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ي شغلها :  -
 إلوظائف إلت 

ة من  مكان إلعمل إلوظيفة ت  إىل –إلفي 

بية مدرس 1  2006-1994 مديرية تربية دياىل-وزإرة إلي 
بية متوسطة إلخلدمدير  2  1997-1995 مديرية تربية دياىل-وزإرة إلي 

ي  3 بية مدير ثانوية حمورإب   2000-1998 مديرية تربية دياىل-وزإرة إلي 

بية  4 تدريسي قسم إلي 
معهد إعدإد  -إالسالمية
 دياىل –إلمعلمير  

بية  2006-2002 مديرية تربية دياىل-وزإرة إلي 

بية كلية –جامعة دياىل  تدريسي  5 إلي 
 إالساسية

2006-2010 

كلية إلعلوم –جامعة دياىل  تدريسي  6
 إالسالمية

2010- 

مسؤول ضمان إلجودة  7
 وإالدإء إلجامعي 

كلية إلعلوم –جامعة دياىل 
 إالسالمية

2018-2019 

كلية إلعلوم –جامعة دياىل  إمير  مجلس  8
 إالسالمية

2019-2019 

كلية إلعلوم   –جامعة دياىل  مقرر إلدرإسات إلعليا 9
 إالسالمية

2019-2019 

كلية إلعلوم   –جامعة دياىل  مسؤول شعبة إلبعثات  10
 إالسالمية

2019-2022 

يعة  11  رئيس قسم إلشر
 

كلية إلعلوم   –جامعة دياىل 
 إالسالمية

2020- 

 

ي درس فيها -
 إلجامعات إو إلمعاهد إلت 

ة من  إلجهة )إلجامعة )إلكلية(/ إلمعهد( ت  مالحظات إىل –إلفي 

  2006-2002 دياىل–معهد إعدإد إلمعلمير   1

بية إالساسية  -جامعة دياىل 2   2010-2006 كية إلي 
  -2010 كلية إلعلوم إالسالمية  -جامعة دياىل 3

 

ي قام بتدريسها  -
 إلموإضيع إلدرإسية إلت 

إلجامع ت
 ة 

 إلسنة إلدرإسية  إلمادة  إلقسم  إلكلية

بية  دياىل  1 إلي 

 إالساسية 

 2010-2006 عربية عامة  إللغة إلعربية 



إلعلوم  دياىل  2

 إالسالمية 

يعة   علوم قرآن .1 إلشر

تفسير آيات  .2

 إالحكام

 إلتالوة  .3

2010-2019 

إلعلوم  دياىل  3

 إالسالمية 

بية  علوم إلقرآن وإلي 

 إالسالمية 

 إعجاز قرآن .1

 تاري    خ قرآن .2

ي علوم  .3
 
إت ف محاض 

 إلقرآن

 علم إلتفسير مدخل إىل  .4

منهج إلبحث  .5

وإلتحقيق) درإسات 

 عليا(

تفسير تحليلي  .6

وموضوعي ) درإسات 

 عليا(

2019-  

 ؤبدإعات إو نشاطات حصل فيها عل )جوإئز/ شهادإت تقديرية/كتب شكر( -

نوع إإلبدإع إو   ت
 إلنشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/ 
شهادة 
تقديرة/ 
كتاب 
 شكر(

 إلسنة إإلبدإععنوإن إلنشاط إو  إلجهة إلمانحة

كتاب   1
 شكر

بية  عميد كلية إلي 
 إالساسية 

 
ع بمبلغ من إلمال  تي 

2008 

كتاب   2
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية 

 2014 لجنة إمتحانية 

كتاب   3
 شكر

ع بمبلغ من إلمال   2010 تي 

كتاب   4
 شكر

بية  عميد كلية إلي 
 إالساسية 

 2010 حضور ندوة 



كتاب   5
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية 

ة   2011 جهود متمير 

كتاب   6
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

إلحصول عل إلدكتورإه 
 بمدة إالصغرية 

2013 

كتاب   7
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة   2013 جهود متمير 

كتاب   8
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ي لجنة 
 
ة ف جهود متمير 

 إلصيانة 
2013 

كتاب   9
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

إهدإء نسخة من إطروحة 
 إلدكتورإه إىل مكتبة إلكلية 

2014 

كتاب   10
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2014 تأليف كتاب 

كتاب   11
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2014 لجنة إمتحانية 

كتاب   12
 شكر

بية  عميد كلية إلي 
 إالساسية 

حصول إلكلية عل إلمرتبة 
 إالول 

2011 

كتاب   13
 شكر

 2003 لجنة إمتحانية  مدير عام تربية دياىل 

كتاب   14
 شكر

 2010 لجنة إمتحانية  رئيس جامعة دياىل 

كتاب   15
 شكر

 2014 لجنة إمتحانية  رئيس جامعة دياىل 

كتاب   16
 شكر

حصول إلكلية عل إلمرإكز  وزير إلتعليم إلعاىلي 
ي تقييم 

 
إلثالثة إالوىل ف

 إالدإء

2011 

كتاب   17
 شكر

إهمية إلمنجز إلعلمي و  وزير إلتعليم إلعاىلي 
ي إلذي حققته 

 
إلمعرف
 إلجامعة 

2014 

كتاب   18
 شكر

إهمية إلمنجز إلعلمي و  إمير  مجلس إلجامعة 
ي إلذي حققته 

 
إلمعرف
 إلجامعة

2014 

كتاب   19
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية 

 2016 لجنة إمتحانية 

كتاب   20
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية 

ة   2017 تثمينا لجهود متمير 

كتاب   21
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة   2015 جهود متمير 

كتاب   21
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة   2015 جهود متمير 

22      



كتاب  
 شكر

إ أالنسنية  مؤسسة فير
 لتنمية قدرإت إلمأة 

 2016 تعاون 

  
 

 
كتاب 
 شكر

 
عميد كاية إلعلوم 

 إالسالمية

 
 تثمير  جهود

2016 

  
 

 
كتاب 
 شكر

 
مساعد رئيس 

 إلجامعة

 
ة  جهود متمير 

 
2017 

   
كتاب 
 شكر

 
عميد كلية إلعلوم 

 إالسالمية

 
 تثمير  جهود

 
2018 

كتاب   
 شكر

كلية إلعلوم عميد  
 إالسالمية

 2018 تثمير  جهود

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2018 تثمير  جهود

  
 

 
كتاب 
 شكر

 
عميد كلية إلعلوم 

 إالسالمية

 
 تثمير  جهود

 
2019 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2019 تثمير  جهود

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2019 جهودتثمير  

كتاب   
 شكر 

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2019 تثمير  جهود

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2019 تثمير  جهود

كتاب   
 شكر

ة رئيس جامعة دياىل  2019 جهود متمير 

  
 

 
كتاب 
 شكر

 
وزإرة إلتعليم إلعاىلي 

 وإلبحث إلعلمي 

 
ة  جهود متمير 

 
2020 

كتاب   
 شكر

كلية إلعلوم عميد  
 إالسالمية

 2020 تثمير  جهود

كتلب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2020 شكر وإمتنان

كتاب   
 شكر 

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2020 تثمير  جهود

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2020 تثمير  جهود

      



كتاب 
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2020 جهودتثمير  

   
كتاب 
 شكر

 
إلمركز إلدوىلي 

للدرإسات إلنفسية 
بوية  وإلي 

 
ة  جهود متمير 

 
2021 

كتاب   
 شكر

ة رئيس جامعة دياىل  2021 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2021 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2021 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2021 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

إلمركز إلدوىلي 
للدرإسات إلنفسية 

بوية  وإلي 

ة  2021 جهود متمير 

كتاب   
 شكر 

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2021 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2021 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2021 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2021 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2021 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2021 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2021 تثمير  جهود

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2021 تثمير  جهود

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

 2021 تثمير  جهود

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2021 جهود متمير 

   
كتاب 
 شكر

  
عميد كلية إلعلوم 

 إالسالمية

  
ة  جهود متمير 

 
2022 



      

كتاب   
 شكر

إلعلوم عميد كلية 
 إالسالمية

ة  2022 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
إالسالمية/ جامعة 

 تكريت

 2022 تثمير  جهود

كتاب   
 شكر 

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2022 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2022 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2022 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2022 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2022 جهود متمير 

كتاب   
 شكر

عميد كلية إلعلوم 
 إالسالمية

ة  2022 جهود متمير 

 

ي شارك فيها.  -
 إلمؤتمرإت وإلندوإت إلعلمية وإلورش إلت 

 نوع إلمشاركة إالنعقادمكان  إلعنوإن ت
 حضور( -)بحث

 إلسنة 

إلفكر إالسالمي بير   1
 إالصالة وإلمعاضة

جامعة دياىل كلية 
 إلعلوم إالسالمية

وط وإلكيفية  بحث)إلشر
عية(  للعمل بالسياسة إلشر

2013 

ي  2
مؤتمر إالعجاز إلقرآب 

 إلثالث
جامعة دياىل كلية 
بية إالساسية  إلي 

ي 
بحث)منهج إلتدرج إلقرآب 

ي  ي دعوة إلنت 
 
 (ف

2011 

إللغة إلعربية وعلوم إلقرآن  3
 )إصالة ومعان تتجدد(

-إلجامعة إلعرإقية
بية بنات  كلية إلي 

بحث)بير  إللغة إلقرآنية 
 وإللهجات إلعرإقية(

2011 

إلحملة إلوطنية إالسالمية  4
لمناهضة إلغلو وإلتطرف 

 وإالرهاب

ديوإن إلوقف 
ي 
 إلست 

 2015 حضور

ي  5
مؤتمر إالعجاز إلقرآب 

 إالول
كلية   -جامعة دياىل

بية إالساسية  إلي 
 2008 حضور

ي  6
مؤتمر إالعجاز إلقرآب 

ي 
 إلثاب 

  –جامعة دياىل 
بية  كلية إلي 
 إالساسية

 2009 حضور

إلمؤتمر إلدوىلي إألول  7
ي 
 
لالتجاهات إلمتقدمة ف
إلدرإسات إإلسالمية 

إلمحفل إلعلمي 
 إلدوىلي 

نيت  2017 مشاركة عي  إالني 



وإلحضارة وإلمخطوطات 
 وإلوثائق إلتاريخية

ي ضوء  8
 
ي ف

إلتعايش إالنساب 
ي 
 إلتعدد إلديت 

جامعة بابل كلية 
  إلدرإسات إلقرإنية

 2017 بحث/حضور 

إلمؤتمر إلعلمي إلدوىلي  9
 إالول جامعة إلكوت

كلية إلكوت 
  إلجامعة

 2017 بحث/حضور 

كلية إلعلوم   وحدتناإلتسامح إساس  10
–إالسالمية 

  جامعة دياىل

 2018 بحث/حضور

شارك بثمانية دورة  11

ونية   إلكي 

نيت  جامعة هارفرد  2020 مشاركة عي  إالني 

شارك بسبعة دورإت  12

ونية   إلكي 

جامعة دياىل 

مركز إلتعليم 

 إلمستمر 

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

إلمشاركة بورشة  13

ونية   إلكي 

جامعة دمحم بن 

 رإشد )إالمارإت(

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

إلمشاركة بخمس دورإت  14

ونية   إلكي 

جامعة دياىل كلية 

 إلعلوم إالسالمية 

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

إلمشاركة بخمس دورإت  15

ونية  إلكي 

كلية إلطوسي 

 إلجامعة 

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

ونية  16 نيت  جامعة إلكوفة  إلمشاركة بدورة إلكي   2020 مشاركة عي  إالني 

ونية  17 جامعة دياىل كلية  إلمشاركة بدورة إلكي 

بية للعلوم  إلي 

 إلرصفة 

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

ونية  18 إلجامعة إلتقنية  إلمشاركة بدورة إلكي 

 إلشمالية 

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

ونية  19 كلية إلهندسة  إلمشاركة بدورة إلكي 

 جامعة إلموصل 

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

إلمشاركة بدورتير   20

ونية    إلكي 

جامعة تكنلوجيا 

إلمعلومات 

وإالتصاالت مركز 

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 



 إلتعليم إلمستمر 

ونية  21 جامعة جابر بن  إلمشاركة بدورة إلكي 

 حيان إلطبية 

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

ونية  22 إلجامعة إلتقنية  إلمشاركة بدورة إلكي 

 إلوسىط

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

ونية  23 جامعة دياىل كلية  إلمشاركة بدورة إلكي 

 إالدإرة وإالقتصاد

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

ونية  24 جامعة بغدإد   إلمشاركة بدورة إلكي 

 كلية إللغات

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

ونية  25 وزإرة إلشباب  إلمشاركة بدورة إلكي 

وإلرياضة دإئرة 

 إلرعاية إلعلمية 

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

ونية  26 نيت  مركز إالصباح إلمشاركة بدورة إلكي   2020 مشاركة عي  إالني 

ونية  27 جامعة  إلمشاركة بدورة إلكي 

تكنولوجيا 

إلمعلومات 

وإالتصاالت 

قسم إلشؤون 

 إلعلمية 

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

ونية  28 جامعة دياىل كلية  إلمشاركة بدورة إلكي 

بية إالساسية   إلي 

نيت   2020 مشاركة عي  إالني 

إلمؤتمر إلدوىلي إالول"  29

ي إلفتوى 
 
بوية ف إالبعاد إلي 

عية رؤى معاضة"  إلشر

دياىل كلية جامعة 

 إلعلوم إالسالمية

ي 
بحث )إالسلوب إلقرآب 

ي تحريم إلخمر(
 
 ف

2020 

ي "  
إلمؤتمر إلدوىلي إلثاب 

عي بير  
إلنص إلشر

ضوإبط إلفهم وإشكالية 

 إلتطبيق عل إلوإقع"

جامعة دياىل 

/كلية إلعلوم 

 إالسالمية

بحث )إالجتهاد إلفقهي 

ي زرإعة إعضاء 
 
إلمعاض ف

ير بجسم إالنسان(  إلخي  

2022 

 



ي قام بالنشر فيهاimpact factorsإلمجالت إلعلمية و مجالت ) -
 ( إلت 

إلعدد  عنوإن إلبحث إلدولة إسم إلمجلة ت
إلذي 

 نشر فيه

 إلسنة

أشنونا للدرإسات  1
 إالنسانية

ي إلقرآن إلكريم إلعرإق
 
 2016 إلرإبع لغة إلقوة ودالالتها ف

ي  إلعرإق إلفتح 2 ي دعوة إلنت 
 
ي ف

وقائع  منهج إلتدرج إلقرآب 
 مؤتمر

2011 

دياىل للبحوث  3
 إالنسانية

 2012 53 سورة إلبينة درإسة تحليلية إلعرإق

 2010 114 إلقرآن إلكريم وإالحرف إلسبعة إلعرإق إالستاذ 4
دياىل للبحوث  5

 إالنسانية
ي بنان إالنسان إلعرإق

 
 2013 58 أعجاز إلقرآن ف

ي بذل إلمال إلعرإق إلفتح 6
 
 -إلقرآن إلكريم وذمه إلرياء ف

 درإسة موضوعية
24 2005 

دياىل للبحوث  7
 إالنسانية

ي إلقرآن إلكريم إلعرإق
 
 2008 30 إلحقوق إلسياسية ف

ية إلعرإق إلفتح 8  2005 22 إلقرإءة إلتفسير

ي سورة إلنساء إلعرإق إلفتح 9
 
 2008 34 حقوق إلنساء ف

وقائع  إللغة إلقرآنية وإللهجات إلعرإقيةبير   إلعرإق  10
 مؤتمر

2011 

وط وإلكيفية للعمل بالسياسة  إلعرإق  11 إلشر
عية  إلشر

وقائع 
 مؤتمر

2013 

ي إلقرآن  إلعرإق إالستاذ 12
 
حق إلمساوإة وخصوصيته ف

 إلكريم مقارنة بالقوإنير  إلوضعية
111 2010 

ي مدح إلسعي وذم إلبطالة   إلعرإق  مجلة إشنونا  13
 
 2017 6  رسالة ف

مجلة إلعلوم  14
 إالسالمية 

ي تحقيق إن إلقرإن معجز   إلعرإق
 
 2017 17  رسالة ف

مجلة كلية إلعلوم  15
إالسالمية جامعة 

 بغدإد

إنفعال إلحزن عند يعقوب ودالالته   إلعرإق 
 إلنفسية 

 49 2017 
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ي شارك بها -
 إلدورإت إلت 

    

 2006 جامعة دياىل صالحية تدريس 1

جامعة دياىل كلية  دورة طرإئق تدريس 2

بية   إلي 

2005 

 2005 جامعة دياىل  دورة سالمة لغة 3

إلجامعة  دورة إلتأهيلية لتعليم إلحاسوب  4

 إلمستنرصية 

2002 

 2010 جامعة بغدإد دورة إختبار إلتوفل 5

جمعية إلباحثير   IC3دورة  6

 وإالكاديميير  إلعرب 

2010 

كلية إلعلوم  صيانة وفرمتة إلحاسوب 7

إالسالمية جامعة 

 دياىل 

2016 

إدرإة موإقع إلتوإص إالجتماعي  8

ونية   وإلموإقع إاللكي 

كلية إلعلوم 

إالسالمية جامعة 

 دياىل 

2018 

ية  9 ي   شهادة لغة إنكلير 
يطاب  إلمعهد إلي 

ج  كامي 

2019 

 

جمة -  إلتاليف وإلي 

إسم دإر  عنوإن إلكتاب ت
 إلنشر 

منهجية / غير  عدد إلطبعات سنة إلنشر 
 منهجية

ي  1
 
إت ف محاض 
 علوم إلقرآن

دإر دجلة 
عمان 
 إالردن

ي  إالوىل 2016  غير منهج 

لغة إلجوإرح  2
ي 
 
ودالالتها ف

إلقرآن إلكريم 

ي  إالوىل 2016 دإر إلنوإدر  غير منهج 



درإسة –
 موضوعية

ي  إلخمر  3
 
ف

إلقرآن إلكريم 
درإسة بير  

داللة إلقرآن 
إلكريم وموقف 
إلعلم إلمعاض 

 منه

دإر 
 إلمقتبس

ي  إالوىل 2016  غير منهج 

4      

 

 


