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. ماجستير في  . ماجستير في  22س في العلوم اإلسالمية س في العلوم اإلسالمية . بكلوريو. بكلوريو11::العلميةالعلمية  الشهاداتالشهادات

  في  أصول الدين _ فكر إسالمي في  أصول الدين _ فكر إسالمي   دكتوراهدكتوراه  . . 33فكر إسالمي فكر إسالمي   --أصول الدينأصول الدين

  

  تدريسيتدريسيالوظائف التي شغلها : الوظائف التي شغلها : 

  

مجلة مجلة   //.فوائد الليل وأسراره دراسة فكرية .فوائد الليل وأسراره دراسة فكرية 11البحوث المنشورة : البحوث المنشورة : 

  .توجيه القلوب واالجساد الى الصالح.توجيه القلوب واالجساد الى الصالح22    اإلسالميةاإلسالمية  جامعة األنبار للعلومجامعة األنبار للعلوم

الوقف السني الوقف السني   ––مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية مجلة البحوث والدراسات اإلسالمية   //وترك الفسادوترك الفساد

مجلة األستاذ مجلة األستاذ   //.الروابط العشائرية وتوظيفها لوحدة المجتمع اإلسالمي.الروابط العشائرية وتوظيفها لوحدة المجتمع اإلسالمي33

مجلة جامعة مجلة جامعة //. الطيبات وآثارها في الدنيا واآلخرة دراسة فكرية. الطيبات وآثارها في الدنيا واآلخرة دراسة فكرية44

العالم الرباني وأثره في توحيد األمة/ مجلة العالم الرباني وأثره في توحيد األمة/ مجلة ..55  االنبار للعلوم اإلسالميةاالنبار للعلوم اإلسالمية

.رؤى عملية لصناعة إعالم إسالمي .رؤى عملية لصناعة إعالم إسالمي 66امعة تكريت للعلوم اإلسالمية امعة تكريت للعلوم اإلسالمية جج

  االمارات.االمارات.    --جديد / مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماعجديد / مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع

  

  ال توجدال توجد  الكتب المنشورة:الكتب المنشورة:

  

المسارات المسارات   ––. مؤتمر المشروع الحضاري اإلسالمي . مؤتمر المشروع الحضاري اإلسالمي 11::المؤتمراتالمؤتمرات

.مؤتمر أثر السنة .مؤتمر أثر السنة 22جامعة بغداد جامعة بغداد   --والتجارب/ كلية العلوم اإلسالميةوالتجارب/ كلية العلوم اإلسالمية

. مؤتمر أثر الحديث . مؤتمر أثر الحديث 33النبوية في إصالح المجتمع/ الوقف السني النبوية في إصالح المجتمع/ الوقف السني 

. مؤتمر الوحدة . مؤتمر الوحدة 44النبوي في تعزيز مفهوم األمة الوسط/ الوقف السني النبوي في تعزيز مفهوم األمة الوسط/ الوقف السني 

جامعة تكريت جامعة تكريت   ––اإلسالمية بين الواقع والطموح/ كلية العلوم اإلسالمية اإلسالمية بين الواقع والطموح/ كلية العلوم اإلسالمية 

  جامعة سامراء.جامعة سامراء.  --اإلسالم والحياة / كلية العلوم اإلسالميةاإلسالم والحياة / كلية العلوم اإلسالميةمر مر . مؤت. مؤت55

  

. دورة التاهيل التربوي/ جامعة االنبار . دورة التاهيل التربوي/ جامعة االنبار 11الدورات التي إجتازها :الدورات التي إجتازها :

 



جامعة جامعة   --.دورة القيادة المتميزة في اإلسالم/ كلية العلوم اإلسالمية.دورة القيادة المتميزة في اإلسالم/ كلية العلوم اإلسالمية22

.دورة دراسة وتحقيق المخطوطات العربية واإلسالمية/ جامعة .دورة دراسة وتحقيق المخطوطات العربية واإلسالمية/ جامعة 33االنباراالنبار

. دورة التوفل اللغة . دورة التوفل اللغة 55.دورة علم المواريث / جامعة االنبار.دورة علم المواريث / جامعة االنبار44االنباراالنبار

  االنكليزيةاالنكليزية

  

  شهادة في الحاسوبشهادة في الحاسوبالمؤهالت في مجال الحاسوب :المؤهالت في مجال الحاسوب :

  

منها المسابقة القرآنية في منها المسابقة القرآنية في   : عضو في لجان عدة في الكلية: عضو في لجان عدة في الكليةالعضويةالعضوية

  جامعة االنبار , ومنها اللجنة االمتحانية وغيرها في القسم.جامعة االنبار , ومنها اللجنة االمتحانية وغيرها في القسم.

  

والخطباء الثانية في الوقف السني/ والخطباء الثانية في الوقف السني/ دورة األئمة دورة األئمة نشاطات أخرى :نشاطات أخرى :

  االنبار.االنبار.

  

  العربيةالعربيةاللغات التي يجيدها :اللغات التي يجيدها :
 


