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مدير وحدة المكتبة مدير وحدة المكتبة ، ، الحديث وعلومهالحديث وعلومه  مقرر قسممقرر قسم  ::  شغلهاشغلها  التيالتي  الوظائفالوظائف

  مدير شعبة ضمان الجودة واالعتمادمدير شعبة ضمان الجودة واالعتماداالفتراضية العلمية العراقية، االفتراضية العلمية العراقية، 

  

    : :   المنشورةالمنشورة  البحوثالبحوث

    القرآن الكريمالقرآن الكريم  حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه فيحذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه في( ( 11

  --دراسة تعبيريةدراسة تعبيرية  --  علل االختيارات القرآنية في سورة الضحىعلل االختيارات القرآنية في سورة الضحى( ( 22

  اسماء االفعال في صحيح البخاري دراسة نحويةاسماء االفعال في صحيح البخاري دراسة نحوية( ( 33

  لهجات العرب الواردة في الصحيحين دراسة نحويةلهجات العرب الواردة في الصحيحين دراسة نحوية  ((44

  الكتب المنشورة:الكتب المنشورة:

  

  المؤتمرات المؤتمرات 

العلوم العلوم جامعة االنبار/كلية جامعة االنبار/كلية ، ، العلوم الشرعية في االنبار أصالة وتجدداالعلوم الشرعية في االنبار أصالة وتجددا( ( 11

  20082008، ، اإلسالميةاإلسالمية

جامعة االنبار/كلية جامعة االنبار/كلية ، ، نحو منهج علمي افضل لفهم العلوم اإلسالميةنحو منهج علمي افضل لفهم العلوم اإلسالمية( ( 22

  20122012  ،،العلوم اإلسالميةالعلوم اإلسالمية

  

  ::  إجتازهاإجتازها  التيالتي  الدوراتالدورات

مركز الحاسبات وتكنلوجيا مركز الحاسبات وتكنلوجيا ، مركز ابن سينا، ، مركز ابن سينا، البوابة اإللكترونيةالبوابة اإللكترونية( ( 11

  المعلوماتالمعلومات

مركز الحاسبات وتكنلوجيا مركز الحاسبات وتكنلوجيا   ،،التدريب على المكتبة االفتراضيةالتدريب على المكتبة االفتراضية( ( 22
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  المعلوماتالمعلومات

    التدريسالتدريس  طرائقطرائق  مركزمركز،  ،  التربويالتربوي  التأهيلالتأهيل  دورةدورة( ( 33

، جامعة ، جامعة واالقتصادواالقتصاد  اإلدارةاإلدارة  كليةكلية،  ،  العامةالعامة  بالوظيفةبالوظيفة  تعريفيةتعريفية  دورةدورة( ( 44

  االنباراالنبار

مركز الحاسبات وتكنلوجيا مركز الحاسبات وتكنلوجيا ، ، كيفية تصميم المواقع اإللكترونيةكيفية تصميم المواقع اإللكترونية( ( 55

  المعلوماتالمعلومات

  جامعة االنبارجامعة االنبارسالمية/سالمية/كلية العلوم اإلكلية العلوم اإل، ، حقيق المخطوطاتحقيق المخطوطاتتت( ( 66

مركز الحاسبات وتكنلوجيا مركز الحاسبات وتكنلوجيا ، ، ، ، التطبيقات االساسية في الحاسوبالتطبيقات االساسية في الحاسوب( ( 77

  المعلوماتالمعلومات

  المركز العراقي لالبداع والتطويرالمركز العراقي لالبداع والتطوير، ، التخطيط الشخصي االستراتيجيالتخطيط الشخصي االستراتيجي( ( 88

  ::  الحاسوبالحاسوب  مجالمجال  فيفي  المؤهالتالمؤهالت

  ورد، بوربوينت، اكسلورد، بوربوينت، اكسل

  العضويةالعضوية

  اللجنة الفرعية للمكتبة االفتراضيةاللجنة الفرعية للمكتبة االفتراضية( ( 11

  20132013الى الى   20102010من عام  من عام    االمتحانيةاالمتحانية  اللجنةاللجنة( ( 22

  اللجنة التحضيرية لمسابقة القرآن الكريم في كركوكاللجنة التحضيرية لمسابقة القرآن الكريم في كركوك( ( 33

  لجنة استالل الكترونيلجنة استالل الكتروني( ( 44

  

  ::  أخرىأخرى  نشاطاتنشاطات

المشاركة في ندوة المكتبة االفتراضية المقامة في جامعة بغداد في المشاركة في ندوة المكتبة االفتراضية المقامة في جامعة بغداد في ( ( 11

  20122012//1111//2020في في   1276012760بموجب االمر الجامعي بموجب االمر الجامعي   20122012//1111//2121

في في   12381238التدريس بموجب الكتاب المرقم التدريس بموجب الكتاب المرقم   تدريس مادة طرائقتدريس مادة طرائق

1111//1111//20122012  

  المشاركة في ندوة ندوة القيادة االدارية في الفكر االسالميالمشاركة في ندوة ندوة القيادة االدارية في الفكر االسالمي

  المشاركة في ندوة ندوة المنهج النبوي وتربية الجيل الواعيالمشاركة في ندوة ندوة المنهج النبوي وتربية الجيل الواعي

  

  ::  يجيدهايجيدها  التيالتي  اللغاتاللغات

  اللغة العربية.اللغة العربية.


