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 عُىاٌ اطروحت انذكتىراِ: -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

كلية التربية  جامعة ديالى/ تدريسية 1
 األساسية

-4لغاية  1-3-2006
10-2002 

جامعة ديالى /كلية العلوم  تدريسية 2
 اإلسالمية

لغاية  2002 -4-10
 أالن 

3    

4    

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

-4لغاية  2006-3-1 التربية األساسية جامعة ديالى/ كلية 1
10-2002  

 

لغاية  2002 -10-4 جامعة ديالى /كلية العلوم اإلسالمية 2
 أالن 

 

    

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 1
 األساسية

 2006-2005 العربية العامة اللغة العربية

التربية  دالى 2
 األساسية

 2002-2006 علم العقائد الرياضيات

التربية  ديالى 3
 األساسية

 2002-2002 العربية العامة الجغرافية

العلوم  ديالى 4
 اإلسالمية

 2011-2010 علوم القران أصول الدين

العلوم  ديالى 5
 اإلسالمية

تفسير آيات  أصول الدين
 /التالوة أحكام

2013-2014 

العلوم  ديالى 6
 اإلسالمية

مناهج مفسرين  علوم القران
 /أصول التفسير

2015-2016 

العلوم  ديالى 2
 اإلسالمية

دراسات في  أصول الدين
التفسير/علوم 

 القران

2016-2012 

 



 المواضيع الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها -

 الدراسيةالسنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

العلوم  ديالى 1
 اإلسالمية

 2016-2015 أصول التفسير علوم القران

العلوم  ديالى 2
 اإلسالمية

 2016-2015 مناهج مفسرين علوم القران

      

      

 

 

 

 ائل واالطاريحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

مؤتمر الفكر  1
اإلسالمي بين 

 األصالة والمعاصرة

جامعة ديالى/كلية 
 العلوم اإلسالمية 

 2013 بحث

األمن واألمان في  2
 التشريع اإلسالمي

ديالى/كلية جامعة 
 العلوم اإلسالمية

 2016 حضور

البيئة في التشريع  3
 اإلسالمي 

جامعة ديالى/كلية 
 العلوم اإلسالمية

 2013 حضور

     

     

     

     

     

 

 الدورات التي شارك بها والتي أقامها -



مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة

الكفاءة  1
 بالحاسوب

جامعة 
بغداد/كلية 

 اللغات

2002 

معهد  ic3اختبار  2
المستقبل 

 للغات

2011 

    

    

 

 . المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوير التعليم -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

خلق اإلنسان  1
 في القران

 2011 مجلة ديالى

القران الكريم  2
 وآدابهتعلمه 

 2002 مجلة الفتح

مقوالت  3
المستشرقين 
عن أحوال 
النبي وقت 

 نزول الوحي

مجلة 
 األستاذ

2010 

شرح حسن  4
 البيان

مجلة كلية 
العلوم 

اإلسالمية 
 جامعة بغداد

2016 

 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsالمجالت العلمية و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

القران الكريم  العراق الفتح 1
 تعلمه وآدابه

40 2002 

مقوالت  العراق األستاذ 2
المستشرقين عن 

أحوال النبي 
 الوحي

135 2010 

 2011 42 خلق االنسان  العراق ديالى 3



كلية العلوم  4
 اإلسالمية

شرح حسن  العراق
 البيان

 46 2016 

القول الفصيح  العراق سر من راى 5
 في تعيين الذبيح

450     2015 

      

      

 

 . عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

      

      

      

 

 إبداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

دورة طرائق  1
 تدريس

جامعة ديالى  شهادة تقديرية
وحدة طرائق 

 التدريس

 2005 طالبة دورة

دورة بناة  2
 المستقبل

شهادة شكر 
 وتقدير

جامعة ديالى 
كلية العلوم 

 اإلسالمية

تخرج الدورة 
 الرابعة للكلية

2015-2016 

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

 

 



 التاليف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

      

      

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

 اللغة العربية -1

2- 

3-    

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1. 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

  

 

 


