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 .أوالً: المؤهالت العلمية 

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 1998 العلوم صريةالمستن

 2006 العلوم المستنصرية الماجستير

 هالدكتورا
 

   

    أخرى

 

  ً   .: التدرج الوظيفيثانيا

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

كلية العلوم  –جامعة االنبار  مدرس مساعد 1

 االسالمية

 2015الى  2010

كلية العلوم  –جامعة االنبار  مدرس 2

 االسالمية

 الى  2015

3    

4    

5    

6    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

 الى -من الفترة   الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 ولحد اآلن 2010 االنبار كلية العلوم االسالمية 1

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

  ً  قمت بتدريسها. التي: المقررات الدراسية رابعا

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 2017-2010 الحاسبات التفسير وعلوم القرآن 1

 2017-2010 الحاسبات الحديث 2

 2017-2010 الحاسبات واصوله الفقه 3

 2017-2010 الحاسبات والدعوة والفكر العقيدة 4

5    

6    

7    
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 :التي أشرف عليها الرسائل( ،االطاريح)خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال أو   األطروحة اسم ت

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 نوع المشاركة  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

) بحث / 

بوستر 

 حضور(

  دورة طرائق التدريس دورة طرائق التدريس  1

 
جامعة االنبار مركز طرائق  2010

 التدريس

 

بغداد 2 بغداددورة املكتبة الافرتاضية يف جامعة    دورة املكتبة الافرتاضية يف جامعة 

 
  جامعة بغداد 2013

ات 3 احلاس ب ة يف  ات الأساس ي لتطبيق اتا احلاس ب ة يف  ات الأساس ي لتطبيق جامعة االنبار مركز طرائق  2014 ا

 التدريس

 

  السليمانية 2016 دورة التخطيط الاسرتاتيجي الشخيصدورة التخطيط الاسرتاتيجي الشخيص 4

آأداء التدرييس 5 رفع  بية عىل  الأداء الالكرتوين وآ اثره الإجيا آأداء التدرييستقيمي  رفع  بية عىل  الأداء الالكرتوين وآ اثره الإجيا جامعة االنبار كلية العلوم  2016 تقيمي 

 االسالمية

 

جامعة االنبار مركز طرائق  2017 دورة األخطاء الشائعة في اللغة العربية 6

 التدريس

 

7     
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 . االخرى: األنشطة العلمية سابعا 

 خارج الكلية داخل الكلية

دورة لطلبة المرحلة األولى بعنوان )استخدام برامج 
يس بوك, تويتر والواتس آب في التواصل االجتماعي الف

العملية التعليمية والجوانب الشرعية واالقتصادية( 
2016  

 

  دورة طرائق التدريس دورة طرائق التدريس 

 

  وطلبة الكلية واألساتذةصيانة حاسبات الكلية 
 

بغداد بغداددورة املكتبة الافرتاضية يف جامعة    دورة املكتبة الافرتاضية يف جامعة 

 

  اعداد مطوية بعنوان: التفكير
 

ة يف احلاس باتدورة دورة  ات الأساس ي ة يف احلاس باتالتطبيق ات الأساس ي  التطبيق

ضور ندوة )القيادة اإلدارية في الفكر اإلسالمي ح
تأصالً وتطبيقًا( في كلية العلوم اإلسالمية يوم 

 6/5/2016االحد الموافق 

 

اعداد دورة لطلبة ثانوية الشروق للنازحين في 
االنترنيت وبرامج التواصل السليمانية بعنوان )

اإليجابي والسلبي على  وأثرهمااالجتماعي 
  2016 سلوك الطلبة( .

  

  
 

حضور ورشة عمل )المنهج النبوي وتربية الجيل 
في كلية العلوم اإلسالمية يوم االحد الواعي( بتاريخ 

 29/4/2016 الموافق

 

  يف السلامينية  يف السلامينية دورة التخطيط الاسرتاتيجي الشخيصدورة التخطيط الاسرتاتيجي الشخيص

حضور ورشة عمل )تقييم األداء االلكتروني وآثاره 
اريخ اإليجابية على رفع أداء الكادر التدريسي( بت
 في كلية العلوم اإلسالمية يوم االحد الموافق

30/4/2016 

 

اعداد دورة لطلبة ثانوية عمر الصيدلي 
للنازحين في السليمانية بعنوان )الهاتف النقال 
واثارة اإليجابية والسلبية والجانب الشرعي( . 

2017 

لجنة مناقشة بحوث التخرج في قسم التفسير للعام 
 الدراسي 

 

لطلبة ثانوية الشروق للنازحين في اعداد دورة 
السليمانية بعنوان )الهاتف النقال واثارة 
 2017اإليجابية والسلبية والجانب الشرعي( . 
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عضو اللجنة الطالبية في قسم التفسير للعام 
 الدراسي 

 

الشائعة في اللغة  االمالئية دورة األخطاء

 العربية في مركز طرائق التدريس

ي في قسم التفسير للعام عضو لجنة مراقبة الز 
 الدراسي

 

اعداد دورة لطلبة عمر الصيدلي للنازحين في 
السليمانية بعنوان )الهاتف النقال واثارة 
 2017اإليجابية والسلبية والجانب الشرعي( . 

 مسؤول المختبرات في الكلية

 

اعداد دورة لطلبة ثانوية سرجنار للنازحين في 
ال واثارة السليمانية بعنوان )الهاتف النق

 2017اإليجابية والسلبية والجانب الشرعي( . 

 

 

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

1 Removing the effect light from image 

and human face detection 

 

الصرفة  مجلة كلية العلوم

 جامعة االنبار

2014 

2 Hybrid Proposed Model For 

Automatic License Plate Recognition 
and Distinction (ALPRD) 

 

الجمعية العراقية لتكنلوجيا 

 المعلومات

2015 

3 A Proposed System for Real-Time 

Early Warning for Building Fire 

Detection Based on Embedded XBee-

PRO RF Modules with Data Accuracy 

Appropriation 

 

Journal of Information, 

Communication, and 

Intelligence Systems (JICIS)  

Volume 2, Issue 2, June 2016 

2016 
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4 TCDR based on Efficiency and 

Accuracy of the Intelligent Systems 

ACIT’2016 International Arab 

Conference on Information Technology    

Sultan Moulay Slimane University                                                

Beni Mellal, December 6-8, 2016 

Morocco 

2016 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 التقدير. و شهادات الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  كتاب الشكر او الجائزة أو الشهادة ت

 2014 السيد العميد كتاب شكر 1

 2015 السيد العميد كتاب شكر 2

 2016 السيد العميد كتاب شكر 3

 2014 السيد رئيس قسم التفسير كتاب شكر 4

5    

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 ة النشرسن أسم الكتاب ت

1   

2   

 : اللغــات.ثاني عشر 

 العربية-1

 االنكليزية-2


