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 الصورة



 التدريس في جامعة ديالىالوظائف التي شغلها : -

 2018-2006 ديالى جامعة الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى 1
 االساسية

 2006 االدب الجاهلي اللغة العربية

 التربية ديالى 2
 االساسية

 2007 علم الصوت العربية اللغة

 التربية ديالى 3
 االساسية

 2008 النحو  العربية اللغة

العلوم  ديالى 4
 االسالمية

 2009 التفسير العقيدة

العلوم  ديالى 5
 االسالمية

 2010 االستشراق العقيدة

 القانون ديالى 6
 والعلوم

 السياسية

 السياسي الفكر السياسية العلوم
 االسالمي

2015 

القانون  ديالى 7
والعلوم 
 السياسية

الفكر السياسي  العلوم السياسية
االسالمي 
 المعاصر

2016 

 

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

 المسلمة المرأة مؤتمر 
 التشريع اصالة بين

  الواقع وتحديات

 2010 بحث العراقية الجامعة/

 االعجاز مؤتمر 
 الثاني القرآني

/  االساسية التربية كلية
 ديالى جامعة

 2011 بحث

 االعجاز مؤتمر 
  الثالث القرآني

 االساسية التربية كلية
 ديالى جامعة/

 2012 بحث

 الشريعة مؤتمر 
 واللغة االسالمية

 وثقافة العربية
  االعتدال

/  للبنات التربية كلية
 الموصل جامعة

 2012 حث

 

 الدورات التي شارك بها والتي أقامها -



مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة

جامعة  دورة الحاسوب 1
 ديالى

2006 

دورة طرائق  2
 التدريس

جامعة 
 ديالى

2006 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsالمجالت العلمية و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

مجلة كلية  
 االلهيات

في اللغة  الباء تركيا
العربية 

واالستعمال 
 القراني

8 2016 

مجلة كلية  
 االلهيات

الوسطية  تركيا
االسالمية 

ونظرية صراع 
 الحضارات

9 2017 

 

 

 تقديرية/كتب شكر(إبداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات  -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

مشاركة في  
 مؤتمر

 الجامعة وتقدير شكر
 العراقية

بحث الواقع 
السسيلوجي 

 للمراة  

   العدد
 في1826/ع.م

26/4/2011   

مشاركة في  
 ندوة

 القانون كلية وتقدير شكر
 والعلوم

 السياسية
   ديالى جامعة/

ندوة عن الدولة 
 المدنية

 العدد
 في 6/1213/أ

16/5/2011 

 

  

 اللغات التي يجيدها -

 اللغة العربية-1



 اللغة االنكليزية-2

 

 المشاريع ذات التأثير العربي : التأسيس لمشروع النهضه العربية  -

 Security in the Arab Gulf statesوالعولمة االقلمة بين العربية الخليج دول في االمن -

..among regionalization and globalization 

 مجلة اراء حول الخليج 2011يناير  -

- The importance of Africa in the vital area of the Gulf region and the 

countries of the worldالعالم ودول الخليج لمنطقة الحيوي المجال في إفريقيا أهمية 

 مجلة اراء حول الخليج 2010ديسمبر  -

 Defect)والحلول اإلشكاليات.. )العربية الخليج دول في السكانية التركيبة خلل) -

demographics in the Arab Gulf states .. (problems and solutions) 

 مجلة اراء حول الخليج 2011مارس  -

 Parliamentaryوالدوافع المعوقات: لعربيةا الخليج دول في البرلمانية التجربة -

experience in the Arab Gulf states: the obstacles and motives 

 Sociological analysis of theالسياسي والتغيير اإلصالح لجدلية السسيولوجي التحليل -

dialectic of reform and political change 

 Geostrategicااليرانية السياسة تحديد في ودورها الجيوستراتيجية االعتبارات -

considerations and their role in determining the Iranian policy 

- US withdrawal from Iraq, a political tactic or a consistent strategy 

 ثابتة استراتيجية ام سياسي ،تكتيك العراق من االمريكي االنسحاب

 China-Arab relations in aاالقطاب متعدد عالم في الصينية العربية العالقات -

multipolar world 

مجلة اراء 2011سبتمبر27العربية الخليج لدول المهم الدور في واثرها النووية الطموحات -

 حول الخليج

 The cultural space inواالختراق التحكم بين) العربية المنطقة في الثقافي الفضاء)

the Arab region (between penetration and Control) 

 Islamicمقارنة دراسة ـ الحضارات صراع ونظرية اإلسالمية الوسطية 

moderation and the theory of clash of civilizations, a comparative study 

 العربية الثورات ضوء في اإلسالمية للحركات السياسي المشروع

 الديمقراطية والممارسة الثيوقراطي العامل بين اإلصالح معوقات

 والتغيير اإلصالح لمفهومي السسيولوجي التحليل

 العولمة ظل في المرأة لواقع السسيولوجي التحليل



 االسالمية السياسية الحركات نقد في رؤية

 

 

 


