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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  الدرجة العلمية 

 بكالوريوس
 

 2001 العراق كلية اإلمام األعظم / بغداد

 2006 العراق كلية اإلمام األعظم / بغداد الماجستير

 هالدكتورا
 

 2012                     لعراقا كلية اإلمام األعظم / بغداد

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

كلية العلوم  –جامعة االنبار  مدرس مساعد 1

 اإلسالمية

2007- 2011 

كلية العلوم  –جامعة االنبار  مدرس جامعي 2

 اإلسالمية

2011- 2015 

كلية العلوم  –جامعة االنبار  مدرس جامعي اول 3

 اإلسالمية

 إلى اآلن -2015

4    

5    

6    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

ال زال  -م  2007 جامعة االنبار كلية العلوم اإلسالمية 1

    2 مستمرا

3    

4    

5    

 

 اسية التى قمت بتدريسها.رابعاً : المقررات الدر 

 السنـــــة المـــــادة القســـم ت

 2017إىل  2007من  العقيدة اإلسالمية  العقيدة / املرحلة الثالثة  1
 2017-2016 تيارات فكرية معاصرة العقيدة / املرحلة الرابعة 2
 2017-2016 مدخل لدراسة الفكر اإلسالمي العقيدة / املرحلة األوىل 3

2015- 2016 
قسم الكيمياء+ قسم الرايضيات / كلية  4

 الرتبية للعلوم الصرفة
 2017-2016 االرشاد الرتبوي والنفسي

 
 2016 -2015 مناهج الدعاة العقيدة / املرحلة الرابعة 5

2014-2015 
 2014-2013 مناهج املتكلمني العقيدة / املرحلة الرابعة 6
 2011 -2010 المية العقيدة االس العقيدة / املرحلةالثالثة 7

 2011 -2010 العقيدة االسالمية  الفقه وأصوله / املرحلة الثانية  
 2010 -2009 الفكر االسالمي  م/الثالثة قسم احلديث   
 2010 -2009 العقيدة االسالمية  م/الثانية  قسم التفسري   
 2009-2008 االستشراق   العقيدة / املرحلة الرابعة+ املرحلة الثانية   

2009- 2010 
2010-2011 
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 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

قسم العقيدة  –كلية العلوم االسالمية  اثر الرسوم املتحركة على عقيدة الطفل املسلم 1
 والدعوة

 م015 

مع العراقي حمافظة االنبار اخلطاب الدعوي املعاصر واثره على اجملت 2
 امنوذجا

قسم العقيدة  –كلية العلوم االسالمية 
 والدعوة

 م2016

قسم أصول  –اجلامعة  األعظم اإلمامكلية  دراسة مقارنة –ظاهرة التطرف والغلو يف االداين  3
  الدين

 م2016

قسم أصول  –األعظم اجلامعة  كلية اإلمام دراسة نقدية –الدكتور سعدون الساموك وجهوده يف علم االداين  4
 الدين

 م2017

 

 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت
 نوع املشاركة 

) حبث / بوسرت 
 حضور(

مؤمتر مكة اخلامس عشر الذي أقامته رابطة العامل اإلسالمي مبكة  1
   سالمية..األصالة واملعاصرة (املكرمة حتت عنوان  ) الثقافة اإل

 حبث مكة املكرمة م2014

 حضور بغداد -الوقف السين  م2015 دور التعليم يف التنشئة وبناء اجملتمع ومناهضة االرهاب والطائفية 2
 كلية العلوم اإلسالمية 2012 )حنو منهج علمي أفضل لفهم العلوم اإلسالمية( 3

 جامعة االنبار –
 حبث

كلية الرتبية للبنات يف  م2012     سالمي واقع وآفاق () الفكر اإل 4
 اجلامعة العراقية

 حبث

)فقه التعايش والتعامل يف املنظور اإلسالمي بني النظرية والتطبيق  5
 )   

كلية اإلمام األعظم كلية اإلمام األعظم  2007
 اجلامعةاجلامعة  )رمحه هللا ()رمحه هللا (

 حبث

 كلية العلوم اإلسالمية 2012 شبهات  املستشرقني حول السنة النبوية  والرد عليها 6
 جامعة االنبار –

 حماضر

 كلية العلوم اإلسالمية 2008 العلوم الشرعية يف االنبار أصالة وجتددا 7
 جامعة االنبار –

 حبث
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

اإلشراف على عدد من الرسائل العلمية يف الدراسات اإلشراف على عدد من الرسائل العلمية يف الدراسات 
  العلياالعليا

البورد العاملي للتدريب البورد العاملي للتدريب   حاصل علىحاصل على
  واالستشاراتواالستشارات

  املشاركة يف دورات منها :املشاركة يف دورات منها : مسؤول وحدة طرائق التدريس والتعليم املستمر يف الكلية
  دورة مهارات قيادية .دورة مهارات قيادية .
  طرق تدريس حديثة طرق تدريس حديثة 

  لغة اجلسد لغة اجلسد 
  مهارات عامةمهارات عامة

  ––يف كلية العلوم اإلسالمية يف كلية العلوم اإلسالمية   مسؤول اإلرشاد الرتبوي
  جامعة االنبارجامعة االنبار

ئل املاجستري ئل املاجستري مناقشة عدد من رسامناقشة عدد من رسا
  وأطاريح الدكتوراهوأطاريح الدكتوراه

يف كلية العلوم يف كلية العلوم   مسؤول وحدة الدراسات العليا
    20152015--20142014جامعة االنبار:  جامعة االنبار:    ––اإلسالمية اإلسالمية 

عضو منصة أُريد العاملية للباحثني والبحث العلمي عضو منصة أُريد العاملية للباحثني والبحث العلمي 
 الناطقة ابللغة العربيةالناطقة ابللغة العربية

عضو يف جلان عدة يف كلية العلوم اإلسالمية / رمادي عضو يف جلان عدة يف كلية العلوم اإلسالمية / رمادي 
 وجامعة االنباروجامعة االنبار

وسام ) ابحث مبادر ( من منصة أُريد وسام ) ابحث مبادر ( من منصة أُريد   حاصل علىحاصل على
 ابحث حيصل على هذا الوسامابحث حيصل على هذا الوسام  100100ضمن أول ضمن أول 

 التعليم املستمرمركز   --دورة فن اإللقاء املؤثردورة فن اإللقاء املؤثر
 التعليم املستمرمركز   --  دورة التأهيل الرتبوي

املكتب االستشاري  --الدورة التأهيلية للحاسوب
  خلدمات احلاسوب 
دورة حتقيق مية كلية العلوم اإلسال    --  دورة علم األصول

 كلية العلوم اإلسالمية     --املخطوطات

اإلرشاد الديين للحج والعمرة يف اإلرشاد الديين للحج والعمرة يف 
اهليئة العليا للحج والعمرة/ دائرة اهليئة العليا للحج والعمرة/ دائرة 

  اإلرشاد والبحوثاإلرشاد والبحوث

 املشاركة بدورات عدة يف التنمية البشرية 
اهليئة اهليئة   ––  دورة اإلرشاد الديين ملناسك احلج 

  العليا للحج والعمرةالعليا للحج والعمرة
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أو تطوير لبحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع ثامنا: المشروعات ا 

 . التعليم

 السنة النشر حمل أسم البحث ت

 جملة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية الصمت ومتعلقاته وفق املنظور اإلسالمي 1
 2015 (6، جملد )  24ع :

 نبار للعلوم اإلسالميةجملة جامعة اال حركات اجلسد وانفعاالته ودورها يف الدعوة اإلسالمية 2
 م2014 (5، جملد )  21ع :

آليات الوصول إىل عاملية الثقافة اإلسالمية بني األصالة  3
 واملعاصرة

جملة حبوث مؤمتر مكة اخلامس عشر 
اليت تصدرها رابطة العامل اإلسالمي 

 (12( رقم البحث )1، جملد)
 م2014

ى اخلطاب اخلالفات الفكرية بني املسلمني وتداعياهتا عل 4
 اإلسالمي املعاصر  وعالجها

 جملة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية
 م2014 (5، جملد ) 

  الفكر اإلسالمي بني األصالة واملعاصرة 5
 

مؤمتر ) الفكر اإلسالمي واقع وآفاق 
( كلية الرتبية للبنات يف اجلامعة 

 العراقية
 م2012

6 
التقدم العلمي املعاصر وأثره يف ترسيخ  

  قيدة اإلسالميةالع
 

مؤمتر)حنو منهج علمي أفضل لفهم 
العلوم اإلسالمية( كلية العلوم 

 جامعة االنبار – اإلسالمية
2012 

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 عضو المنتدى العالمي للوسطية    -1

 غة العربيةغة العربيةعضو منصة أُريد العاملية للباحثني والبحث العلمي الناطقة ابللعضو منصة أُريد العاملية للباحثني والبحث العلمي الناطقة ابلل   -2 

 عضو منتدى الرصافي الثقافي  -3
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 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة اجلهة املاحنة  كتاب الشكر او اجلائزة أو الشهادة ت

 كتاب شكر وتقدير  1
 م(30/10/2013)  756م.ر.ج: رائسة جامعة االنبار

 م(12/12/2013) 1026م.ر.ج: رائسة جامعة االنبار كتاب شكر وتقدير 2

 11/2012/ 29بتاريخ  1336 اإلسالميةكلية العلوم عمادة   كتاب شكر وتقدير 3

 7/1/2013بتاريخ  6 اإلسالميةعمادة كلية العلوم  كتاب شكر وتقدير 4

 كتاب شكر وتقدير 5
 اإلسالميةعمادة كلية العلوم 

 5/2/2013بتاريخ  124

 م25/4/2017بتاريخ  45 اإلسالميةم عمادة كلية العلو  كتاب شكر وتقدير 6

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

1   

2   

 ات .ــثاني عشر :اللغ 
 

 العربية -1
2-          

             

   CD يتم تسليم نسخة على  


