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 .أوالً : المؤهالت العلمية  

 التاريخ الكــليــــة  الجامعة  ة العلمية الدرج

   البكالوريوس 

 
  جامعة بغداد 

 

 1988 كلية العلوم اإلسالمية

 
  جامعة بغداد  الماجستير

 

 1995 كلية العلوم اإلسالمية

 هالدكتورا
 

  جامعة بغداد 

 

 2003 كلية العلوم اإلسالمية

    أخرى

 

  . ثانياً : التدرج الوظيفي 

 

 

 

 

 

 الى -الفترة من  الجهة الوظيفة ت

 2003-1993 مديرية تربية االنبار تدريسي 1

 2006-2003 كلية اآلداب/جامعة االنبار تدريسي 2

 ولحد اآلن 2006 كلية العلوم اإلسالمية/جامعة االنبار تدريسي 3

4    

5    

6    
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 ثالثاً : التدريس الجامعي . 

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

 2006-2003 جامعة األنبار كلية اآلداب 1

 ولحد اآلن 2006 جامعة األنبار كلية العلوم اإلسالمية 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 رابعاً : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها. 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

 1999 فقه/ المرحلة األولى والثانيةأصول ال المعهد اإلسالمي 1

 1999 الفقه/ المرحلة األولى والثانية المعهد اإلسالمي 2

 2000 الفقه/ المرحلة األولى والثانية معهد إعداد المعلمات 3

المنطق والفلسفة/ المرحلة األولى  كلية اآلداب 4

 والثانية

2001 

 2004 لة األولى والثانيةالمرح /التفسير التحليلي التفسير وعلوم القرآن 5

 2005 المرحلة األولى والثانية /التفسير التحليلي التفسير وعلوم القرآن 6

 2006 المرحلة األولى والثانية /التفسير التحليلي التفسير وعلوم القرآن 7

 2010 المرحلة األولى والثانية /مناهج المفسرين التفسير وعلوم القرآن 8
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المرحلة األولى  /أصول التالوة والحفظ آنالتفسير وعلوم القر 9
 والثانية

2011 

 2012 المرحلة األولى والثانية /التفسير التحليلي التفسير وعلوم القرآن 10

 2013 المرحلة األولى والثانية /مناهج المفسرين التفسير وعلوم القرآن 11

المرحلة األولى  /حفظ القرآن والحديث التفسير وعلوم القرآن 12

 الثانيةو

2016 

 2017 المرحلة األولى والثانية /التفسير أصول  التفسير وعلوم القرآن 13

المرحلة األولى  /أصول التالوة والحفظ التفسير وعلوم القرآن 14

 والثانية

2017  

 

 :التي أشرف عليها( الرسائل  ،االطاريح  )خامساً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

تفسير القرآن بالقرآن عند  1

 الصحابة

 2016 كلية العلوم اإلسالمية/ قسم التفسير

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة االنبار

قسم ضمان الجودة واالعتماد 

 يميدكااال
 

 التي شارك فيها.العلمية والندوات المؤتمرات سادساً:  

 مكان ة ــالسن عنوان ال ت

 هاأنعقاد

 نوع المشاركة 

) بحث / بوستر 

 حضور(

 بين الفكر والممارسة( )وسطية اإلسالم لالمؤتمرالدولي األو  1

 (بين الفكروالممارسة

 عضو2004االردن 

 (بين الفكروالممارسة

 عضو2004االردن 

 المؤتمرالدولي التاسع/ منهج

 الوسطية ودورها في الحفاظ على السلم

 2010االجتماعي

 االردن

 2010عضو

 ندوة "رؤية إسالمية حول األزمة المالية

 / "العالمية

 االردن

 حضور2011

 مؤتمر" الفكراإلصالحي وسقوط

 "خطاب العنف

 نواكشوط

 حضور2012

 ندوة آفاق اإلصالح في األردن في ظل

 التحوالت في المنطقة العربية

 االردن

 حضور2012

 مؤتمرخطبة الجمعة ودورها في بناء

 المجتمع

 عضو األردن 2004

 عضو األردن 2010 2010التاسع )منهج الوسطية ودورها في الحفاظ على السلم اإلجتماعي المؤتمرالدولي  2

 حضور األردن 2011 ندوة )رؤية إسالمية حول األزمة المالية العالمية( 3

 حضور نواكشوط 2012 لعنف(مؤتمر )الفكر اإلصالحي وسقوط خطاب ا  4

 حضور األردن 2012 ندوة )آفاق اإلصالح في األردن في ظل التحوالت في المنطقة العربية( 5

 عضو األردن 2012 مؤتمر )خطبة الجمعة ودورها في بناء المجتمع( 6

دور اإلعتدال والوسطية في االستقرار والتنمية في العالم العربي  7

 واإلسالمي(

 عضو األردن 2013

 عضو األردن 2013 ندوة دولية بعنوان )الوسطية في مواجهة الغلو والتطرف( 8

المؤتمر العالمي حول االستقامة واإلعتدال ودورهما في نهضة المجتمع  9

 اإلسالمي

 عضو األردن 2014

 عضو األردن 2014 الندوة الدولية )دور الوسطية في البناء الحضاري( 10

 عضو األردن 2014 تعزيز منظومة القيم في المجتمع(ورشة عمل بعنوان ) 11

 عضو األردن 2014 الندوة الدولية)من أجل رؤية إسالمية موحدة لقضايا المرأة والسكان( 12

 حضور األردن 2014 ندوة )مهمات اإلعالم في التصدي للغلو والتطرف( 13

 ضورح األردن 2014 ندوة )دور المثقف العربي في استنهاض األمة( 14

 مشارك األردن 2015 ندوة )إصالح المنظومة التربوية في األردن( 15

 حضور األردن 2015 ندوة)الدولة الدينية والدولة المدنية بين فهم المتطرفين والمعتدلين( 16

المؤتمر الدولي)دور الوسطية في مواجهة اإلرهاب وتحقيق اإلستقرار  17

 والسلم العالمي(

 حضور األردن 2015

 حضور األردن 2016 ندوة )خطر الطائفية والمذهبية على وحدة األمة واستقرارها(  18

الندوة العلمية)دور التشريعات في الحد من مشاكل العنف والتفكك  19

 األسري(

 مشارك األردن 2016

 عضو اللجنة األردن 2016 ندوة )التعددية المذهبية وأثرها في بناء األمة( 20

 عضو اللجنة األردن 2016 وة الدولية)العالم وتحدي اإلرهابالند 21 التحضيرية

 عضو اللجنة األردن 2017 ندوة)ثقافة الحوار والتنوع وأدب اإلختالف( 22 التحضيرية

 عضو اللجنة األردن 2017 ندوة)الدولة المدنية واإلصالح السياسي في األردن( 23 التحضيرية

 عضو اللجنة األردن 2017 زق الى المخرجالمسلمون والعالم من المأ 24 التحضيرية

  التحضيرية
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 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خارج الكلية داخل الكلية

أحد مؤسسي كلية العلوم اإلسالمية في 

 جامعة األنبار

 الخطابة والوعظ واإلرشاد

 عضو مؤسس في المنتدى العالمي للوسطية/عمان ورئيس فرعه في العراق 

 لديوان القافي للوسطية واإلعتدال في العراقمستشار ا 

 عمل مسؤوالً للصفحة الدينية في عدة صحف عراقية ومنها جريدة األنبار 

 والزوراء ونبض الشباب
 ناشط في مجال حقوق اإلنسان 

إلقاء المحاضرات في الحفاظ على البيئة من الناحية الشرعية لطلبة معاهد  

 المعلمات وصحة األنبار
ء المحاضرات في مكافحة اإلرهاب والتطرف في الجامعات األردنية وجامعة إلقا 

  األنبار

أو تطوير ثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع  

 . التعليم

 السنة النشر محل أسم البحث ت

   أدب الخالف في المنظور اإلسالمي 1

   جوانب من بالغة القرآن الكريم 2

   القرآن والعالج النفسي 3

العالقات اإلجتماعية بين القبائل األردنية والعراقية في  4

 محافظة األنبار

  

   العنوسة أسبابها وأضرارها وسبل العالج  5

الجوانب السلبية الجوانب اإليجابية في حياة البشر في  6

 القرآن الكريم

  

   دور المسجد في تفعيل منهج الوسطية 7

   ات أساء الغالة تفسيرهاآي 8

   تهمة األضطراب في اقرآن الكريم والرد عليها 9

   المسائل العقدية في سورة لقمان 10

   تأمالت في آيات أولي العلم 11
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 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

  ..19981998عضو رابطة القراء والمجودين العراقية عضو رابطة القراء والمجودين العراقية   --11

  ..20002000لجنة التربية لجنة التربية   رئيس اللجنة الدينية وعضورئيس اللجنة الدينية وعضو  --22

  ..20102010رئيس لجنة النزاهة في المجلس المحلي لمدينة الرمادي رئيس لجنة النزاهة في المجلس المحلي لمدينة الرمادي   --33

  ..20122012هو جمعية الباراساكولوجي العراقية هو جمعية الباراساكولوجي العراقية عضو جمعية اآلداب اإلسالمية عضو جمعية اآلداب اإلسالمية   --44

  عضو لجنة البيئة في المجلس المحلي في قضاء الرمادي.عضو لجنة البيئة في المجلس المحلي في قضاء الرمادي.  --55

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة  الجائزة أو الشهادةكتاب الشكر او  ت

 1998 مدير عام تربية األنبار كتاب شكر وتقدير 1

 1998 وزير التربية كتاب شكر وتقدير 2

 1998 محافظ األنبار كتاب شكر وتقدير 3

 1999 محافظ األنبار كتاب شكر وتقدير 4

 1999 محافظ األنبار كتاب شكر وتقدير 5

 2000 مدير عام تربية األنبار كتاب شكر وتقدير 6

 2000 محافظ األنبار كتاب شكر وتقدير 7

وزارة األوقاف والشؤون  كتاب شكر وتقدير 8

 الدينية

2001 

األمين العام للمنتدى العالمي  كتاب شكر وتقدير 9

 للوسطية

2006 

 2007  كتاب شكر وتقدير 10

 2009 رئيس المجلس األعلى للشباب كتاب شكر وتقدير 11

 2010 وزير األوقاف األردني كتاب شكر وتقدير 12

 2015 رئيس جامعة آل البيت كتاب شكر وتقدير 13

 2016 عميد كلية العلوم اإلسالمية كتاب شكر وتقدير 14

رئيس المنتدى العالمي  كتاب شكر وتقدير 15

 للوسطية

2017 

 2017 منظمة فايند شهادة في البورد الكندي 16

فن التواصل وفض  شهادة في 17
 النزاعات

 2017 المجمع الفقهي

ءات اإجازة في الفقه الشافعي والقر 12
 القرآنية

 2014 األردن
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 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2006 كتاب محاضرات في تفسير سورة التوبة 1

 2007 تفسير سورة لقمان 2

 2008 ليتفسير سورة الزمر/ تحلي 3

4   

5   

6   

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

 اللغة العربية. -1

2- 

3-             

             

 

 

   CD يتم تسليم نسخة على  


