
 

 

 

 

 

 

 

 والعلمية ةالذاتي ةالسير
 

 

 

   نافع دمحم رياض فخري د. ـم:ـــــــــــاالســ

  1191/ 62/1 ـالد:ـــالميتاريخ 

 متزوج الزوجيــة:الحالة 

 7 األوالد:دد ــــعـــ

 : مسلمالديـــــــــــــانة

 أصول الفقه –الشريعة اإلسالمية  فلسفة :صـــــالتـخـص

 : تدريسيـــــــــةالوظيف

        64/4/6227تاريخ التعيين: 

   أستاذ مساعد العلميـــة:الدرجة 

        العلوم اإلسالمية ـ جامعة بغداد كلية :لــــالعمعنوان 

     27121617479 :النقــــالالهاتف 

    ghdad.edu.iqdr.mohammad@cois.uoba  :كترونياإللالبريد 

 

 العلمية.المؤهالت  أوالً:

 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 0891 البناء واإلنشاءات التكنولوجية دبلوم

 بكالوريوس

 

 0889 العلوم اإلسالمية بغداد

 2112 العلوم اإلسالمية بغداد املاجستري

 هالدكتورا

 

 2119 الشريعة والقانون اإلسالمية

mailto:dr.mohammad@cois.uobaghdad.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 الوظيفي.التدرج  ثانياً: 

 

 الجامعي.التدريس  ثالثاً: 

 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 اآلنولحد  -6227/ 4/ 64 بغداد العلوم اإلسالمية كلية 0

 

 قمت بتدريسها. التيالمقررات الدراسية  رابعاً: 

 

 ةـــــالسن ادةـــــامل مـــالقس ت

 وحلد اآلن 2112 أصول األحكام وطرق االستنباط في التشريع اإلسالمي -أصول الفقه الشريعة 0

 2118، 2119 رح منهاج الوصولنهاية السول ش -أصول الفقه الفقه وأصوله 2

 2118، 2119 أصول األحكام وطرق االستنباط في التشريع اإلسالمي -أصول الفقه الفقه وأصوله 3

 2118، 2119 نظرية احلق الفقه وأصوله 4

 وحلد اآلن 3102  لطلبة املاجستريحماضرات  - املقارن أصول الفقه الشريعة 5

 2102 - 2105 حماضرات لطلبة الدكتوراه - أصول الفقه املقارن الشريعة 6

 2102، 2106 مبادئ علم أصول الفقه الشريعة 2

 

 

 

 

 

 ت

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة

 1/8/3002 -11/1/3001 وزارة األوقاف انيمدرس ث 1

كلية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / مدرس مساعد 3

 جامعة بغداد -العلوم اإلسالمية
64 /4 /6227- 32/9/3008 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /كلية  مدرس 1

 جامعة بغداد -ةالعلوم اإلسالمي
38/9/3008 – 32/1/3011 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /كلية  أستاذ مساعد 2

 جامعة بغداد -العلوم اإلسالمية
 ولحد اآلن – 32/1/3011



 

 

 

 

 

 

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،طاريحاأل )خامساً:  

 

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

 2102 الشريعة دالالت األلفاظ عند األصوليني وتطبيقاتها يف سورة البقرةرسالة  0

 2102 الشريعة التخريج األصولي لفقه اإلمام الليث بن سعد رسالة  2

 2103 الشريعة كتاب أحكام القرآن لإلمام اجلصاصصيغ األمر والنهي ومناذج من تطبيقاتها الفقهية يف رسالة  3

 2103 الفقه وأصوله رسالة التخريج األصولي لفتاوى الشيخ عبد الكريم الدبان 4

 

 

 2104 الشريعة ابن مازة الفقهية يف كتابه احمليط الربهاني رسالة اختيارات 5

 2104 الشريعة رسالة اآلراء األصولية ألبي بكر القفال الشاشي 6

 2106 الفقه وأصوله رسالة التخريج األصولي للمسائل املتعلقة باألحكام التكليفية والوضعية من فقه عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما 2

 2106 الشريعة تخريج األصولي لفقه الصحابي سلمان الفارسي رضي اهلل عنهأطروحة ال 9

 2102 الشريعة  رسالة الرتجيحات األصولية البن رشيق القريواني يف كتابه لباب احملصول يف علم األصول 8

 2102 الشريعة أطروحة مقاصد الشريعة يف املعيار املعرب للونشريسي 01

 2109 الفقه وأصوله دراسة نقدية –د يف أصول الفقه أطروحة اجتاهات التجدي 00

 2109 الشريعة أطروحة قوادح القياس يف كتاب املغين البن قدامة املقدسي مناذج تطبيقية 02

 2108 الشريعة رسالة الرتجيحات األصولية لإلمام الشعراني يف كتابه منهاج الوصول اىل مقاصد علم األصول 03

 2108 الشريعة صولية املتعلقة بالعام واخلاص واملشرتك وتطبيقاتها يف التفسريات األمحديةأطروحة املباحث األ 04

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 

 نوع املشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) حبث / 

بوسرت 

 حضور(

 مشارك ببحث الكريم املركز العراقي إلقراء القرآن 2101 المؤتمر العلمي األول للحفظ والتالوة والقراءات 0

 حضور جامعة بغداد –كلية العلوم اإلسالمية  2101 مؤتمر حقوق اإلنسان في الديانات والمعتقدات 2

 حضور كلية العلوم اإلسالمية -شعبة ضمان الجودة  2100 ندوة مفهوم إدارة الجودة واالعتماد األكاديمي 3

 مشارك ببحث قسم الشريعة –كلية العلوم اإلسالمية  2100 إلسالمي بين األصالة والمعاصرةندوة الفقه ا 4

 حضور كلية اإلمام األعظم 2100 مؤتمر اثر الحديث النبوي في تعزيز مفهوم األمة الوسط 5



 

 

 

 

 

 

 

 حضور قسم الشريعة –كلية العلوم اإلسالمية  2100 ندوة تحديث المناهج بين الواقع والطموح 6

 مشارك بورقة عمل جامعة بغداد 2100 دوة أنماط التعليم العالي الجديدةن 2

 مشارك ببحث اجلامعة العراقية –كلية الشريعة  2100 مؤتمر قضايا فقهية معاصرة  9

 حضور قسم الشريعة –كلية العلوم اإلسالمية  2100  العلمية ندوة سبل النهوض بقسم الشريعة في المجاالت 8

 مشارك ببحث جامعة بغداد –كلية العلوم اإلسالمية  2100 د الفقه اإلسالمي أصوله وضوابطه وتطبيقاتهمؤتمر تجدي 01

 حضور قسم الشريعة –كلية العلوم اإلسالمية  2102 ندوة ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية من منظور شرعي 00

 مشارك ببحث قسم الشريعة –مية كلية العلوم اإلسال 2102 ندوة نشاط الجامعة في مصلحة المجتمع 02

 حضور قسم الشريعة –كلية العلوم اإلسالمية  2102 والمحبة بين طلبة الجامعة األلفةندوة  03

 حضور قسم الشريعة –كلية العلوم اإلسالمية  2102 ندوة الفساد بالمعيار الشرعي 04

 حضور قسم الشريعة –لوم اإلسالمية كلية الع 2102 ندوة االنتماء والوالء للوطن بالمفهوم القرآني 05

 حضور قسم الشريعة –كلية العلوم اإلسالمية  2102 أحكام التجارة في الفقه اإلسالميندوة  06

 حضور قسم الشريعة –كلية العلوم اإلسالمية  2102 ندوة اإلسالم وأثره في الشعر 02

 مشارك ببحث امعة العراقيةاجل 2102 في العلوم اإلسالمية مؤتمر تطوير مناهج التدريس 09

 مشارك جامعة بغداد –كلية العلوم اإلسالمية  2102 مؤتمر وقاية المجتمع من الجريمة في اإلسالم 08

 مشارك ببحث اجلامعة العراقية –كلية الشريعة  2103 مؤتمر علم أصول الفقه وصلته بالعلوم األخرى  21

 حضور قسم الشريعة –سالمية كلية العلوم اإل 2103 ندوة اللغة والمجتمع  20

 حضور قسم الشريعة –كلية العلوم اإلسالمية   2103 ندوة قراءات حضارية في شخصية الرسول دمحم 22

 حضور قسم الشريعة –كلية العلوم اإلسالمية  2103 ندوة ملتقى اللغة العربية )جلسة شعرية( 23

 مشارك ببحث جامعة بغداد –كلية العلوم اإلسالمية  2103 مؤتمر المنهج القرآني في تربية الفرد والمجتمع 24

 مشارك ببحث قسم الشريعة –كلية العلوم اإلسالمية  2103 المريضفي معالجة  ندوة مسؤولية الطبيب عن أخطائه 25

 عضو جلنة حتضريية جامعة بغداد –كلية العلوم اإلسالمية  2103 المهرجان الشعري السنوي األول  26

   3102 -3102 -3102 -3102 -3102 -3102يف عشرات الندوات واملؤمترات العلمية للسنوات وحاضر شارك عضو م 29

 

 

  خرى.األاألنشطة العلمية  سابعا: 

 

 خارج الكلية داخل الكلية

 عضو جلنة إعداد دليل كلية العلوم اإلسالمية
 اقشات،املنوالرقيب العلمي على  ،البحوثوتقويم  العلمية،اخلربات 

اليت ترسل إلينا من قبل اجلامعات والكليات وعضوية جلان املناقشات 

  .العراقية لغرض مناقشة رسائل املاجستري وأطاريح الدكتوراه

 



 

 

 

 

 

 

 

ية                              رئيس اللجنة االمتحانية لإلجازة العلم  مسؤول شعبة ضمان اجلودة واألداء اجلامعي

                   
  عضو اللجنة العليا إلعداد املناهج اف الرتبوي على املرحلة الرابعةاإلشر

 األعظم عضو اللجنة العلمية يف كلية اإلمام طلبة املرحلة الرابعة عضو جلان مناقشة حبوث

 عضو جلنة تأليف مناهج الفقه وأصوله عضو جلنة االمتحانات النهائية للمرحلة الرابعة

 اإلقرائية عضو جلنة وضع منهج املرحلة اإلعدادية للمعاهد شريعةعضو جلنة اإلرشاد يف قسم ال

 عضو جلنة وضع آلية الدورات املتخصصة عضو اللجنة العلمية لتدقيق قوائم أمساء اخلرجيني

 العلميةالنهائية ملركز اإلجازة  االمتحاناترئيس اللجنة املركزية لإلشراف على إجراء  عضو جلنة التحكيم ملسابقة القرآن الكريم

 املركزية ملراكز اإلجازة العلمية االمتحاناترئيس اللجنة املشرفة على إجراء  رئيس جلنة املرحلة الرابعة اإلمتحانية

 عضو جلنة وضع األسئلة املركزية ملراكز اإلجازة العلمية عضو اللجنة التحضريية للمهرجان الشعري األول

 عضو جلنة السمنار يف قسم الفقه وأصوله عضو جلان السمنار لطلبة الدراسات العليا
 عضو جلنة وضع مفردات مناهج الفقه وأصوله عضو جلان االعداد واالشراف على االمتحان التنافسي

 املشاركة مبعرض الكتاب العلمي العراقي عضو جلان امتحان الرصانة العلمية
وآلية  ISO 11211شاركة في دورة )مدخل إلى التدقيق وفق المواصفات الدولية الم عضو جلان االستالل للرتقيات العلمية وحبوث الدراسات العليا

 جامعة بغداد -في مركز التطوير والتعليم المستمر كتابة تقارير التدقيق والتقويم الذاتي(

 جامعة بغداد –كلية الهندسة  –في قاعة مهدي حنتوش  spssالمشاركة في دورة  

 العلمي األول للحفظ والتالوة والقراءات في العراق عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر 

 عضو اللجنة اإلدارية للدورة التأهيلية للمديرين والمدرسين لمحافظة بغداد 

 جامعة بغداد -المشاركة في ورشة عمل الماسترشيت اإلليكتروني 

 رئيس لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الخطابي األول 

 لى األساتذة عضو لجنة توزيع البحوث ع 

 بغدادمركز الحا سبة /جامعة  -المشاركة في دورة الترقيات العلمية في كفاءة الحاسوب 

 بغداد -محاضر في مركز اإلجازة العلمية   

 اإلشراف على معهد الكوفة إلقراء القرآن الكريم 

 ورية اليمن جمه –الجناح الخاص للعراق في المكتبة المركزية في جامعة صنعاء  المشاركة في 

 عضو لجنة إعداد برامج تأهيل المرشد التربوي  

 عضو لجنة تقييم أعمال تأليف الكتب 

 

 التعليم.أو تطوير جمال التخصص خلدمة البيئة واجملتمع  يفاملشروعات البحثية ثامنا:  

 

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 2100 ي اخلامسجملة وقائع املؤمتر العلم التجديد يف الفقه اإلسالمي 0

 2100 (2)ملحق جملة اجلامعة العراقية  من ضوابط التجديد يف الفقه اإلسالمي 3



 

 

 

 

 

 

 

 2102 ابن رشد كلية الرتبية –جملة األستاذ  أثر عوارض اجلهل والنسيان واخلطأ على املسؤولية يف الشريعة اإلسالمية 2

 2103 سابعر العلمي الجملة وقائع املؤمت منهج القرآن الكريم يف الرتبية الفكرية 2

 2103 (3) اجلامعة العراقية –ملحق جملة كلية الشريعة  تطور العالقة بني علم أصول الفقه وأصول الدين وأثره يف املسائل األصولية 2

 2104 (22بغداد / العدد ) –كلية العلوم اإلسالمية جملة  مناهج الفقه وأصوله يف التدريس األكادميي تشخيص الواقع وطرق التطوير 2

 2105 تاسعجملة وقائع املؤمتر العلمي ال ميثاق املدينة وأثره يف إرساء مفاهيم التوافق اجملتمعي 2

 2106 عاشرجملة وقائع املؤمتر العلمي ال قاعدة حفظ النظام العام واثرها يف بناء احلضارة 2

 2102 جملة وقائع املؤمتر العلمي احلادي عشر اجملتمعالعلم باهلل تعاىل وأثره على أمن الفرد واألسرة و 2

 2109 ي عشرثانجملة وقائع املؤمتر العلمي ال حوار التعايش منوذج احلوار الواقعي 01

 2108 0( ج01العدد ) جملة كلية الرتبية للبنات مالمح من الفكر األصولي عند اإلمام ابن حزم الظاهري األندلسي رمحه اهلل تعاىل 00

 2108 ( 21بغداد العدد )  –جملة كلية العلوم اإلسالمية  األمر وحكمه ومناذج من تطبيقاته يف التفسريات األمحدية 03

 

 والدولية.اهليئات العلمية احمللية عضوية  :تاسعا 

 

    عضو ملتقى اللغة العربية 

   الدولي عضو امللتقى الفقهي 

  عضو مجعية رابطة العلماء يف العراق 

 نة العامة الحتاد الرتبويني العربعضو األما 

 عضو نقابة األكادمييني العراقيني 

 عضو نقابة املعلمني العراقيني 

  كلية العلوم اإلسالمية –جامعة بغداد  –عضو جلنة الرتقيات العلمية 

 عضو جلنة تطوير مناهج الفقه وأصوله لكليات العلوم اإلسالمية 

 التعليم الديين والدراسات اإلسالمية رئيس جلنة تطوير منهج أصول الفقه يف دائرة 

 عضو جلنة تطوير منهج الفقه يف دائرة التعليم الديين والدراسات اإلسالمية 

 عضو اجمللس العلمي يف قسم الشريعة 

 عضو اجمللس العلمي لكلية العلوم اإلسالمية 



 

 

 

 

 

 

 

 عضو اجمللس العلمي لكلية االمام األعظم رمحه اهلل اجلامعة 

 هج يف كلية االمام األعظم رمحه اهلل اجلامعةعضو جلنة تطوير املنا 

 عضو اللجان العلمية للمؤمترات العلمية احمللية والدولية 

 عضو اجمللس العلمي للمركز العراقي إلقراء القرآن الكريم 

 عضو يف مجعية االبداع العلمي واالبتكار 

 شهادات التقدير.و اجلوائز، الشكر،كتب عاشرًا:  

 

 السنة اجلهة املاحنة  زة أو الشهادةكتاب الشكر او اجلائ ت

 28/5/2115 رئيس ديوان الوقف شكر وثناء  0

 30/2/2115 رئيس ديوان الوقف شكر وثناء 2

 4/4/2116 رئيس ديوان الوقف شكر  3

 00/2/2112 رئيس جامعة بغداد على املركز األول يف دورة التأهيل الرتبوي  شكر وتقدير للحصول 4

 06/02/2119 عميد كلية العلوم اإلسالمية بوولة وللتواجد املستمر يف الكليةللجهود امل شكر 5

 24/01/2101 املركز العراقي إلقراء القرآن الكريم شكر وثناء للمشاركة يف املؤمتر العلمي األول للحفظ والتالوة والقراءات 6

 24/01/2101 ي إلقراء القرآن الكريماملركز العراق درع املؤمتر العلمي األول للحفظ والتالوة والقراءات 2

 08/4/2100 اجلامعة العراقية –عميد كلية الشريعة  شهادة تقديرية للجهود العلمية املبوولة يف املؤمتر العلمي الثاني 9

 21/4/2100 عميد كلية العلوم اإلسالمية شهادة تقديرية للمشاركة الفعالة يف املؤمتر العلمي اخلامس 8

 2/2/2100 عميد كلية العلوم اإلسالمية د املبوولة يف إدارة شعبة ضمان اجلودةشكر للجهو 01

 21/00/2100 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وثناء للجهود املبوولة يف مقابلة واختبار طلبة الدراسات العليا 00

 4/3/2102 قيةرئيس اجلامعة العرا شكر وتقدير للمساهمة ببحث يف مؤمتر تطوير مناهج التدريس 02

 4/3/2102 رئيس اجلامعة العراقية شهادة تقديرية للمشاركة الفعالة يف مؤمتر تطوير مناهج التدريس 03

 01/4/2102 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير للجهود املبوولة يف تنظيم وإجراء املسابقة القرآنية 04

 23/4/2102 ميد كلية العلوم اإلسالميةع االمتحانيةشكر للجهود املبوولة يف اللجان  05

 3/8/2102 مدير عام دائرة التعليم الديين شهادة شكر تثمينا للجهود املبذولة يف مؤازرة املركز العراقي إلقراء القرآن الكريم  06

 05/01/2102 ينمدير عام دائرة التعليم الدي واملدرسني شكر وتقدير للجهود املبوولة يف الدورة التطويرية للمديرين 02

 5/3/2103 اجلامعة العراقية –عميد كلية الشريعة  شهادة تقديرية للمشاركة العلمية القيمة يف إجناح املؤمتر العلمي الرابع 09

 02/3/2103 مدير ثانوية اإلمام شكر وثناء للدور البناء يف دعم املستوى العلمي  08

 22/4/2103 عميد كلية العلوم اإلسالمية ى معرض النشرات اجلدارية ليوم اجلامعةشكر وتقدير للجهود املبذولة يف اإلشراف عل 21

 23/4/2103 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير للجهود املبوولة يف إعداد وتنظيم وحتكيم مسابقة القرآن الكريم 20



 

 

 

 

 

 

 

 24/4/2103 عميد كلية العلوم اإلسالمية لسابعواملشاركة العلمية الفاعلة يف املؤمتر العلمي ا شكر وتقدير عن اجلهود 22

 24/4/2103 عميد كلية العلوم اإلسالمية درع املؤمتر العلمي السابع  23

 2103 مدير عام دائرة التعليم الديين دليل املرشد الرتبوي وتأليفشكر وتقدير عن اجلهود املبذولة يف اعداد  24

 2103 عميد كلية اإلمام األعظم العلمي التاسعشهادة تقديرية عن حضور جلسات املؤمتر  25

 2104 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير عن اجلهود املبذولة يف ملتقى اللغة العربية 26

 2104 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر ومنح قدم عن اجلهود املبذولة يف اللجان اإلمتحانية 22

 2104 عميد كلية العلوم اإلسالمية النشرات اجلداريةشكر عن اجلهود املبذولة يف معرض  29

 2104 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير عن اجلهود املبذولة يف مشروع تطوير واقع الدراسات العليا 28

 2104 وزير التعليم العالي والبحث العلمي كتاب شكر وتقدير للمنجز العلمي واملعريف الوي حققته اجلامعة 31

 2105 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير للجهود العلمية واإلدارية اليت أسهمت يف رفع شأن الكلية 30

 2105 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير للجهود املبوولة بصدد تطوير املناهج وحتديثها 32

 2105 ة العلوم اإلسالميةعميد كلي شهادة تقديرية للمشاركة الفاعلة يف املؤمتر العلمي التاسع 33

 2105 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر للجهود املبوولة يف حتكيم املسابقة السنوية الثانية االصابة 34

 2105 عميد كلية العلوم اإلسالمية النهائية اإلمتحانيةشكر وتقدير للجهود املبوولة يف اللجان  35

 2105 عميد كلية العلوم اإلسالمية سات العلياالمتحان التنافسي لطلبة الدراشكر وتقدير للجهود املبوولة يف إجناح ا 36

32 
 2106 عميد كلية العلوم اإلسالمية العليا ةشكر وتقدير للجهود املبذولة يف حتقيق النسب املتقدمة يف إحصائية متديد مدة دراسة طلب

 2106 كلية اإلمام األعظمعميد  وثناء للمشاركة يف إجناح املؤمتر العلمي العاشر شكر 39

 2106 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير للجهود املبذولة يف مسابقة اإلصابة يف سرعة اإلجابة 38

 2106 عميد كلية العلوم اإلسالمية للجهود املبذولة يف تسيري االمتحانات النهائيةشكر  41

40 
 2106 مدير عام دائرة التعليم الديين واحللقة النقاشية دارة للجنة تقويم البحو  ودورة البحث العلمي وورشة االستالل االدبيشهادة شكر وتقدير للجهود الكبرية يف االشراف واإل

 2106 مدير عام دائرة التعليم الديين عن اجلهد املميز يف تقويم البحو شكر  42

 2106 كلية العلوم اإلسالمية عميد شهادة تقديرية للجهود املبذولة يف املؤمتر العلمي العاشر 43

 2106 رئيس الوزراء كتاب شكر وتقدير حلصول جامعة بغداد على مراتب متقدمة يف التصنيف الدولي 44

 2106 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير للجهود املبذولة يف االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا 45

 2102 عميد كلية العلوم اإلسالمية الرمادي لغرض إجناح الدراسات العليا يف الكليةشكر وتقدير للجهود املبذولة  46

 2102 رئيس جامعة األنبار شكر وتقدير تثمينا للجهود املخلصة يف متابعة استحدا  دراسة الدكتوراه يف الكلية 42

 2102 عميد كلية العلوم اإلسالمية مادية الرشكر وتقدير للمشاركة يف فتح قسم الدراسات العليا يف كلية العلوم اإلسالمي 49

 2102 عميد كلية العلوم اإلسالمية يف اجناز املهام املكلف بها بأحسن صورةشكر وتقدير للجهود املبذولة  48

 2102 مدير عام التعليم الديين ( متدربا 202شكر للجهود يف تدريب ) 51

 2102 عميد كلية العلوم اإلسالمية ان التنافسي لطلبة الدراسات العلياشكر وتقدير للجهود املبذولة يف إجناح االمتح 50

 2102 عميد كلية العلوم اإلسالمية شهادة تقديرية للجهود املبوولة يف املؤمتر العلمي احلادي عشر 52

 2102 تأسيسية جلمعية االبداعاهليأة ال شكر وتقدير للمشاركة الفاعلة يف النشاطات العلمية يف مجعية االبداع العلمي واالبتكار 53



 

 

 

 

 

 

 

 2109 وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير للجهود املبوولة يف إعداد وتهيئة املناهج الدراسية وفقا للنظام الفصلي 54

 2109 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير للجهود املبوولة يف االمتحان التنافسي لطلبة الدراسات العليا 55

 2109 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير للمشاركة الفاعلة يف املسابقة الرابعة لإلصابة 56

 2109 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير للجهود املبذولة للجنة الرتقيات العلمية  52

 2109 اإلسالمية عميد كلية العلوم شكر وتقدير للجهود املبذولة يف اللجان اإلمتحانية النهائية 59

 2109 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير للجهود املبذولة يف ورشة عمل شعبة شؤون الرتقيات العلمية 58

 2109 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير للجهود املبذولة يف إجناح املؤمتر العلمي الثاني عشر 61

 2109 رئيس ديوان الوقف املؤمتر العلمي الثانيشكر وتقدير للجهود املبذولة يف إجناح  60

 2109 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير عن املشاركة يف جلنة فتح الدراسات العليا 62

 2108 عميد كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير عن عضوية اللجنة العلمية للمؤمتر العلمي الثالث عشر 63

 2108 عميد كلية العلوم اإلسالمية النهائية تسيري االمتحاناتدقة بذولة يف شكر وتقدير عن اجلهود امل 64

 2108 عميد كلية العلوم اإلسالمية شهادة تقديرية عن اجلهود املبذولة يف املؤمتر العلمي الثالث عشر 65

 2108 عميد كلية العلوم اإلسالمية تثمني جهود عن اجلهود املبذولة يف اللجان اإلمتحانية 66

 

 

 .أو املرتمجة املؤلفة عشر: الكتب حادي 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2112 التبيني شرح املنتخب جممع النخب  0

 2100 فتح الورائع وأثره يف الفقه اإلسالمي 2

 2102 املنتقى يف ختريج قراءة أبي عمرو بن العالء البصري 3

 2104 دليل املرشد الرتبوي 4

 2105 0علم أصول الفقه ج 5

 2105 2علم أصول الفقه ج 6

 2106 3علم أصول الفقه ج 2

 2106 مبادئ علم أصول الفقه 9

 2102 دليل تقويم السلوك 8
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