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5. 
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11. 
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 م. 2012/ 3/  28 – 27معة العرا ية، المنعقد بتاريخ االة

12. 

ي دور الةامعمممات ومممي الحمممد ممممن المخمممدرات، الممممؤتمر الفكمممري السمممنوي السمممادس، لمركمممز صمممال  المممدين األيممموب 

ور وممي منشمموال م. 2012/  11/ 20 -19عقممد وممي  امعممة تكريممت بتمماريخ ريخيممة والحضممارية، المناللدراسممات الت

 الةزء األول.
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14. 
، ة العرا يممةمعمماةالكليممة ا داج ، ة مممداد ا داجمةلمم ، وده وممي التفسممير وعلمموم القممرآنبشممار عممواد معممرو  و همم

 ISSN (2222-6575) .م2014( 10دد )العوي منشور 

15. 
سعيد بن  بير و هوده وي علوم القرآن، نشمر ضممن و مائع الممؤتمر المدو ي السمادس لةامعمة  نماة السمويس 

 .876-847الةزء اليا ي ص  م.5/3/2014بتاريخ  



 

﴿4﴾ 

16. 
 (44ية، وممي العممدد )المإلسممداد، كليممة العلمموم ابغمم ةمعمموالبيئممة، المنشممور وممي مةلممة  اأثممر األشممةار علممى اإلنسممان 

 م.30/12/2015  يخبتار 

17 
( 21وممي العممدد ) ، العممراق – امعممة واسمم   –منشممور وممي مةلممة كليممة التربيممة  ، االستشممراق والتممرا  اإلسممالمي

 .3/3/2016بتاريخ  

18. 

المدو ي األول المقمام   مي رك ضممن و مائع المهر مان القرآمشما ، ير و هموده ومي الناسمخ والمنسمو سعيد بن ُ ب

 –م، والمنشمممور ومممي مةلمممة كليمممة العلممموم اإلسمممالمية 2013/ 3/  7-5 رةفتمممعمممة واسممم  والمنعقمممد ممممن ال امومممي 

 .30/3/2016( بتاريخ 45 امعة بغداد وي العدد )

19. 
 (46وممي العممدد )– امعممة بغممداد  -ة رآ ممي، مةلممة كليممة العلمموم اإلسممالمي اإلعةمما  اإللهممي وممي الميتممون مممن منظممور

 .30/6/2016بتاريخ  

20. 

 

 

 

 

( منشممور وممي مةلممة  امعممة القممران الكممري  لقممران الكممري  )الرمممان وال،لممح والتممينا ومميتممالمالت وممي أشممةار صكممرت 

 ISSN (1858-599x) .2017/ 3/ 30( وي 34والعلوم اإلسالمية السودان وي العدد )

21 
مية كلية الدراسات اإلسمال لة مة وترتيباً ودراسًة(،  اً ع موي القران الكري  )األنبياء  االشةار التي ا ترن صكرها ب 

 .2017 ( لسنة53) وي العدد  ، ربية بدبي والع

 م.2018لسنة مداد ا داج، كلية ا داج الةامعة العرا ية مةلة  تالمالت وي النخلة وثمارها من منظور  را ي،  22

23 
لمممي وممي ةمما  العإلعل لي األوبممالمؤتمر الممدو   عظمم ، عممدد  مماصاألوممي اإلبمم ، مةلممة كليممة اإلمممام اإلعةمما  اإللهممي 

 م.2019بغداد العراق ،    )القرآن الكري   إعةا  يتةدد(، ري  بعنوانالقرآن الك

24 

25 

 م.2019 (57)العدد  نشر وي مةلة  امعة الوص  –نظرات علمية ليال  أشةار صكرت وي القرآن 

ة  امعمممة الوصممم  بحسمممب المر مممع  بمممول نشمممر ومممي مةلممم -آيمممات الفمممرار ومممي القمممرآن الكمممري  دراسمممة موضممموعية

 .7/7/2021تاريخ ب 2021-642/2020.ك.م

 

 

   واإلدارية اللةان العلمية*  
 

1.  

( بتممماريخ 36ر ممم  )معمممة رئممميس لةنمممة التر يمممات المركميمممة ومممي  امعمممة الوصممم  بحسمممب  مممرار ممممدير الةا

30/8/2021. 

 

2.  

ر ممممم   الةامعمممممة رار ممممممديرئممممميس لةنمممممة ت،ممممموير األداء للسمممممادة أعضممممماء الهيئمممممة التدريسمممممية بحسمممممب  مممممر 

، بحسمممب  مممرار ممممدير الةامعمممة 2020-2019للعمممام الةمممامعي ة ةنممم، وكمممذلئ رئممميس اللم(183/2018)

 .2019( وي 108المر   )

3.  
 م.13/9/2017اريخ ( بت187لتدريس بحسب القرار المر   )رئيس لةنة تالديب أعضاء هيئة ا

 

4.  
ام الةمامعي عممية لقس  أصول الدين لكلية الدراسات اإلسالمية والعربية وي دبمي للةنة العلرئيس الل

2015-2016. 

 م(.163/2018بحسب  رار مدير الكلية ر   ) 2018/2019مةلس لةنة أ ال يات المهنة رئيس   .5

6.  
للنممدوة العلميممة الدوليممة اليامنممة وممي الحممديي النبمموي فنيممة والتنظممي  الممدا لي رئمميس لةنممة التةهيممزات ال

 .2016/2017( للعام الةامعي 21ية ر   )م. بحسب  رار مدير الكل2017( أبري  27-25الشريي )
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7.  
( وممممممي 170ة ر مممممم  )عممممممالةام رئممممميس لةنممممممة إدارة المخمممممما،ر وممممممي  امعممممممة الوصمممممم ، بحسمممممب  ممممممرار مممممممدير

30/10/2019. 

8.  
رئمميس لةنممة إثممراء دليمم  السياسممات واإل ممراءات وممي  امعممة الوصمم ، بحسممب  ممرار مممدير الةامعممة ر مم  

 .6/12/2020خ ( بتاري83)

9.  

 المممممؤر ، بحسممممب  ممممرار عميممممد الكليممممة ةميالدراسممممات اإلسممممالرئمممميس لةنممممة الدراسممممات العليمممما وممممي كليممممة 

30/8/2021. 

 

10.  
ب  ممرار نائممب مممدير الةامعممة لشممؤون علمممي وممي  امعممة الوصمم  بحسممرئمميس لةنممة مشممروا الكتمماج ال

 .2/9/2021( بتاريخ6ر   ) البحي العلمي

11.  
 .2022-2021ية للعام الةامعي سالم س  الدراسات اإل وي الدينل رئيس لةنة أصو

 

12.  

( 9كليمممة الدراسمممات اإلسمممالمية ومممي  امعمممة الوصممم  بحسمممب القمممرار ر ممم  )الموئممم  ب ةريمممر مةلمممرئممميس تح

دير الةامعمممممة لشمممممؤون البحمممممي ممممممن نائمممممب مممممم، 2021-2020للعمممممام الةمممممامعي ، 10/3/2021يخ ر بتممممما

 .2022-2021 ،للعام الةامعي 1/9/2021( بتاريخ 2، و رار ر   ).العلمي

13.  
 . (178/2018الكلية ر   ) يرمد رئيس لةنة دراسة الخ،ة الدراسية بحسب  رار  

14.  

بحسمب  مرار عميمد الدراسمات العليما  عضو لةنة إثمراء دليم  الما سمتير والمدكتوراه ومي  امعمة الوصم ،

 .24/8/2021بتاريخ 

 

15.  
 م.4/9/2017بتاريخ ( 122العربية بحسب القرار المر   )راسات اإلسالمية وعضو مةلس كلية الد

 

16.  

خاصممة ب،لبممة البكممالوريوس بحسممب  ممرار مةلمممس الة مممات الفصممليوممي التقوي عضممو لةنممة إعممادة النظممر

 م.13/12/2016( بتاريخ 51الكلية ر   )

 

17.  
تممممماريخ ( ب55) قمممممرار ممممممدير الةامعمممممة الممممممر  ، بمةلمممممس الدراسمممممات العليممممما ومممممي  امعمممممة الوصممممم ضمممممو ع

31/8/2021. 

18.  
   ر يمة الممكللتمر يص لتحويم  الكليمة إ مى  امعمة، بحسمب  مرار ممدير الا  لمبعداد ملمي ،عضو لةنة إ

 م.2/10/2017( بتاريخ 198)

19.  
 عضو لةنة التفسير وعلوم القمران ومي  سم  اصمول المدين لكليمة الدراسمات اإلسمالمية والعربيمة ومي دبمي 

 .2016-2015للعام الةامعي 

20.  
 .2013-2012 الةامعي لةنة االرشاد التربوي وي الةامعة العرا ية للعامعضو 

 

21.  
 معة العرا يةالةا -كلية ا داج -وم القرآنعضو اللةنة العلمية وي  س  عل
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22.  
 م(.74/2019ار مةلس الكلية ر   )بحسب  ر عضو لةنة دراسة وت،وير البرامج الدراسية، 

23.  
 م.25/8/2016( بتاريخ 156عضو لةنة الحاالت ال،البية، بحسب  رار مدير الكلية ر   )

24.  
، بحسممب  ممرار 2020 -2019ةممامعي لدراسممات العليمما والبحممي العلمممي للعممام الو مةلممس عمممادة اضمع

 .2019( لعام 174معة ر   )مدير الةا

25.  
، بحسب  رار ممدير الةامعمة ر م  2021 -2020للعام الةامعي لدراسات العليا عمادة اعضو مةلس  

 ام)( لع

26.  

 ي ل،لبممة البكممالوريوس، بحسممب  ممرار نائممب مممديرللعممم  الت،مموع ئحممة التنظيميممةرئمميس لةنممة بنمماء الال

 .28/4/2021ريخ بتان األكاديمية الةامعة للشو

 

27.  
 .2021-2020وي العام الةامعي  امعة الوص  خ،و،ات وي قي  المرئيس لةنة إعداد الئحة تح

28.  
سممب  ممرار نائممب مممدير الةامعممة يمما، بحعضممو لةنممة صممياصة الفصمم  الصمميفي وممي مرحلممة الدراسممات العل

 /16/5للشؤون األكاديمية بتاريخ 

29.  

 ( وممي114تممدريس وممي  امعممة الوصمم  بحسممب القممرار )يممة ألعضمماء هيئممة العضممو لةنممة التعينممات المركم 

18/4/2021. 

 

30.  
امعممة الوصمم  بحسممب  ممرار مممدير مةلممس المخالفممات االمتحانيممة لبرنممامج الدراسممات العليمما وممي   عضممو

 .31/8/2021( بتاريخ 57)ر   الةامعة 

31.  

، بحسمممب  مممرار ممممدير 2022-2021عضمممو لةنمممة إثمممراء دليممم  أعضممماء هيئمممة التمممدريس للعمممام الةمممامعي 

 الةامعة 

 .28/9/2021( بتاريخ 71)ر   

 

 

 : مناقشتهاالرسائل وعلى اإلشراف 

 *  اإلشراف على الرسائل العلمية:

 (10) دبي -وص  امعة ال( وي  2و) ، وي العراق،رسائ ( ما ستير 7األشرا  على ) .1

 ( (10ي دب -وص  سائ  وي  امعة الر  7رسائ ( دكتوراه، وي العراق، و 3األشرا  على ) .2
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 :منها   عربيةوال عشرات الرسائل في مختلف الجامعات العراقية  مناقشة

امعمممة ، ومممي  8/12/2015يش بتممماريخ وليمممد شممماو  المممبلل، رنمممة،احقيممم  ومقدراسمممة وت ،لقمممران للنقممماششمممفاء الصمممدور ممممن تفسمممير ا -1

 .الشار ة

، وممي 16/6/2016بتمماريخ  شعبان  ليمم  الممراوي، مونمال لب،اة، لللنقاش دراسة وتحقي  ومقارنالصدور من تفسير القران ل  اءشف  -2

 . امعة الشار ة

وممي  امعممة  ،23/5/2016اريخ ، بتمم حميممدةني د عبد الغ،الب أحمد سعلل للدعوة والدعاة،قصص القرآ ي، دراسة منهةية  واتي  ال  -3

 . ةالشار 

ا ودراسممة ومقارنممة( ن الممديا خممرقمممر، مممن  ممالل التفسممير الكبيممر لفوي سورة ال،ور، الممنة ، ال  المناسبات  -4  م.15/5/2018لممرا ي..  معممً

 .، وي  امعة الشار ةمحمد العويسال،البة/ حليمة  

 ة رشممدي عبمممد،البممة ميممادراه للدكتممو يممة، ا،روحممةيممة، دراسممة تحليلور القرآنالسمم وممي وضمموعي اض والسممياق المناسممبة بممين االعتممر الم -5

 .2/5/2019،   امعة الشار ة –رئيس لةنة  الكري  عكاوي.  

لتنمموير والتحريممر وا (مهمم 885درر للبقاعي )نظ  ال معة مقارن( مه606من  الل التفسير الكبير للرا ي )ت  وي سورة لقمانالمناسبات    -6

 .10/12/02020تاريخ   امعة الشار ة ب وي  يرسالة ما ست، ر ينهللا الحوسن مال لب حسي. لل،اعاشور  البن

الماليممة أحكممام اسممتخدام الممذهب وممي عقممود المعممامالت ) حوسممني، والموسممومةج الشممها نسمم ح شة رسالة دكتوراه لل،الب ياسر  منا  -7

 .25/3/2021خ بتاري ، دبي،، كلية الدراسات اإلسالميةالوص  عة ام، وي  ("بيقاتها المعاصرةوت،

أحكامهمما،  عقممود المشممتقات الماليممة ماهيتهمما،) ، الموسممومةهالةافمم محمممد  عبممد هللامبممارك  عائشممةه لل،البممة كتمموراة أ،روحممة دمنا شمم  -8

دولة اإلمممارات العربيممة  ، وي(تيينمارااإلي ارلمد ي والتةقانونين االقهية مقارنة مع دراسة ف،  الشرعيةحلولها  ومخا،رها، إشكاالتها،  

 .8/6/2021اريخ  بت  الوص   امعة  المتحدة،

)االبتكممار وممي التمويمم  اإلسممالمي للمشمماريع، دراسممة فقهيممة  والموسممومة يسممي،رئي محمممد دكتوراه لل،البة هانيممة علمم   منا شة أ،روحة  -9

 .6/2021 /16بتاريخ   ،  امعة الوص ،ربية المتحدةلمصار  اإلسالمية وي دولة اإلمارات العت،بيقية على ا  تالصيلية

ي (، وممي دولممة اإلمممارات ي وي  ،ابات القرآن الكممر مقاصد التحول األسلوب )ومة  والموسبة هنادة  نبر،  وراه لل،الا شة أ،روحة دكتمن-10

 .24/6/2021تاريخ ، ب امعة الشار ة  المتحدة،العربية 

 .يةبعر والالعراقية  من مختلف الجامعاتوالمجالت عليا اسات اللدر العلمية ل ثقوم علمي لعدد من األبحام

 دبيالعربية وي ات اإلسالمية ومةلة كلية الدراس 22/11/2015ريخ  حي بتاب •

 مةلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية وي دبي 29/11/2015يخ  ر بتابحي   •

 يي دب لية الدراسات اإلسالمية والعربية و مةلة ك 1/2/2016  تاريخبحي ب •

 يي دب و  يةلعربوا  ةمةلة كلية الدراسات اإلسالمي م9/1/2018بحي بتاريخ   •

 يب د عربية ويسالمية والية الدراسات اإلمةلة كلم 26/4/2018يخ  بحي بتار  •

 دبي  مةلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ويم. 13/5/2018بتاريخ    بحي •

 والعربية وي دبيمية  مةلة كلية الدراسات اإلسالم. 25/09/2018ريخ  بتا  بحي •

 ة وي دبيية والعربيإلسالما  اساتدر لامةلة كلية م. 03/10/2018بتاريخ  بحي   •

 ة والعربية وي دبيميسالراسات اإلمةلة كلية الد. م13/12/2018بتاريخ  بحي   •

 دبي  عربية ويإلسالمية والمةلة كلية الدراسات ام. 14/12/2018بتاريخ    بحي •

 الدراسات اإلسالمية والعربية وي دبي كليةمةلة م. 06/02/2019بتاريخ    بحي •

 . 23/11/2016 يخمية وي السودان، بتار علوم اإلسالالو ي كر ن الراقلبحي من  امعة ا •

 .دولة االماراتم.10/9/2019وي  الدولية لشيخ راشد بن حميد ة امن  ائز   بحيتحكي   •

 .العربية المتحدة  دولة االمارات، 31/10/2019ريخ، بتاريخ  الوص  بتاة  امعة لمةلبحي  تحكي   •

 .تحدةالعربية الماالمارات   ، دولة8/12/2019  خ، بتاريخيبتار وص   ة المع اتحكي  بحي لمةلة   •

 .المتحدة ، دولة االمارات العربية10/8/2020  بتاريخ  ةالقاسمي عةةلة  اممتحكي  بحي ل •

 .8/11/2020، بتاريخ  امعة الوص   تحكي  بحي لمةلة •

 .30/3/2021، بتاريخ المي وي الشار ةاإلس  تحكي  بحي إ ى المنتدى •
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 .10/8/2016 يخبتار   العراق –ستاصية من  امعة كركوك االلمرتبة  ات العلمية،  مية للتر ي  العلألبحامن اوم علمي لعدد قم •

   العراق –وك  امعة كركمن    الستاصيةالعلمية لمرتبة ا    للتر ياتاحمقوم علمي لعدد من االب •

 .18/12/2019بتاريخ  

 .5/7/2021يخ بتار -10    ية المتحدة بر  للةامعة القاسمية وي دولة اإلمارات العربتخصصي  لكتاج محك    •

 .29/9/2021، بتاريخ عليا وي  امعة الوص الدراسات المحك  لبحي علمي لمؤتمر  •

 

 

 :الندواتفي  ركات العلمية*  المشا

1. 

  موي بحيه الموسو  م 2009لعام لية ا داج شارك وي الموس  اليقاوي لك

 .  (صبعلعين واإلاإللهي وي بصمة ا  عةااإل 

2. 
  الكمري ي القمرآنوم صمنام التمي صكمرتألا)م ومي بحيمه الموسموم  2010ليقاوي لكلية ا داج لعام شارك وي الموس  ا

 .ة (دراسة تحليلي

3. 
  عةمااإلوي لعلممعال ة بمين التفسمير اسوم )الي بحيه المو م و  2011وي لكلية ا داج لعام  قاشارك وي الموس  الي

 .هما(العلمي وضواب،

4. 

وممي  ي وعممدم اسممتيعابهمممعل)اإلعةمما  الوممي بحيممه الموسمموم  ، م2012ة ا داج لعممام شممارك وممي الموسمم  اليقمماوي لكليمم

 .س(التدريمناهج 

5. 
حمول أسمباج تمد ي )  م بور مة عمم 2012/ 15/4الةامعمة العرا يمة بتماريخ ج ارك ومي ورشمة عمم  لكليمة ا داشم

 خرج وسب  معالةتها(.بحو  الت

6. 
االعةما  )م ، عن بحيمه الموسمو م2013/ 5/5، بتاريخ امعة العرا يةالة  –س  اليقاوي لكلية ا داج  وي المو   شارك

 ية(الشخص وي البصماتاإللهي 

7. 
 -لليقافممة والتممرا ا ممد كممز  معممة المامسممة لتحقيمم  المخ،و،ممات والمقامممة وممي مرلخا التالهيليممةشممارك وممي الممدورة 

 م(10/04/2014 –م 29/3/2014)بتاريخ  ، رات العربية المتحدةاإلما

8. 

9. 

 

10- 

 

11- 

كليمممة  وي ( المنعقمممدة وممميب،مممرق التقممم وعال تهممماعليميمممة تشمممارك ومممي ورشمممة العمممم  الموسمممومة بمممم )المخر مممات ال

 م.2/11/2015-1بي من بدلدراسات اإلسالمية والعربية ا

،  24/2/2021ر مية( بتاريخ  عن المعلومات وي المصادر الي رات وتقنيات البحالعم  )مها  ورشةالمشاركة وي 

 ص .امعة الو وي  

إلمارات العربية المتحدة ولة االوص  وي دمقامة وي  امعة لاللحديي الشريي سعة ارك وي الندوة الدولية التاش

 .2019ع )برئاسة  لسة علمية( وي الشهر الراب 

إلمارات العربية المتحدة ولة االمقامة وي  امعة الوص  وي د  للحديي الشرييالعاشرة  ارك وي الندوة الدولية  ش

 وية .السنة النبألمن المائي وي ا، والموسومة 3/6/2021-2ع  لسة علمية( وي الشهر الراب )برئاسة  

 

 

 ؤتمرات:*  المشاركات العلمية في الم

 م. 2008/  4/  5 – 4المنعقد وي  امعة األنبار مية، مر العلمي األول لكلية العلوم اإلسال شارك وي المؤت .1

 م. 2010وي صول الدين، الةامعة العرا ية المنعقدة ألعلمي لكليشارك وي المؤتمر ا .2
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 م. 2011العرا ية المنعقد وي ، الةامعة الي لكلية التربية للبناتالعلمي اليمؤتمر ارك وي الش .3

 م.2012/ 3/ 4وي  عقدمنعرا ية   الناهج، الةامعة الالم شارك وي المؤتمر العلمي لت،وير .4

 م. 2012 /3/ 28 -27ي لكلية ا داج، الةامعة العرا ية المنعقد وي يا  العلمي ال شارك وي المؤتمر .5

 م. 2012 /5/ 7عقد وي اسات القرآنية،  امعة باب  المنلمؤتمر العلمي اليا ي لكلية الدر شارك وي ا .6

7. 
معمة رية،  اوالحضمايموبي للدراسمات التاريخيمة لمركمز صمال  المدين األس الساد لمؤتمر الفكري السنوياشارك وي  

 م.2012/  20/11 -19تكريت المنعقد

8. 
 /3/  7-5واسم  والمنعقمد ممن الفتمرة  المدو ي األول المقمام ومي  امعمة يمر القرآ مي بن ُ ب ان سعيد  ر شارك وي مه

 سو (.منخ وال بير و هوده وي الناسن ، وي بحيه الموسوم )سعيد ب م2013

9. 

،  امعممة  نمماة السممويس –خ والحضممارة بكليممة ا داج التمماري مممه  سمم مر الممدو ي السممادس الممذي نظشممارك وممي مممؤت

يممر وممي مصممر ببحيممه الموسمموم )سممعيد بممن  ب والمقممام ،  امعممة بابمم  –ساسممية التربيممة االكليممة  لتمماريخ وممياو سمم  

 ن و ائع المؤتمر.ضمنشور م، والم5/03/2014-2ة تر و هوده وي علوم القرآن( من الف

 م. 2015دبي  –المركز التةاري –دول الخليج لي  وي ت التعالمشاركة وي معرض مستلزما  10

11 
-25لشريي )لدولية اليامنة وي الحديي النبوي اظي  الدا لي للندوة العلمية افنية والتنزات النة التةهيةرئيس ل

 م. 2017أبري   (27

 . م2017/ 11/ 16يخ بدبي بتار  والعم  الخيري ائرة الشؤون اإلسالميةد تيةية استرا ،القإر فعالية ضو ح 12

13 
-4 لبنان وي الفترة من – اإلسالمية لةامعةمقام وي الالمشاركة وي مؤتمر اتحاد الةامعات العربية وا

 م 2018/ 5/4

 م 4/2018/ 23-22دى فقه اال تصادي وي الفترة من المشاركة وي فعاليات منت  14

15 
  )القرآن الكري   إعةا  يتةدد( بغداد  بعنوانالكري   إلعةا  العلمي وي القرآن  لمؤتمر الدو ي األول لا  كة ويالمشار

 .م2019، العراق

 

 ست:التي ُدر  قررات *  الم

 مقرر علوم القرآن. .1

 مقرر التفسير بالمالثور. .2

 التفسير بالدراية.  مقرر .3

 لدين اإلسالمي.ول امقرر أص .4

 ألديان.ا  قررم .5

 ة ومنهج البحي.مقرر المكتب .6

 ن.لمفسريمناهج امقرر   .7

 مقرر النظ  االسالمي. .8

 .حكاممقرر تفسير آيات اال .9

 .وراهدكت،  دراسات عليا–التفسير   الد ي  وي  مقرر .10

 التفسير التحليلي 11

 

 الشكر من رؤساء الجامعات: *  كتب
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 م. 7/7/2010وي  4/4634  الةامعة العرا ية المر  يسرئ شكر وتقدير من السيد كتاج .1

                                                                                   م.  4/3/2012وي  3/411وتقدير من السيد رئيس الةامعة العرا ية المر   ج شكر كتا .2

 م.3/5/2012وي  4/4476 ية المر   راالعالسيد رئيس الةامعة  ر منكتاج شكر وتقدي .3

                                                                                              .م18/7/2012وي  4/8394رئيس الةامعة العرا ية المر    السيد قدير منكتاج شكر وت .4

 .م 7/5/2012 يختار يد رئيس  امعة باب  بالس كتاج شكر وتقدير من .5

 .م17/12/2012وي  4/15168 ية المر   العرا الةامعةكر وتقدير من السيد رئيس كتاج ش .6

 .م28/3/2013وي  4/4236العرا ية المر    يس الةامعةسيد رئدير من القكتاج شكر وت .7

8. 
بتماريخ ، ارضماألسمتاص محممود عبمد الواسم ،  ا ممن السميد رئميس مةلمس محافظمةحص  على درا اإلبدا

 م.5/3/2013

9. 
بممدبي لمشمماركته وممي ورشممة  -راسممات اإلسممالمية والعربيممة يممة الدمممدير كلتمماج شممكر وتقممدير مممن السمميد ك

 م.5/11/2015بتاريخ    مع

10. 
د الممدكتور محمممد أحممم، ي دبمم –يممة سمميد مممدير كليممة الدراسممات اإلسممالمية والعربكتمماج شممكر وتقممدير مممن ال

  ستوى العلمي.، للةهود المبذولة لرفع الم15/5/2016بتاريخ  ،رحمنعبد ال

11 
مممد حمممد أحالممدكتور م ،دبممي  –ربيممة السمميد مممدير كليممة الدراسممات اإلسممالمية والعير مممن كر وتقممدكتمماج شمم

 للحديي الشريي. ةمنالياة الدولي ةللةهود المبذولة وي الندو  .27/4/2017بتاريخ  ،حمنعبد الر 

12 
أحمممد الممدكتور محمممد  ،دبممي  –بيممة ليممة الدراسممات اإلسممالمية والعر ك قممدير مممن السمميد مممديراج شممكر وتكتمم

 .لكليةالعلمي ل ىللةهود المبذولة وي رفع المستو .1/5/2017بتاريخ  ،مند الرحعب

13 

الممدكتور محمممد أحمممد  ،بممي د –دراسممات اإلسممالمية والعربيممة دير كليممة الشممكر وتقممدير مممن السمميد مممكتمماج 

م وى األداء ومي الكليمة للعما دممه ممن  همد ملمموس ومي رفمع مسمتا  لمم  6/7/2017بتماريخ  ،  المرحمن  عبد

 م.6/7/2017( وي 268م ر   )2016/2017عي الةام
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 م.12/7/2019لوص  بتاريخ ير  امعة امد دير من السيدقكتاج شكر وت

 م.3/6/2021مدير  امعة الوص  بتاريخ  كتاج شكر وتقدير من السيد

 

 *  كتب الشكر من عمادة الكلية:
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 م.8/3/2011وي  7/17لةامعة العرا ية المر   ا ا داج، سيد عميد كليةال كتاج شكر وتقدير من .2

 م.8/5/2012وي  4/52الةامعة العرا ية المر   ، لية ا داجتاج شكر وتقدير من السيد عميد كك .3

 م.13/11/2012وي  4/141لةامعة العرا ية المر  ية ا داج، اكلالسيد عميد ر وتقدير من ج شككتا .4

 م. 26/11/2012وي  7/46د كلية ا داج، الةامعة العرا ية المر   السيد عمي ج شكر وتقدير مناتك .5

 


