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 (CVالسيرة الذاتية)
 حسن علي محمود شهاب القيسي  : أ.د. االســم 

 اوال : معلومات عامة
 العراق / محافظة االنبار / قضاء الخالدية . .الـعـنــوان:1 

  : ـجامعة االنبار ــ كلية التربية للعلوم اإلنسانية العمل 
  :فلسفة اصول الدين التخصص. 
 :ــ قضاء الخالدية ــ بريد الخالدية . نبارألالعراق ــ ا العنوان البريدي 
  :77975307970نقال 
 يالبريد االكترون  :ed.hassan.ali@uoanbar.edu.iq 

 
 .معلومات شخصية  :2

 عراقي : الجنـسية                  األنبار ــ رمادي مكان الــوالدة :   
 A1937058 جواز سفر:                   1/7/1997تاريــخ الوالدة :    
 ( 0 ) عدد األطفال :                     متزوج الحالة االجتماعية :   

 ثانيا : المؤهالت العلمية :
 تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة
 1999 العراق بغداد البكالوريوس
 5777 العراق بغداد الماجستير 
 5772 العراق  بغداد الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير                                                          
 .لسيوطي القسم الثاني / دراسة وتحقيق لجالل الدين اشرح الفية العراقي في الحديث 

 
 هعنوان أطروحة الدكتورا :. 

 الشافي العي على مسند الشافعي لجالل الدين السيوطي ــ دراسة وتحقيق
 
 

 
 صورة شخصية 

 لعضو هيئة التدريس
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 ثالثا : الخبرات الوظيفية : 

 مكان العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 المهام الرئيسية
 إلى من

ـــ كليــة  تدريسي جامعــة بغــداد ـ
 التربية ابن رشد 

5771 5719  

جامعة االنبار ــ كلية  تدريسي
 التربية 

5719 5719  

ـــــــــــــــا   ـــــــــــــــرر الترقي مق
 العلمية 

ـــ كليــة  جامعــة بغــداد ـ
 التربية ابن رشد

5772 5713  

     
     
     
     
     
     

 رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية :
 الدراسات االولية)البكالوريوس(: في . تدريس المواد1

 التخصص الفصل/السنة اسم المادة
 تربية ابن رشد ــ علوم قرآن السنة الرابعة 5771 التالوة والحفظ
 5770ــ 5775 علوم حديث 

 السنة االولى      
 تربية ابن رشد ــ علوم قرآن

      5779ــ  5773  تفسير
 السنة الثانية       

 تربية ابن رشد ــ علوم قرآن

السنة  5719ــ  5772 مناهج محدثين         
 الثانية 

 تربية ابن رشد ــ علوم قرآن

 تربية علوم قرآن  السنة الرابعة  5719 احاديث االحكام 
 تربية علوم قرآن السنة الثالثة  5719 مكتبة وبحث 
 تربية علوم قرآن السنة الثانية  5719 السيرة النبوية 
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 . تدريس المواد في  الدراسات العليا :2
 التخصص             الفصل اسم المادة

ماجستير علوم قرآن تربية ابن  األول  دراسا  متقدمة في علوم الحديث 
 رشد

ماجستير علوم قرآن تربية ابن  الثاني  حديث تحليلي 
 رشد 

دكتوراة علوم قرآن تربية ابن  األول  مناهج محدثين 
 رشد 

دكتوراة علوم قرآن تربية ابن  الثاني  علم الرجال 
 رشد

ماجستير علوم قرآن كلية  الثاني  االديان 
 التربية جامعة االنبار 

   
   
   
   
   

 . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه: 3
. محمد ذياب عبطان : ماجستير كلية العلوم االسالمية عنوان الرسالة )زوائد ابي الحسن 1 

 . 2002القطان على سنن ابن ماجه دراسة وتحليل ( 

احمد : ماجستير كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد عنوان الرسالة )الملحمة . احمد شهاب 2

 . 2010الكبرى في االديان الثالثة ( 

. محمد صفاء جاسم : دكتوراة كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد عنوان االطروحة )القيم 3

 . 2010التربوية للفكر االسالمي في منهج السنة النبوية ( 

د ابراهيم : ماجستير كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد عنوان الرسالة . نجالء سوي4
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 . 2011)احاديث المكاييل واالوزان في السنن االربع دراسة تحليلية ( 

. عادل عبد الستار عبد الحسن : دكتوراه كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد عنوان 5

 . 2011مي دراسة مقارنة ( االطروحة )الذهب واهميته النقدية في الفقه االسال

. نصيف محسن صعيصع : دكتوراه كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد عنوان االطروحة 6

 . 2011)اصالة البراءة عند االصوليين وتطبيقاتها الفقهية ( 

. عمر ابراهيم محمد : ماجستير كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد عنوان الرسالة )اثر 7

 . 2012ة في احكام السياسة الشرعية في عهد التابعين ( المصلحة المرسل

. احمد غازي عاصي : ماجستير كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد عنوان الرسالة 2

 . 2013)قبيصة بن ذؤيب ومروياته في الحديث ( 

. عثمان جميل محمد : ماجستير كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد عنوان الرسالة 9

 . 2013الصولية المختلف فيها في كتاب اللمع للشيرازي ( )المسائل ا

. قصي صباح ناصر : ماجستير كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد عنوان الرسالة ) 10

 . 2014توحيد العبادة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ( 

د عنوان االطروحة ) . علي نهاد خليل : دكتوراه كلية التربية ابن رشد جامعة بغدا11

 . 2014الحديث النبوي في لسان العرب دراسة تقويمية توثيقية ( 

. افراح محمود ابراهيم : دكتوراه كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد عنوان االطروحة 12

 . 2014)االحاديث النبوية المتعلقة بالجنين بين المحدثين والفقهاء دراسة موضوعية ( 

نجالء جبار جاسم ماجستير كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد عنوان الرسالة ) االحاديث ـ  13
 . 5710بين صحيح البخاري والكافي للكليني دراسة تحليلية (  المشتركة

ـ زينب جميل عباس ماجستير كلية التربية للعلوم االنسانية جامعة االنبار عنوان الرسالة  12
 . 5719التسعة دراسة وتحليل (  )احاديث البقيع في الكتب

 
 
 .تقييم البحوث: 4
 اتبحوث الترقيرسائل الماجستير والدكتوراة وكنت خبيراً علمياً على عدد كبير من  

 ومن هذه البحوث:العلمية ومن جامعات مختلفة 

بحث )األمالي ...للحافظ ابن حجر العسقالني دراسة وتحقيق ( الجامعة االسالمية بغداد ـ 1

 م.20/1/2009اصول الدين   كلية

ـ بحث ) الوسائل التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الصحابة ( الجامعة 2

 م.20/1/2009االسالمية بغداد كلية اصول الدين

ـ بحث ) اقسام الصحابة عند االمام الذهبي ( الجامعة االسالمية بغداد كلية اصول الدين  3

 م.20/1/2009

خذ االجرة على التحديث عند االمام الذهبي ( الجامعة االسالمية بغداد كلية ـ بحث )ا4

 م.20/1/2009اصول الدين

 م.9/4/2009ـ بحث )دراسة في المبهمات( الجامعة االسالمية كلية البنات 5

ـ بحث )الجزء من فوائد حديث الشيخ عبد الغني بن سعيد ( الجامعة االسالمية كلية البنات 6

 م.9/4/2009
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ـ بحث )عناصر تراجم الرجال دراسة في تهذيب الكمال للمزي( الجامعة االسالمية كلية 7

 م.9/4/2009البنات 

ـ بحث ) مرويات ام المؤمنين عائشة ـرضي الله عنهاـ في التهذيب االخالقي والمحبة بين 2

 م.15/7/2009المسلمين( ديوان الوقف السني / كلية اإلمام األعظم 

،جامعة االنبار كلية التربية للعلوم االنسانية علمية لغرض الترقية ال( 2ـ بحوث عدد )9

 م.27/7/2009

 علمية( لغرض الترقية ، الجامعة االسالمية لجنة الترقيات ال3ـ بحوث عدد )10

 م.30/9/2009

كلية العلوم االسالمية  األحاديث الواردة في يوم عاشوراء( جامعة بغداد)ـ بحث 11

 م.16/2/2010

ث ) الحافظ عبد الغني المقدسي وجهوده في الحديث( جامعة بغداد كلية العلوم ـ بح12

 م.16/2/2010االسالمية 

)علم مختلف الحديث وتطبيقاته في احاديث العدوى( جامعة بغداد كلية العلوم  ـ بحث13

 م.16/2/2010االسالمية  

 ت كلية الشريعة )حديث الجساسة دراسة موضوعية( جامعة تكريـ بحث 14

 م.3/10/2010

ـ بحث )شخصية ابن صياد في الحديث النبوي الشريف ـ دراسة تحليلية( جامعة تكريت 15

 م.3/10/2010كلية الشريعة  

لشريعة )االسناد النازل واسباب روايته عند المحدثين( جامعة تكريت كلية اـ بحث 16

 م.3/10/2010

النقد والكتابة عند المحدثين ( ـ بحث )اثر الصحابة رضي الله عنهم في تأصيل قواعد 17

 م.21/10/2010الجامعة االسالمية 

جامعة االسالمية )رد تعارض األخبار الواردة في صحيح ابن حبان ( الـ بحث 12

 م.21/10/2010

 م.10/2/2011ـ بحث )منهج البوصيري في الزوائد ( الجامعة االسالمية 19

 م.10/2/2011الجامعة االسالمية  ـ بحث ) موازنة بين كتابي المام الذهبي ... (20

 م.10/2/2011ـ بحث ) الطبقات ( الجامعة االسالمية 21

( لغرض الترقية  جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية الرمادي 2ـ بحوث عدد)22

 م.26/6/2011

 م.11/9/2011( لغرض الترقية ، الجامعة العراقية كلية أصول الدين 3. بحوث عدد )23

أحاديث االيثار في الكتب الستة دراسة تحليلية ( جامعة االنبار كلية التربية . بحث ) 24

 م .14/9/2011للبنات 

. بحث ) مرويات أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها في الكتب التسعة دراسة 25

 م .14/9/2011وتحليل ( جامعة االنبار كلية التربية للبنات 

ء في الكتب الستة دراسة وتحليل ( جامعة األنبار كلية ) أحاديث منزلة العلما . بحث26

 م .14/9/2011التربية للبنات 

( لغرض الترقية جامعة الكوفة كلية الفقه الترقيات العلمية 3. بحوث عدد )27

 م .3/10/2011

 علمية ،( لغرض الترقية ، الجامعة العراقية كلية اصول الدين الترقيات ال3ـ بحوث عدد)22

 م.20/12/2012
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لتربية للعلوم ( لغرض الترقية ، جامعة االنبار كلية ا3ـ بحوث عدد )29

 م.22/5/2012االنسانية،

) احاديث النهي عن ترويع المسلم في الكتب الستة دراسة تحليلية ( جامعة ديالى ـ بحث  30

 م.3/3/2013كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

ة ( جامعة ديالى كلية التربية للعلوم )دراسة في احاديث الدعاء دبر الصالـ بحث  31

 م.3/3/2013اإلنسانية

ـ بحث )حكم رواية مستور الحال واالحكام الفقهية المتعلقة به ( جامعة ديالى كلية التربية 32

 م.3/3/2013للعلوم اإلنسانية 

)اهمية السنة في تكوين شخصية الفرد المسلم ( جامعة ديالى كلية التربية للعلوم ـ بحث 33

 م.3/3/2013إلنسانية ا

( لغرض الترقية الجامعة العراقية لجنة الترقيات المركزية 3ـ بحوث عدد )34

 م.15/5/2013

 م.29/5/2013ـ بحث )االستشراف النبوي بفتح اوربا ( كلية اإلمام األعظم 35

ـ بحث )الهدي النبوي في تحفيز الوازع الديني لدى السياسيين ( كلية اإلمام األعظم 36

 م.29/5/2013

 م.29/5/2013ـ بحث ) اثر الفعل في قبول الحديث ورده ( كلية اإلمام األعظم 37

 م.29/5/2013ـ بحث )الهدي النبوي في التعليم التشاركي ( كلية اإلمام األعظم  32

ـ بحث )حكم السخاوي على االحاديث في كتابه التحفة اللطيفة ( كلية اإلمام األعظم 39

 م.13/6/2013الجامعة 

يث( كلية اإلمام األعظم الجامعة )طرق تحمل الحديث في العصر الحدـ بحث 40

 م.13/6/2013

ـ بحث )مسائل االعتقاد بين اخبار التواتر واآلحاد ( كلية اإلمام األعظم الجامعة 41

 م.13/6/2013

 علمية( لغرض الترقية ، جامعة تكريت كلية التربية للبنات الترقيات ال3ـ بحوث عدد)42

 م.15/6/2013

 م.19/11/2013 العراقية ـ بحث )ضوابط المحدث في العصر الحديث ( الجامعة 43

الجامعة العراقية  )احاديث امامة المرأة للنساء في صالة الجماعة ــ دراسة نقدية(ـ بحث44

 م.19/11/2013

 لتسعة ( الجامعة العراقيةـ بحث )احاديث احكام الصالة في المسجد الحرام في الكتب ا45

 م.19/11/2013

( كلية اإلمام  )مرويات االمام مالك بن دينار في الكتب التسعة دراسة تحليليةـ بحث 46

 م.31/12/2013األعظم الجامعة 

ـ بحث )أحاديث العدل والتمكين على يد االمام المهدي في السنة النبوية ( كلية اإلمام 47

 م.31/12/2013األعظم الجامعة 

ن في مفهوم التترس واحكامه في الدين ( مجلة العلوم اإلنسانية ـ بحث : )القول المبي42

 م. 2/3/2005واالقتصادية / جامعة االنبار 

 عة المثنىـ بحث )الحديث المتواتر ( مجلة أروك لألبحاث العلمية /االنسانية /جام49

 م.12/10/2010

ـ للعلوم اإلسالمية ــ بحث ) شرح غريب السنن الصغير للبيهقي ( مجلة جامعة االنبار 50

 م.16/2/2011 الرمادي
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. بحث ) أحاديث فضل كفالة اليتيم في التب الستة دراسة وتحليل ( جامعة بغداد / مجلة 51

 م .2011/  9/ 12كلية التربية للبنات 

داد ــ بحث ) ضعف استيعاب الطلبة لمادة علوم الحديث النبوي الشريف ( ، جامعة بغ52

 م.13/1/2012سالمية مجلة كلية العلوم اال

ــ بحث ) الدكتور بشار عواد معروف وجهوده في تحقيق كتاب تهذيب الكمال للمزي ( ، 53

جامعة االنبار كلية العلوم االسالمية في الرمادي المؤتمر العلمي الثاني )نحو منهج 

 .م 12/4/2012ــ11سالمية ( للفترة علمي افضل لفهم العلوم اال

تشرق االلماني رودي باريت حول السنة النبوية( ، جامعة االنبار ــ بحث ) شبهات المس54

كلية العلوم االسالمية في الرمادي المؤتمر العلمي الثاني )نحو منهج علمي افضل لفهم 

 .م 12/4/2012ــ11ة ( للفترة العلوم االسالمي

مجلة كلية ــ بحث )مرويات امير المؤمنين علي بن ابي طالب الحديثية في الكتب الستة ( 55

                                                     م.23/4/2014ية الجامعة المستنصرية الترب

          

 . االهتمامات البحثية : 5
  الدراسا  المستقبلية . تحقيق المخطوطا  ــ التاريخ ــ الفرق واالديان ــ التفسير وعلوم القرآن ــ

 
 المتخصصة والندوات العلمية :خامسا : المؤتمرات 

 مكان المؤتمر عنوان المؤتمر
طبيعة  تاريخ المؤتمر

المشارك
 ة

المؤتمر السنوي االول ) دور 
كليا  التربية في التنمية البشرية ( 

3-2 /2/5713 . 
 

ـ كلية التربية ابن رشد ــ جامعة 
 بغداد

 باحث  3/2/5713 

)عالمية شخصية الرسول  مؤتمر
الله عليه وسلم فكرا االكرم صلى 
 وسلوكا (

كلية الدراسا  القرآنية جامعة 
 باحث 5713 بابل

كلية العلوم االسالمية جامعة  المؤتمر العلمي االول
 ديالى

 باحث 5/11/5713

التخطيط واالستشراف المستقبلي 
 في االسالم

كلية اصول الدين الجامعة  
 باحث 9/2/5713 العراقية

 حضور 50/2/5715كلية العلوم االسالمية جامعة وقاية المجتمع من الجريمة في 
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 بغداد االسالم
مركز البحوث والدراسا   نصرة خاتم االنبياء والمرسلين

االسالمية في الجامعة 
 االسالمية بغداد

 حضور 15/2/5711

الندوة العلمية )المدارس الحديثية 
 في العراق اصالة وتجدد(

الدين، الجامعة كلية اصول 
 العراقية

50/3/5713 
 

 حضور 

    
    
    
    

 سادسا : البحوث المنشورة :
 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

قول أبي داود : ) ما سك  عنه 
 فهو صالح / دراسة حديثيه (

مجلة العلوم اإلنسانية 
واالقتصادية في كلية التربية 

 جامعة االنبار

العدد منشور 
 السادس

5770 

اقتران الجودة والغرابة في سنن 
 الترمذي ) دراسة نظرية تطبيقية (

المجلة القطرية للعلوم 
اإلسالمية في كلية العلوم 
 اإلسالمية ـ جامعة بغداد ـ

العدد منشور 
 الثالث

5777 

أحاديث آخر الزمان في الكتب 
 الستة ) دراسة وتحليل (

مجلة جامعة االنبار للعلوم 
 اإلنسانية ـ

العدد منشور 
 الثامن

5777 

أحاديث الرافدين في الكتب الستة 
 دراسة وتحليل

مجلة االستاذ / كلية التربية  
 ابن رشد جامعة بغداد

منشور 
 (571العدد)

5715 

قول ابن عدي ) يجمع حديثه ( في 
كتابه الكامل في ضعفاء الرجال/ 

 دراسة تطبيقية

مجلة العلوم االسالمية ــ 
منشور العدد  الجامعة العراقية 

 الثامن
5712 

الراويا  المقبوال  في تقريب 
التهذيب الوارد ذكرهن في 
 الصحيحين . دراسة نقدية

مجلة االستاذ / كلية التربية 
 ابن رشد جامعة بغداد

منشورالعدد
579 

5713 
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استشراف المستقبل من خالل 
عن جبل من حديث انحسار الفرا  

 ذهب

مجلة كلية أصول الدين في 
 5713 منشور الجامعة العراقية

تعامل النبي صلى الله عليه وسلم 
مع اصحابه في تقويم النفوس 

 وتصحيحها

وقائع مؤتمر كلية الدراسا  
 5713 منشورمشترك  القرآنية في جامعة بابل

المنتخب في بيان معرفة انواع 
 يقالحديث للجرجاني . دراسة وتحق

مجلة كلية اصول الدين 
 الجامعة العراقية

 57112 منشور

مجلة االستاذ / كلية التربية  المحبة من توحيد العبادة
 ابن رشد جامعة بغداد

منشور مشترك 
 5712 517العدد 

المكاييل واالوزان الشرعية وما 
 يعادلها باالوزان المعاصرة

مجلة االستاذ / كلية التربية 
 بغدادابن رشد جامعة 

منشور مشترك 
 573العدد 

5715 

قبيصة بن ذؤيب ومروياته في 
 اآلذان والصالة والزكاة

مجلة االستاذ / كلية التربية 
 ابن رشد جامعة بغداد

مشترك منشور 
 579العدد 

5713 

استشهادا  ابن منظور الحديثية 
في لسان العرب ــ دراسة منهجية 

 تطبيقية

مجلة االستاذ / كلية التربية 
 ابن رشد جامعة بغداد

مشترك منشور 
  510العدد

5710 

 ثامنا : الكتب المنشورة  :
 تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب

كتاب ) الشافي العي على مسند 
دراسة  الشافعي ( لألمام السيوطي

 وتحقيق 

 مطبعة ديوان الوقف السني 
5779 
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 عضوية اللجان :تاسعا : 
 على مستوى القسم على مستوى الكلية على مستوى الجامعة

عضو لجنة تقييم الكتب المقدمة 
 5772لنيل جائزة جامعة بغداد 

لجنة الترقيا  العلمية في كلية 
 التربية / ابن رشد ـ جامعة بغداد

 5713الى  5772

اللجنة العلمية في / قسم  
علوم القرآن / كلية التربية 
 ابن رشد / جامعة بغداد

عضو لجان تحقيقية في كلية   
 التربية ابن رشد جامعة بغداد

لجنة الدراسا  العليا في 
كلية /قسم علوم القرآن 

 التربية ابن رشد
جامعة بغداد من 

 .5710الى  5772
 

عضو لجنة استالم الدفاتر  
االمتحانية من جامعة تكري  

5713 

لجنة السمنر للدراسا  
العليا في كلية التربية ابن 
رشد/ قسم علوم القرآن 

الى  5772ة من للفتر 
5710. 

عضو لجنة استالم الدفاتر  
االمتحانية من جامعة االنبار 

5713 

للدراسا  اللجان االمتحانية 
العليا والبكلوريوس في كلية 

قسم علوم التربية ابن رشد/ 
 القرآن

مناقشة  رئيس لجنة عضو او 
رسائل الماجستير واطاريح 

لجنة  97الكثر من الدكتوراة 
 وفي جامعا  مختلفة 

لجان قبول طلبة الدراسا  
العليا والبكلوريوس في كلية 
التربية ابن رشد/ قسم علوم 

 القرآن
لجان استالل بحوث   

الترقيا  واطاريح الدكتوراة 
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 ورسائل الماجستير  
لجنة اإلرشاد ولجان شؤون   

قسم علوم القرآن الطلبة في 
  كلية التربية ابن رشد

   
   
   
   
   
   

 عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها : 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة
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 حادي عشر: الدورات التي شارك فيها: 
 تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة

دورة الحاسوب الخاصة بالترقيا  
 العلمية

مركز الحاسبة االلكترونية / 
 جامعة بغداد

الى  17/7/5772من 
 م12/7/5772

دورة اللغة العربية ) الثامنة 
 والسبعون (

 مركز التطوير والتعليم المستمر
 ، في رئاسة جامعة بغداد

م الى 0/5772/ 59من 
 م53/9/5772

 172دورة التأهيل التربوي /
 للتدريسيين

مركز التطوير والتعليم المستمر 
 في رئاسة جامعة بغداد

الى  5772/ 59/0من 
 م53/9/5772

   
   
   
   
   

 اثنتا عشر: معلومات اضافية:
 الجوائز والتقدير. 1

 السنة البلد الجهة المانحة التقديرنوع الجائزة أو 
 5712 العراق وزير التعليم العالي والبحث العلمي شكر وتقدير 
 5713 العراق  رئيس جامعة بابل  شكر وتقدير
 5715 العراق كلية الفقه جامعة الكوفة  شكر وتقدير
 5711 العراق اتحاد المؤرخين العرب  شكر وتقدير
 5713 العراق االسالمية جامعة ديالىكلية العلوم  شكر وتقدير
 5712 العراق كلية التربية للعلوم االنسانية االنبار  شكر وتقدير
 5717 العراق كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد شكر وتقدير
 5715 العراق  كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد شكر وتقدير
 5715 العراق كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد شكر وتقدير
 5713 العراق كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد شكر وتقدير
 5713 العراق كلية التربية ابن رشد جامعة بغداد شكر وتقدير
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 المهارات العامة. 3

 
 
 
 

 التوقيع التوقيع        التوقيع          
 أ .د. جمال هاشم الذويب قيس جليل كريمد.          علي محمود       حسن  سم:اال
 عميد الكلية القرآنرئيس قسم علوم             2112/ 11/11  

 

 5719 العراق جامعة بغداد  شكر وتقدير
 5719 العراق كلية التربية للعلوم االنسانية االنبار  شكر وتقدير
 5719 العراق العالي والبحث العلميوزارة التعليم  شكر وتقدير

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 وورد ـــ اكسل ــ تكنولوجيا االنترنت تطبيقات الحاسوب
  اللغــــات األجنبية

 مطالعة الكتب وكتابة الشعر والخواطر واستخدام الحاسوب  الهــوايـــــــــــات


