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 الصورة



 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

امٌن مجلس كلٌة -تدرٌسً 1
 الهندسة

 2014-2006 -جامعة دٌالى

كلٌة العلوم  -جامعة دٌالى تدرٌسً  2
 االسالمٌة 

 الى االن-2014

3    

4    

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

 االردن  الكلٌة االسترالٌة لالعالم 

 االردن  كلٌة القدس  

    

 

 قام بتدرٌسها المواضٌع الدراسٌة التً -

السنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت
 الدراسية

الحقوق  القدرة الهندسة دٌالى 
 والحرٌات

 

العلوم  دٌالى 
 االسالمٌة

 تارٌخ القران علوم القران
الحقوق 

 والحرٌات

 

العلوم  دٌالى 
 االسالمٌة

  علم المنطق العقٌدةوالفكر

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

 ائل واالطارٌحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

المنهجٌات  1
والممارسات فً 

 ضبط جودة التدرٌب

 2016 حضور االردن–عمان 

دوراالعالم فً  2
محاربة التطرف 

 واالرهاب

 2016 حضور االردن –عمان 

ضبط جودة التدرٌب  3
االحترافً فً 

االوقات الحرجة 
 "الطرٌق الى التمٌز"

 2016 بحث الكوٌت

اساسٌات العالقات  4
 العامة

 2016 مدرب  اربٌل

اساسٌات العالقات  5
 العامة

 2016 مدرب جامعة ادهوك

     

     

     

 

 

 

 

 الدورات التً شارك بها والتً أقامها

مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة



 2016 اربٌل اساسٌات العالقات العامة 1

جامعة  دورة فً الحاسوب 2
 دٌالى

2016 

 2013 االردن  المدرس العظٌم  3

 2015 بغداد الظهوراالعالمً 4

 شهاده: 5

(Being an Entrepreneurial 

Teacher Workshop Award 

Certificate)  presented by 

Washtenaw Community College, 

Michigan,USA Awarded:-June  

 

 2012 عمان

 شهادة المدرس العظٌم 6

CERTIFICATE OF CMPLETION  
Great teachers Workshop from 
Muscatine community college 

 

 2013 عمان

   ًشهاده برمجٌات الحاسوب ف
العملٌه التعلٌمٌه والتً اشتملت على 

  Moodle–)مهارات الحاسوب 

 ALQUDS( ساعه تدرٌبٌه  30بواقع  )
COLLEGE 

 2012 عمان

   شهاده 
Pioneers Certificate course in 

CCNA (Cisco Certified Network 
Associated ) 

 

 2013 عمان

   شهاده 

Certificate of Achievement  ( 
INNOVATION WORS)  from 

Washtenaw Community College  

 

 2012 عمان

   شهادة 
من  TOTدورة اعداد المدربٌن االساسٌة 

 مؤسسة وطن عربً بال حدود

 2015 مصر

  شهادة 
من مؤسسة  مهاراتالظهورفٌوسائالالعالم

 وطن عربً بال حدود
 

 2016 مصر



 

 

 

 فٌها ( التً قام بالنشرimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

حولٌة كلٌة  1
الدراسات 
االسالمٌة 

 والعربٌة للبنٌن 

مقاصد القران  مصر
الكرٌم 

اصولهاوتطبٌقاتها 
 عند المفسرٌن

 2016 الثانً والثالثٌن

تفاسٌر المعتزلة  مصر جامعة االزهر 2
الحراك العقلً 

على اٌات 
 التوحٌدوالعدل

الحادي 
 والثالثٌن 

2016 

مجلة جامعة    3
 تكرٌت

ٌات الزراعة فً ا 
 القران

 2009 

  شهادة 
مهارات التواصل من مؤسسة وطن عربً 

 بال حدود
 

 2016 مصر

  شهادة 
من مؤسسة وطن  أساسٌاتاإلعالماالجتماعً

 عربً بال حدود
 

 2016 مصر

 شهادة  
مهارات الظهور 

 االعالمٌمنالمجموعةالدولٌةللتدرٌبوالتنمٌة

 2015 بغداد

 شهادة  
اساسٌات العالقات العامة من المجموعة 

 الدولٌة للتدرٌب والتنمٌة
 

 2016 بغداد

 شهادة   
االعالم االجتماعً من مؤسسة عروبتً 

 واالتحاد العالمً للمواقع االلكترونٌة
 

 2016 بغداد

    

    

    

    

    

    



مجلة جامعة   4
 تكرٌت

سورة الكوثر  
دراسة تحلٌله 

 موضوعٌه

 2009 

مجلة المدرب  5
العربً اتحاد 

المدربٌن 
 العرب

ضبط جودة  
التدرٌب 

لمؤسسات التعلٌم 
 والتدرٌب

 2016 

 مجلة التراث 6
 جامعة سامراء

امٌة النبً محمد  
علٌه الصالة 

 والسالم

 2016 

      

      

 

 . عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

اتحاد المدربٌن  1
 العرب

  االنالى  2015 دولٌة

المركز عضو  2
العراقً لتطوٌر 

 قدرات الشباب

  الى االن 2015 محلٌة

عضوالمنتدى  3
العربً 
للتنمٌة 

والتدرٌب 
االحترافً 

مدرب معتمد 

D.P.T 
 

  الى االن 2016 دولٌة
 
 
 
 

عضواالتحاد  4
الدولً 
للمواقع 

 االلكترونٌة

  الى االن 2016 دولٌة

عضو اللجنه  
العلمٌه فً 

مؤسسة 
وطن عربً 

 بال

  الى االن 2016 دولٌة

      

      



      

      

 

 إبداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

مؤتمر   1
التدرٌب 

 االحترافً

درع  وشهادة 
 تقدٌرٌة

اتحاد المدربٌن 
 العرب

 2016 باحث ومتحدث

رئٌس جامعة  شكروتقدٌر مؤتمردولً 2
 دٌالى

مشاركة فً 
 المؤتمر

2016 

      

      

      

      

      

      
      

      

      

      

 

 

 

 التالٌف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  الطبعاتعدد  سنة النشر
 منهجية

االجتباء  1
واالختٌارفً 
 القران الكرٌم

 غٌرمنهجً 1 2005 العلمٌة

الثقافة  2
االسالمٌة 
المفاهٌم 

 والتحدٌات

المجتمع 
 العربً

 منهجًغٌر 2 2012



      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة اللغة االم-1

 اللغة االنكلٌزٌة -2

3-    

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

1. 

2. 

 نشاطات اخرى

1. . 

2.  

   (CDمالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة ونسخة على قرص ) 

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 


