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 الوظيفية :  ثالثا : الخبرات

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

 تدريسي 2007 2002 ج المستنصرية مدرس مساعد

 باحث وتدريسي 2013 2009 ج العراقية-مبدأ باحث اول

 تدريسي 2011 2009 العراقية-تربية بنات مدرس جامعي

كليـــــــة -ج االنبـــــــار مدرس جامعي أول 
 القائمالتربية /

 تدريسي  لحد اآلن 2013

     

     

     

      

     

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :

 )البكالوريوس(:الدراسات االولية في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة

ك اآلداب  -ج المستنصرية 2007-2002 احكام التالوة وعلوم القرآن
 اللغة العربيةقسم 

ك التربية  -ج العراقية 2010-2009 الوجيز في القواعد الفقهية
 قسم التربية االسالميةللبنات/

-ك التربية /القائم -ج األنبار 2014-2013 قسم العبادات-الفقه المنهجي
قسم التربية االسالمية وعلوم 

 القرآن

 التربية القائم 2015_  2014 مناهج المفسرين



 التربية القائم 2016_ 2015 دين اإلسالمي )العقائد (ُأصول ال

 التربية القائم 2016_ 2015 ُأصول الفقه اإلسالمي

   

   

   

   

   

   

 : اليوجد . تدريس المواد في  الدراسات العليا2

 التخصص             الفصل اسم المادة

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   على رسائل الماجستير والدكتوراه: . االشراف3
  

 ال يوجد    
 
 

 .تقييم البحوث: 4
 تقييم عدد من البحوث لمجلة الجامعة العراقية

 
 
 



 . االهتمامات البحثية : 5
    
 
 

 :  خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية

تاريخ  مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
 المؤتمر

طبيعة 
 المشاركة

مر المرأة بين أصالة التشريع مؤت
 وتحديات الواقع

الجامعة -كلية التربية للبنات 
 العراقية

29/3/
2011 

 حضور

المؤتمر الثاني لنصرة خاتم 
 النبيين)صلى هللا عليه وسلم(

مركز البحوث والدراسات 
 الجامعة العراقيةاإلسالمية في 

12/4/
2011 

 حضور

مؤتمر ضمان حقوق االقليات في 
 المجتمع العراقي

المركز العراقي الحر للتعليم 
 المدني

25-
26/9/

2011 

 حضور

اتساع ظاهرة الطالق في -ندوة
األسباب -مع العراقيتالمج

 والمعالجات

مركز البحوث والدراسات 
كلية اإلسالمية بالتعاون مع 

 الجامعة العراقية _ القانون 

18/4/
2011 

مشارك 
 ببحث

مشكلة المياه وادارة الموارد -ندوة
 المائية في العراق

مركز البحوث والدراسات 
وزارة اإلسالمية بالتعاون مع 

كلية االدارة الموارد المائية و 
 الجامعة العراقية _ واالقتصاد

2/4/2013 

مشارك 
 ببحث,
وعضو 
لجنة 
 تحضيرية

مشكلة المياه وادارة الموارد -ندوة
 المائية في العراق

ة االدارة واالقتصاد_الجامعة كلي
 2/4/2013 العراقية

مشارك 
ببحث 
 مشترك

اآلثار االقتصادية -ورشة عمل
 المدمرة لالتجار بالمخدرات

كلية مركز البحوث بالتعاون مع 
 العراقيةج  واالقتصاد_االدارة 

 حضور 3/1/2012

دور التربية في الوقاية -محاضرة
 من المخدرات

الجامعة كلية االدارة واالقتصاد_
 العراقية

19/11/
2011 

 حضور



ضوابط الجودة في ظالل -ندوة
 الشريعة االسالمية(

 الجامعة العراقية

2/3/2012 

عضو 
لجنة 
 تحضيرية

ظاهرة التسول وأثرها في -ندوة
 المجتمع 

مركز البحوث والدراسات 
 الجامعة العراقيةاإلسالمية _ 

13/12/
2012 

عضو 
لجنة 
 تحضيرية

قوق ذوي حلقة نقاشية عن ح
 االحتياجات الخاصة

مركز البحوث والدراسلت 
 الجامعة العراقية –االسالمية 

 محاضر 2010

    

 : سادسا : البحوث المنشورة

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

 –الماء في القرآن والسنة 
 موجهات ووضائف

  
 2013 منجز 

 2013 منجز  حق اإلنتفاع بمياه األنهار 

قامة أثر األمن  في أداء العبادات وا 
 الحدود والقصاص

 
 2016 منجز

بين الفقهاء المسائل الخالفية 
 األربعة في الحج

 
 2015 منجز

 2015 منجز  احكام الطفل دون سن التمييز

" كتاب العارية " من كتاب معين 
 -المفتي على جواب المستفتي

 دراسة وتحقيق

 مجلة الجامعة العراقية 

 2016 منشور

    

    

    

    

    

 ثامنا : الكتب المنشورة  : ال يوجد

 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

   

   



   

   

   

   

   

      

   

   

   

 تاسعا : عضوية اللجان :

 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

لجنة تحضيرية لندوة )اتساع 
المجتمع ظاهرة الطالق في 

 العراقي(

لجنة تدقيق بحوث مجلة  لجنة انضباط الطلبة
 الجامعة العراقية

لجنة تحضيرية لندوة)ظاهرة 
 التسول وأثرها في المجتمع(

منسق اللجنة االمتحانية لكلية 
التربية /القائم ،في الموقع البديل 

 لجامعة االنبار في السليمانية

لجنة تقييم بحوث 
مشروع البحث المتميز 

 طلبة الخريجينلل

لجنة تحضيرية لندوة)مشكلة 
المياه وادارة الموارد المائية في 

 العراق(

رئيس اللجنة المالية في  
والدراسات  مركز البحوث

 االسالمية

لجنة المشتريات الخاصة 
بالمشاريع الريادية ولجنة تثبيت 

 األسعار في الجامعة

  

   

   

   

   

   

   

   

   



   

 :  الدورات التدريبية التي نفذها عاشرا :

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

   

   

  
 

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 : حادي عشر: الدورات التي شارك فيها

 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

الجامعة –كلية التربية  دورة طرائق التدريس
 المستنصرية

2002 

مركز البحوث والدراسات  دورة طرائق التدريس 
 االسالمية

2010 

-مركز التطوير والتعليم المستمر دورة للمحادثة باللغة األنكليزية
 جامعة بغداد

2013 

   

   

   

   

   
 

  اثنتا عشر: معلومات اضافية:اثنتا عشر: معلومات اضافية:

  الجوائز والتقديرالجوائز والتقدير  ..11



 

  االهتمامات العامةاالهتمامات العامة. . 22  
 

 

  المهارات العامةالمهارات العامة. . 33
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االسم : د.احمد محمد مطلكاالسم : د.احمد محمد مطلك

  
 

 السنة البلد نحةالجهة الما نوع الجائزة أو التقدير

 2011 العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 

 2012 العراق رئاسة الجامعة العراقية شكر وتقدير

 2015 العراق  ررئاسة جامعة األنبا شكر وتقدير 
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