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  : :   العلميةالعلمية  الشهاداتالشهادات

   الدينالدين  أصولأصول  ––بكالوريوس بكالوريوس  

   عقيدة /فكر إسالميعقيدة /فكر إسالمي  ––أصول الدين أصول الدين   ––ماجستير ماجستير  

   فكر إسالميفكر إسالمي  ––أصول الدين أصول الدين   ––دكتوراه دكتوراه  

  

    الوظائف التي شغلها : الوظائف التي شغلها : 

  االنباراالنبار  جامعةجامعة  ––  اإلسالميةاإلسالميةفي كلية العلوم في كلية العلوم   مسؤول اإلرشاد التربوي  

  جامعة االنبارجامعة االنبار  ––  اإلسالميةاإلسالميةفي كلية العلوم في كلية العلوم   مسؤول وحدة الدراسات العليا  

  

  البحوث المنشورة : البحوث المنشورة : 

   .الصمت ومتعلقاته وفق المنظور اإلسالمي. الصمت ومتعلقاته وفق المنظور اإلسالمي  

  حركات الجسد وانفعاالته ودورها في الدعوة اإلسالمية  

  آليات الوصول إلى عالمية الثقافة اإلسالمية بين األصالة والمعاصرة  

  ات الفكرية بين المسلمين وتداعياتها على الخطاب اإلسالمي المعاصر  الخالف

  وعالجها

  الفكر اإلسالمي بين األصالة والمعاصرة  

  التقدم العلمي المعاصر وأثره في ترسيخ  العقيدة اإلسالمية  

  ثبوت رؤية الهالل بين الشريعة اإلسالمية والفلك  

  

  الكتب المنشورة:الكتب المنشورة:

  ::المؤتمرات المؤتمرات 

  مؤتمر مكة الخامس عشر الذي أقامته رابطة العالم اإلسالمي  المشاركة ببحث في

                      بمكة المكرمة تحت عنوان  ) الثقافة اإلسالمية..األصالة والمعاصرة (

   المؤتمر العلمي الثاني لديوان الوقف السني بعنوان ) دور التعليم في التنشئة وبناء

  م8/11/2015-7هاب والطائفية (:المجتمع ومناهضة االر

  ) كلية التربية للبنات في الجامعة العراقية فيفي    ندوة ) الفكر اإلسالمي واقع وآفاق  

  كلية اإلمام كلية اإلمام في في   فقه التعايش والتعامل في المنظور اإلسالمي بين النظرية والتطبيق

  الجامعةالجامعة  )رحمه هللا ()رحمه هللا (األعظم األعظم 

  

  الدورات التي إجتازها :الدورات التي إجتازها :

  مركز طرائق التدريس في جامعة األنبار  --  ويدورة التأهيل الترب  

  نبارالمكتب االستشاري لخدمات الحاسوب في جامعة اال --الدورة التأهيلية للحاسوب  
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  الهيئة العليا للحج والعمرةالهيئة العليا للحج والعمرة  ––  دورة اإلرشاد الديني لمناسك الحج  

   ـــ جامعة االنبار اإلسالميةكلية العلوم   --  األصولدورة علم  

  ـــ جامعة االنبار اإلسالميةكلية العلوم   --دورة تحقيق المخطوطات  

  

    المؤهالت في مجال الحاسوب :المؤهالت في مجال الحاسوب :

  شهادة التوفلشهادة التوفل  

  IICC33  

  

  عضو في لجان عدة في كلية العلوم اإلسالمية / رمادي وجامعة االنبارعضو في لجان عدة في كلية العلوم اإلسالمية / رمادي وجامعة االنبار: :   العضويةالعضوية

  

    نشاطات أخرى :نشاطات أخرى :

   اإلشراف على رسائل الماجستير ومناقشتها اإلشراف على رسائل الماجستير ومناقشتها..  

   العليا للحج والعمرة/ دائرة اإلرشاد العليا للحج والعمرة/ دائرة اإلرشاد اإلرشاد الديني للحج والعمرة في الهيئة اإلرشاد الديني للحج والعمرة في الهيئة

  والبحوثوالبحوث

  

  اللغة العربيةاللغة العربية  اللغات التي يجيدها :اللغات التي يجيدها :

 


