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  ::العلميةالعلمية  الشهاداتالشهادات
هادة العلميةالش  تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة 

 1995 العراق بغداد البكالوريوس

 2001 العراق بغداد الماجستير 

 2005 العراق بغداد الدكتوراه

  

  

  رئيس قسم في الكلية رئيس قسم في الكلية   : :   شغلهاشغلها  التيالتي  الوظائفالوظائف

  

  ::  المنشورةالمنشورة  البحوثالبحوث
 البحوث العلمية:

 السنة الحالة المجلة عنوان البحث

الفكر االخالقي واالجتماعي بين ابن قدامة 

 وابن حزم

 2007 منشور كلية التربية

 2007 منشور  كلية التربية                       نقد الجامي اللهيات الفالسفة

 2008 منشور االستاذ                      الرازي والقدماء الخمسة        

ي   الموت والخوف منه في الفكر الفلسف             2009 منشور كلية العلوم االسالمية       

  

 2014 منشور      كلية العلوم االسالمية              الدين عند الرصافي

 2015 منشور       كلية العلوم االسالمية اآلراء الكالمية عند معمر بن عباد السلمي

ــ السالمية   كلية العلوم ا    المناهج المتبعة في عرض الشبهات   2016 قيد النشر 

ــــــ      األثر الفلسفي في كتابات علي الوردي  2016 قيد الكتابة 

    

  

  الكتب المنشورة:الكتب المنشورة:

  ال توجدال توجد

  

  

  



    المؤتمرات المؤتمرات 
 كلية العلوم االسالمية شبهات المستشرقين حول السنة النبوية

 كلية العلوم االسالمية القيادة االدارية في الفكر االسالمي

  

  

  ::  إجتازهاإجتازها  التيالتي  الدوراتالدورات

  

  ::  الحاسوبالحاسوب  مجالمجال  فيفي  المؤهالتالمؤهالت

اجتياز دورة في الحاسوب على الورد واالكسل وبرامج االنترنيت اجتياز دورة في الحاسوب على الورد واالكسل وبرامج االنترنيت 

  والفوتوشوب والكورل درو والفوتوشوب والكورل درو 

  

  العضويةالعضوية

    عضو في اللجان االتيةعضو في اللجان االتية

  

  ::  أخرىأخرى  نشاطاتنشاطات

  

  

  

  

  

  

  

  ::  يجيدهايجيدها  التيالتي  اللغاتاللغات

  اللغة العربية .اللغة العربية .  --11

  اللغة االنجليزيةاللغة االنجليزية  اجتياز امتحان الكفاءة فياجتياز امتحان الكفاءة في  --22
 

 اختبار كفاءة اللغة االنجليزية

 دورة الحاسيات

 دورة طرائق التدريس

 التخطيط االستراتيجي الشخصي

 لجنة الفحص واالستالل في القسم

 لجنة االمتحانات في الكلية

 لجنة الترقيات العلمية في الكلية

 اللجنة العلمية في القسم

 لجنة متابعة عمل اللجان الفرعية في القسم

  نشاطات علمية وثقافية واجتماعية أخرى

 التاريخ نوع النشاط

الدراسات العلياقام بتدريس ثالث مواد في  ولحد االن2009من   

9/2013 عضو لجنة تصحيح دفاتر طلبة الدراسات العليا  

5/2013 زار عدد من الطلبة المطبقين في المدارس  

ولحد االن2009من  اشرف على عدد من بحوث التخرج للطلبة  ومناقشة عدد اخر منها  


