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    االنباراالنبار    جيدجيد  ننااقرقر  علومعلوم      بكلوريوسبكلوريوس ::العلميةالعلمية  الشهاداتالشهادات

أسالميةأسالمية  عقيدةعقيدة  ديندين  أصولأصول      ماجستيرماجستير  //  20112011--99--1818  التربيةالتربية

/ /   20062006//55//2222  فيفي  15781578    االسالميةاالسالمية  العلومالعلوم  بغدادبغداد  جداجدا  جيدجيد    

  مرتبةمرتبة  معمع  أمتيازأمتياز    أسالميةأسالمية  فلسفةفلسفة  الدينالدين  أصولأصول      دكتوراهدكتوراه

((االجنبيةاالجنبية  الجامعاتالجامعات  معمع  وتبادلهاوتبادلها  الرسالةالرسالة  بطبعبطبع  التوصيةالتوصية))  االولىاالولى  الشرفالشرف

  ..  20152015--88--1212  فيفي  007171007171  االداباالداب    رةرةالمنصوالمنصو

  

  في كلية الطب جامعة االنبار في كلية الطب جامعة االنبار   مساعدمساعد  مدرسمدرس  --  : :   شغلهاشغلها  التيالتي  الوظائفالوظائف

  المرقمالمرقم  الجامعيالجامعي  االمراالمر  وفقوفق

  الجامعيالجامعي  االمراالمر  وفقوفق  في كلية العلوم االسالمية في كلية العلوم االسالمية   مدرسمدرس  --  //  ((  238238) )   

  ((19301930))  المرقمالمرقم

  

  مفهوم التأويل الجذور والمؤثرات مفهوم التأويل الجذور والمؤثرات   : :   المنشورةالمنشورة  البحوثالبحوث

  

  ..  المنشورة:المنشورة:  الكتبالكتب

  

--55--1010في في   51155115مهرجان السيادة العلمي السادس العدد مهرجان السيادة العلمي السادس العدد   المؤتمرات المؤتمرات 

20122012  

  

الدورة التدربية المتقدمة في حقوق االنسان الدورة التدربية المتقدمة في حقوق االنسان   ::  إجتازهاإجتازها  التيالتي  الدوراتالدورات

م  ، دورة م  ، دورة   20112011  ––  44--  1414--1212الساتذه جامعة االنبار للفترة من الساتذه جامعة االنبار للفترة من 

اساسيات الغشاء الحيوي واهمية في الطب ، دورة المخطبات الرسمية اساسيات الغشاء الحيوي واهمية في الطب ، دورة المخطبات الرسمية 

    20102010--77--1313الى  الى  1111واالدارية في مركز التعليم المستمر للمدة من   واالدارية في مركز التعليم المستمر للمدة من   



دورة لتنمية البشرية في كلية التجارة / جامعة المنصورة للفترة من دورة لتنمية البشرية في كلية التجارة / جامعة المنصورة للفترة من   ،،

  م .م .  20132013/ /   33//  2727الى الى   2525

  

( ( IICCDDLLدورة مؤهلة المتحان )دورة مؤهلة المتحان )  اجزتاجزت    ::  الحاسوبالحاسوب  مجالمجال  فيفي  المؤهالتالمؤهالت
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))  PPOOWWEERR  PPOOIINNTT  ,,IINNTTEERRNNEETT  ,,IITT   في مركز الحساب في مركز الحساب

  العلمي جامعة المنصورة العلمي جامعة المنصورة 

  

، ،   987987العضوية : عضو الجمعية الفلسفية المصرية رقم العضوية العضوية : عضو الجمعية الفلسفية المصرية رقم العضوية 

بدرجة بدرجة   20112011عضو المفوضية الدولية للتحكيم رقم العضوية عضو المفوضية الدولية للتحكيم رقم العضوية 

  ..  الهيئة االدارية لنادي المستقبل الرياضيالهيئة االدارية لنادي المستقبل الرياضي  ، عضو، عضو  ((CC--AA--IIمستشار)مستشار)
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  العربية  العربية    ::  يجيدهايجيدها  التيالتي  اللغاتاللغات
 


