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 الصورة



لجمهور االصولٌٌن من خالل كتابه مخالفات االمام الغزالً عٌْاى اطرّدح الذكتْراٍ: -

 المستصفى

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2006-2004 الوقف السنً /جامع بنً سعد أمام وخطٌب 1

كلٌة العلوم االسالمٌة /جامعة  المعاون االداري والمالً 2
 دٌالى

2002-2012 

 2002-2002 العلوم /جامعة دٌالىكلٌة  مسؤول البعثات والعالقات  3

4    

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

  2002-2003 العلوم/دٌالى 1

  2005-2004 الطب البٌطري/دٌالى 2

  الى االن-2002 العلوم االسالمٌة/دٌالى 3

 

 الدراسٌة التً قام بتدرٌسهاالمواضٌع  -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

الحرٌات  االقسام العلوم دٌالى 1
 وحقوق االنسان

2003-2002 

الطب  دٌالى  2
 البٌطري

الحرٌات  
 وحقوق االنسان

2004-2005 

العلوم   
 االسالمٌة

العقٌدة والفكر 
 االسالمً

التالوة،حقوق 
 االنسان

2002 

 2011 علم الكالم    

 2012 المنطق    

 20014 أصول الفقه    

      

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

      



      

 

 

 

 ائل واالطارٌحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

االمر المقٌد عند  1
 االصولٌٌن

 2011 بحث جامعة كربالء

 2012 حضور الكوفة مركز ابحاث وثٌقة المدٌنة 2

 20012 بحث الجامعة العراقٌة تسهٌل أصول الفقه 3

 2011 بحث جامعة بابل أولوٌات تربٌة االبناء 4

المشترك اللفظً  5
وأثره فً أختالف 

 المفسرٌن

االنبار/كلٌة المعارف 
 الجامعة

 2013 بحث

مؤتمر كلٌة العلوم  6
االسالمٌة /جامعة 

 دٌالى

 2014 حضور جامعة دٌالى

المؤتمرالعالمً:العمل  7
االنسانً فً عالم 

الٌوم:التحدٌات 
ووجهات النظر بٌن 

الشرٌعة والقانون 
 االنسانً

الجامعة االسالمٌة 
 العالمٌة/أسالم أباد

 2013 حضور

ندوة :عمل المصارف  2
 االسالمٌة 

جامعة دٌالى/فاعة كلٌة 
 الطب

 2010 

 

 الدورات التً شارك بها والتً أقامها -

 السنةمكان  عنوان الدورة  ت



 االنعقاد

التحقٌق  1
 االداري

المعهد 
 القضائً

2010 

االدارة  2
 االستراتٌجٌة

التقنً 
 /دٌالى

2011 

  دٌالى مفهوم االدارة 3

مفهوم حقوق  4
 االنسان

العلوم 
 /دٌالى 

2010 

 

 . المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوٌر التعلٌم -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

حجٌة االجماع  العراق مجلة الفتح 1
بٌن النفً 
 واالثبات

41/2002  

تحقٌق قول  العراق مجلة دٌالى 2
الحنفٌة فً االمر 
 للفور او التراخً

43/2010  

مجلة كلٌة العلوم  3
 االسالمٌة/بغداد

قٌاس العكس عند  العراق
 االصولٌٌن

322/2010  

مجلة كلٌة العلوم  4
 االسالمٌة/الموصل

عند  خبر االحاد العراق
الحنفٌة وتطبٌقاته 

 الفقهٌة

117/2013  

      

      

      

 

 . الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌةعضوٌة  -

 مالحظاتمازال عضوا/  تاريخ االنتسابمحلية  اسم الهيئة ت



انتهاء  /دولية
 العضوية

      

      

      

 

 إبداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط او  الجهة المانحة
 اإلبداع

 السنة

رئٌس جامعة  كتاب شكر مشاركة 1
 كربالء

 2010 مؤتمر

رئٌس مركز  كتاب شكر مشاركة 2
 ابحاث الكوفة

 2012 ندوة

رئٌس الجامعة  كتاب شكر مشاركة 3
 العراقٌة

 2012 مؤتمر

عمٌد الدراسات  كتاب شكر مشاركة 4
 القرأنٌة/بابل

  مؤتمر

رئٌس جامعة  كتاب شكر مشاركة 5
 دٌالى

مؤتمرعالمً/أسالم 
 أباد

2013 

رئٌس جامعة  كتاب شكر مشاركة 6
 دٌالى

  لجان أمتحانٌة

  ادارة ندوة عمٌد الكلٌة كتاب شكر  عضوٌة  7

  لجان مسابقة عمٌد الكلٌة كتاب شكر عضوٌة 2
      

      

      

      

 

 

 التالٌف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

      

      

      



      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 العربٌة -1

 االنكلٌزٌة)متوسط(-2

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 شباب بنً سعدتعلٌم التالوة واالحكام/شباب دٌالى /مركز .1

 العدٌد من التجمعات العشائرٌة لتعزٌز الوحدة الوطنٌة.2

 

 نشاطات اخرى -

 المساهمة فً لجان التحكٌم لمسابقة تحفٌظ القران /شباب دٌالى. .1

 المساهمة فً احتفاالت المولد النبوي الشرٌف سنوٌا. .2

 (CDمالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة ونسخة على قرص ) 

 

 معنا خدمة للعلمشاكرٌن حسن تعاونكم 

 

 

 


