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كلية العلوم كلية العلوم   ––البكالوريوس  /  جامعة االنبار البكالوريوس  /  جامعة االنبار       ::ميةميةالعلالعل  الشهاداتالشهادات

  مم  20012001األسالمية األسالمية 

  كلية العلوم األسالمية كلية العلوم األسالمية   ––الماجستير      / جامعة بغداد الماجستير      / جامعة بغداد                                           

  مم  20072007

  كلية العلوم األسالمية كلية العلوم األسالمية   ––الدكتوراه        / جامعة بغداد الدكتوراه        / جامعة بغداد                                         

  مم  20142014

  

  : :   المنشورةالمنشورة  البحوثالبحوث

جامعة جامعة   روة الوثقى في القرآن الكريم ) دراسة تحليلية ( مجلةروة الوثقى في القرآن الكريم ) دراسة تحليلية ( مجلةالعالع  --11

  مم20152015االنبار للعلوم األسالمية  منشور االنبار للعلوم األسالمية  منشور 

اإلغراء في القرآن الكريم ) دراسة تحليلية ( مجلة جامعة األنبار اإلغراء في القرآن الكريم ) دراسة تحليلية ( مجلة جامعة األنبار   --22

  مم20162016للعلوم األسالمية منشور للعلوم األسالمية منشور 

  

    ددال يوجال يوج  المنشورة:المنشورة:الكتب الكتب 

  

  : : المؤتمرات المؤتمرات 

اإلسالمية جامعة األنبار / كلية اإلسالمية جامعة األنبار / كلية   نحو منهج علمي أفضل لفهم العلومنحو منهج علمي أفضل لفهم العلوم

  20122012العلوم اإلسالمية العلوم اإلسالمية 

  

    ::  إجتازهاإجتازها  التيالتي  الدوراتالدورات

/ /   2626الى    الى                    20082008/ /   55//  1010مركز طرائق التدريس      مركز طرائق التدريس      

  دورة التأهيل التربوي دورة التأهيل التربوي             20082008//55

  أكاديمية سفراء التنمية العالمية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي أكاديمية سفراء التنمية العالمية للتدريب الشخصي والتطوير القيادي 

دورة التخطيط دورة التخطيط     20162016//  55/ /   2020الى الى   20162016//  55/ /   1818من من                 

  الشخصي الستراتيجي الشخصي الستراتيجي 

mailto:dr.hashem0791@gmail.com


  

    ::  الحاسوبالحاسوب  مجالمجال  فيفي  المؤهالتالمؤهالت

    20092009/ /   88/ /   1919في  في    887887دورة في كلية الحاسوب بموجب العدد دورة في كلية الحاسوب بموجب العدد   --11

مركز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات / جامعة األنبار  بموجب مركز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات / جامعة األنبار  بموجب   --22

    20102010//  88//  55في في   5050العدد العدد 

  شهادة توفل عالمية شهادة توفل عالمية   --33

  

  : :   عضويةعضويةالال

  //22/ /   1010في في   135135لجنة استالل البحوث بموجب العدد لجنة استالل البحوث بموجب العدد عضو عضو   --11

  م م   20152015

عضو في اللجنة التحكيمية الفرعية للمسابقة القرآنية السادسة عضو في اللجنة التحكيمية الفرعية للمسابقة القرآنية السادسة   --22

  مم20162016/ /   22/ /   2727في في                                     149149بموجب العدد بموجب العدد 

/ /   55/ /   1010في في     7474عضو لجنة استالل البحوث بموجب العدد عضو لجنة استالل البحوث بموجب العدد   --33

  مم  20162016

  

  ::  أخرىأخرى  نشاطاتنشاطات

  

    ::  يجيدهايجيدها  التيالتي  اللغاتاللغات

  اللغة العربية : ممتاز اللغة العربية : ممتاز 

  اللغة اإلنكليزية : جيداللغة اإلنكليزية : جيد

  
 


