تعليل االحاديث بالقرائن (مجلة كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد العدد: 
٢٠١٤( .  
المزي ومنهجه في كتابه تحفة االشراف بمعرفة االطراف .مقبول للنشر في اإلمام 

  ٢٦/٢/٢٠١٣) بتاريخ ١٥١مجلة كلية العلوم االسالمية/جامعة بغداد/العدد (
  

-٢٠٠٨ منذ عام ( لجنة اقرار مواضيع الرسائل واالطاريح).عضو لجنة السمنار ١
٢٠١٩  

  ٢٠٠٨تقويم بحوث المبدعين سنة . عضو لجنة ٢
  ٢٠١٤ -٢٠١٠ . عضو لجنة مقابلة واختبار طلبة الدراسات العليا منذ عام٣
  . لجنة مناقشة بحوث التخرج (عضواً ورئيساً)٤
.عضو لجنة اعادة تصحيح الدفاتر االمتحانية لطلبة الماجستير في كلية االمام ٥

  ٢٠١٠االعظم عام 
  ٢٠١٤ - ٢٠٠٧  ية منذ سنة. رئيس وعضو اللجان االمتحان٦
  ٢٠١٤ -٢٠١٠. عضو لجنة اإلعداد واالشراف على االمتحان التنافسي سنة ٧
  ٢٠١٣.عضو لجنة حقوق المرأة سنة ٨
.عضو لجنة تدقيق وتصويب دفاتر االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا عام ٩

٢٠١٤. 
 .٢٠١٤-٢٠١٢.عضو لجنة تدقيق وتصويب سجالت الدرجات منذ عام ١٠
 .٢٠١٤-٢٠١١.عضو لجنة تحديث وتطوير المناهج منذ عام ١١
.عضو لجنة تأليف المناهج لطلبة الدراسات االسالمية في ديوان الوقف السني ١٢

 .٢٠١٢- ٢٠١١عام 
.عضو لجنة وضع المناهج الدراسية في قسم الشريعة والقانون في كلية العلوم ١٣

 .٢٠١٤االسالمية عام 
 ٢٠١٤ج للدراسات العليا في كلية العلوم االسالمية.عام .عضو لجنة وضع المناه١٤
  .٢٠١٤.رئيس لجنة اتالف الدفاتر االمتحانية عام ١٥

  .٢٠١٤.عضو اللجنة العلمية في قسم الشريعة والقانون عام ١٦
  الى اآلن -٢٠١٧العلمية لقسم العلوم المالية والدراسية من عام لجنة ا. عضو ١٧
- ٢٠١٨عام  الدراسية في كلية العلوم اإلسالمية. عضو لجنة وضع المقررات ١٨

٢٠١٩ .  
. عضو لجنة الخبراء في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمقررات الدراسية ١٩

٢٠١٩- ٢٠١٨ .  
- ٢٠١٨. عضو لجنة اإلرشاد التربوي في قسم العلوم المالية والمصرفية عام ٢

٢٠١٩ .  
  . ٢٠١٨-٢٠١٦المية عامي . عضو لجنة الترقيات في كلية العلوم اإلس٢١





  

ً  ٢٠أشرف على أكثر من - ١   طالبا
  )١٤٠(:  أكثر من:   مناقشة الرسائل واألطاريح- ٢
  )٧٥(:  أكثر:  تقويم الرسائل واألطاريح- ٣
  )٥٠(:  أكثر:  تقويم البحوث لغرض النشر- ٤
 .) ٤٠(:  أكثر:  تقويم البحوث لغرض الترقيات- ٥


