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 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2005 -2003 /الصباحًمعهد معلمات دٌالى  تدرٌسٌة 1

 2014 -2006 لىكلٌة التربٌة / جامعة دٌا تدرٌسٌة 2

 2022 -2015 كلٌة العلوم اإلسالمٌة / دٌالى تدرٌسٌة 3

 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

  2005 -2003 معهد معلمات دٌالى /الصباحً 1

  2014 -2006 كلٌة التربٌة / جامعة دٌالى 2

  2022 -2015 كلٌة العلوم اإلسالمٌة / دٌالى 3

 

 

 

 المواضٌع الدراسٌة التً لام بتدرٌسها -

الجام ت
 عة

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية

 2010-2006 ثمافة -نظم  لغة عربٌة التربٌة دٌالى 1

 2014-2011 منطكعلوم لران /  لغة عربٌة التربٌة دٌالى 2

 2012-2015 اصول فمه/تارٌخ المران  /فمه العبادات علوم لرأن اإلسالمٌةالعلوم  دٌالى 3

 2022-2012 علوم لرأن/ فمه عبادات علوم لرأن العلوم االسالمٌة دٌالى 4

 

 

 المواضٌع الدراسٌة التً لام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

 2012-2016 فمه عبادات علوم لران علوم اسالمٌة دٌالى 1

 2012-2016 تارٌخ المران علوم لران علوم اسالمٌة دٌالى 2

 2022-2012 علوم لران علوم لرأن علوم اسالمٌة دٌالى 3

 

 

 

 ائل واالطارٌحاإلشراف على الرس -

 السنة الدراسية الرسالة او االطروحةعنوان  القسم الكلية الجامعة ت

 2022-2006 00بعدد  بحوث تخرج  علوم لران علوم اسالمٌة دٌالى 1

 2022-2006 طالب 100اشراف على تطبٌك  علوم لران علوم اسالمٌة دٌالى 2

 

 

 



 

 

 

 .المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارن فٌها -

نوع  مكان االنعقاد العنوان ت
 المشاركة

 -)بحث
 حضور(

 السنة

 2010 بحث كلٌة التربٌة االصمعً السادس المؤتمر العلمً 1

 2015 بحث كلٌة التربٌة االصمعً الثامن المؤتمر العلمً 2

 2016 حضور اإلسالمٌةكلٌة العلوم  الٌوم العالمً للغة العربٌة 3

االمن الولائً والتحصٌن  4
 االمنً والسالمة العامة

 2012 حضور اإلسالمٌةكلٌة العلوم 

 كلٌة التربٌة ابن رشد المؤتمر العلمً الخامس 5
 مجلة االستاذ

 2012 بحث

ناحٌة بنً سعد/ لاعة االمام الحسن  العالمً ٌوم المنبر الحسٌنً 6
 العسكري

 بحث
 ومشاركة

2012 

 2012 بحث جامعة الكوفة المؤتمر العلمً السابع عشر 2

 
2 

 2012 حضور كلٌة العلوم االسالمٌة ندوة/ الثبات والمرونة

 2012 حضور كلٌة العلوم االسالمٌة ندوة حك الطرٌك 0

 2012 حضور كلٌة العلوم االسالمٌة ندوة مشكالت الشباب 10

 2012 حضور كلٌة العلوم االسالمٌة المٌم التربوٌةندوة  11

 2012 حضور كلٌة العلوم االسالمٌة ندوة /االعالم السلبً  12

العلوم االسالمٌة كلٌة  /تمٌٌم االداءورشة عمل  13  2012 حضور 

 2012 حضور كلٌة العلوم االسالمٌة / ورشة االعالم ودوره 14

 2012 حضور كلٌة العلوم االسالمٌة / ورشة االلفة والمودة 15

اسباب تمٌٌد المباح / ورشة  16
 عمل

 مشاركة كلٌة العلوم االسالمٌة
 وحضور

2012 



المرجحات بٌن االدلة / ورشة  12
 عمل

 2012 حضور كلٌة العلوم االسالمٌة

المؤتمر العلمً العالمً  12
 الخامس  

 2020 مشاركة  االمانة العامة للعتبات الممدسة

 2020 بحث االمانة العامة للعتبات الممدسة مؤتمر ابً طالب  10

مشاركة  جامعة دٌالى / كلٌة العلوم االسالمٌة  المؤتمر العلمً الدولً المدمج 20
 وحضور

2022 

مؤتمرالمران الكرٌم وعلوم  21
 الحٌاة

مجلة دراسات العلوم االسالمٌة / السودان 
 واالردن

 2022 بحث

نهججج البال ججة ثمافججة للتسججامح ونبججذ  22
 للتطرف

بحث  جامعة دٌالى / كلٌة العلوم االسالمٌة
 ومشاركة

2012 

التراث العربجً واالسجالمً مؤتمر  23
الرصججججججججٌد والعمججججججججل والمثالفججججججججة 

 والحضور

بحث  مصر / الماهرة جامعة لناة السوٌس
 ومشاركة

2012 

 

 

 

 الدورات التً شارن بها والتً ألامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 2001 ٌة /ابن الهٌثمبكلٌة التر لتعلٌم الحاسوب التأهٌلٌةالدورة  1

 2005 جامعة دٌالى تدرٌسصالحٌة  2

 2005 جامعة دٌالى اختبار صالحٌة التدرٌس 3

 

 

 

 . مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوٌر التعلٌم المشروعات البحثٌة فً -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

 15/11/2000 جامعة دٌالى ونفسٌةالتطرف /دراسة فمهٌة  1

 22/3/2010 جامعة بغداد فً تزوٌج ابنته والٌة االجبار لالب 2

حكم استرداد الهداٌا والمال بعد فسخ الخطوبة فً الشرٌعة  3
 االسالمٌة

 2012 جامعة بغداد

 2010 جامعة بغداد فً الفمه المرأةصدلة  4
 

 2010 جامعة دٌالى حكم دفع المٌمة فً زكاة الفطر 5



 2015 جامعة دٌالى اثر اختالف الفمهاء فً مفهوم الغاٌة 6

 2012 جامعة بغداد فً الفكر االسالمً اسهامات التربٌة والتعلٌم 2

 2012 جامعة بغداد التطبٌمات الفمهٌة فً تمٌٌد المباح 2

 2012 دٌالىجامعة  االثر االخاللً للمنبر الحسٌنً فً بناء الشباب 0

         احكام الرجوع فً صالة المسافر         10
 

 2010 مجلة االستاذ

 2012 مجلة االصمعً زوجة المفمود فً الشرٌعة االسالمٌةحموق  11

 

 

 جدول روابط البحوث المنشورة_ 

1
2
3 

حكم استرداد الهداٌا والمال بعد فسخ الخطوبة فً الشرٌعة 
 االسالمٌة

 حكم والٌة االجبار لالب فً تزوٌج ابنته 
 احكام المال المٌمً والمثلً فً فمه االسرة فً الفمه االسالمً

Iraqi Academic Scientific Journals - IASJ 
https://iasj.net/iasj/search?query=au:%22%D8%B4%D9%81%D8%A7
%D8%A1%20%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF%20%D8%AD%D8%B
3%D9%86%22 

غٌة الراعب فً التحمك من اٌمان شٌخ االبطح ابً ب 4
 طالب

https://lib.imamhussain.org/lib/book/13173 

سفر المراة من  ٌر محرم بوسائط النمل  حكم 5
 المعاصرة

file:///C:/Users/laptop/Downloads/Telegram%20Desktop/2_5429231
522802570845.pdf 

 file:///C:/Users/laptop/Downloads/Telegram%20Desktop/2.pdf الحك الشرعً للمراة فً االرث فً الفمه االسالمً 6

-https://search.emarefa.net/ar/detail/BIM-938821 الشرٌعة االسالمٌة حموق زوجة المفمود فً 2
%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84 

https://jcois.uobaghdad.edu.iq/index.php/2075_8626/article/view/2 اإلسالمً الفمه فً المباح لتمٌٌد الفمهٌة التطبٌمات 2
11 

 

 _جدول روابط المؤلفات المنشورة 

 /https://islamic.uodiyala.edu.iq االعتكاف واحكامه فً الفمه االسالمً 1

 https://uodiyala.edu.iq/news?ID=8130 احكام النهب واالختالس فً الفمه االسالمً 2

عبدهللا بن عباس )رض( عنهما واراءه الفمهٌة فً  3
 العبادات

http://www.isbniraq.org/?pa_%D8%A7%D8%B3%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81=%D8%A3 

 

 ( التً لام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العدد  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
الذي 
نشر 

 فيه

 السنة

/15/11 43 التطرف / دراسة فمهٌة ونفسٌة  العراق مجلة  دٌالى  1
2000 

 22/3/2010 00 فً تزوٌج ابنته والٌة اجبار االب العراق اآلدابكلٌة  2

 13/4/210 303 بعد فسخ الخطوبة استرداد الهداٌاحكم  العراق اإلسالمٌةالعلوم  3

 2010 102 االسالمً فً الفمه المرأةصدلة حكم  العراق األستاذ  4

 2021 3 حكم سفر المرأة من  ٌر محرم السودان االسالمٌةدراسات العلوم  5

 

 



 

 

 

 

 . عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب محلية /دولية اسم الهيئة ت
 انتهاء العضوية

 مالحظات

      

      

      

 

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

 ما حصل عليه نوع اإلبداع او النشاط  ت
)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

 السنة عنوان النشاط او اإلبداع الجهة المانحة

 2015 المؤتمر العلمً الثامن ة دٌالىٌكلٌة ترٌ شكر وتمدٌر مشاركة بحث 1

كلٌة العلوم  شكر وتمدٌر حضور 2
 االسالمٌة

 2016 الٌوم العالمً للغة العربٌة

كلٌة العلوم  شكر وتمدٌر انجاز اعمال 3
 االسالمٌة

 2012 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

اعداد مواد علمٌة  4
 دراسٌة

كلٌة العلوم  شكر وتمدٌر
 االسالمٌة

 2012 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

جهود مبذولة لالرتماء  5
 بالوالع العلمً

 2012 مكتب المحافظ محافظة دٌالى شكر وتمدٌر

كلٌة العلوم  شكر وتمدٌر كتاب تألٌف 6
 االسالمٌة

 2012 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

مكتب المرجع الدٌنً الشٌخ دمحم  دٌالى  شكر وتمدٌر  مشاركة بحث  2
 الٌعموبً

           
2012                       

 حلمات نماشٌة 2
 

العدٌد من كتب 
 الشكر والتمدٌر

كلٌة العلوم عمادة 
 االسالمٌة

/ 2012 عناوٌن متعددة
2022 

رئٌس جامعة  شكر وتمدٌر جهود فً مؤتمر علمً 0
 دٌالى

مؤتمر المران الكرٌم وعلوم 
 الحٌاة 

2022 

وزٌر التعلٌم  شكر وتمدٌر تثمٌن جهود 10
 العالً

 2021 استكمال متطلبات العام الدراسً

 2022 االشراف على مراكز االلتراع رئٌس الوزراء وتمدٌر شكر تثمٌن جهود 11

 

 والترجمة التألٌف -

سنة  اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 النشر

عدد 
الط
بعا
 ت

منهجية / 
 غير منهجية

  ٌر منهجً 25 2012 المطبعة المركزٌة لجامعة دٌالى االعتكاف واحكامه فً الفمه االسالمً 1

  ٌر منهجً 50 2012  الفمه االسالمً احكام النهب واالختالس فً 2



 المطبعة المركزٌة لجامعة دٌالى

  ٌر منهجً 25 2021 المطبعة المركزٌة لجامعة دٌالى عبدهللا بن عباس واراءه الفمهٌة فً العبادات 3

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 فمطالعربٌة  -1

 

 

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

2.  

  

 


