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أوالً :الشهادات
 أكمل الدراسة اإلبتدائية سنة  9168في مدينة سامراء. أكمل الدراسة المتوسطة سنة  9161في مدينة سامراء. أكمل إعدادية الدراسات اإلسالمية سنة  9111في مدينة سامراء. حصل على شهادة الدبلوم العالي في المعهد العالي إلعداد األئمة والخطباء والدعاة سنة  9119في بغداد. أكمل الدراسة الجامعية في كلية اإلمام األعظم سنة  9111بغداد بتقدير (جيد جداً). حصل على شهادة الماجستير في العقيدة عام.1499 - حصل على شهادة الدكتوراه في العقيدة االسالمية ,عام.1499 - مهتم بالحوار الثقافي الديني وقد مثل المجمع الفقهي العراقي في العديد من الندوات والملتقيات داخل العراق وخارجهثانياً :الوظائف
 ُعي ُِّنت إماما ً وخطيبا ً في جامع المهاجرين بمنطقة الغزالية ببغداد سنة  9117إلى .1449
 ُعي ُِّنت مدرسا بعقد في ثانوية الشيخ معروف الكرخي رحمه هللا تعالى في بغداد سنة  9111إلى سنة .1449
 ُعي ُِّنت إماما ً وخطيبا ً في مسجد النور بإمارة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة من سنة .1499 – 1449
 ُعي ُِّنت مدرسا ً بعقد في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا سنة  1447بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 ُعي ُِّنت مدرسا ً في مدرسة األنصار الدولية بإمارة الشارقة سنة  1448بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
 ُعي ُِّنت مدرسا ً في كلية اإلمام األعظم رحمه هللا الجامعة سنة  1499وإلى اآلن.
 مكلّف إماما ً وخطيبا ً في جامع اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان  tحسبة هلل تعالى من سنة  1499وإلى اآلن. -عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة واالفتاء .

ثالثاً :البحوث والمقاالت
 التحديات العقدية المعاصرة في مقام النبوة –دراسة عقدية -مطبوع . منهج النبي  rفي التربية والتعليم ,مطبوع. سورة العصر – دراسة تحليلية. أثر التوجيه اإلعرابي في مسائل العقيدة المختلف فيها في القران الكريم – دراسة عقدية ,أطروحة الدكتوراه. طرق الدعوة ونجاحها في سورة يس. االستفزاز أساليبه وصوره وعاقبته دراسة موضوعية من خالل سورة اإلسراء. النبوات عند األشاعرة. االستدالل العقلي في إثبات مسائل العقيدة في القران الكريم ,نبي هللا إبراهيم  uانموذجاً. التأمين بين الحظر واإلباحة. الردة في العالم اإلسالمي األسباب واألبعاد والحلول. بحث :التجديد في علم العقيدة ,بحث مقدم الى مؤتمر كلية اإلمام األعظم,مطبوع. بحث بعنوان ( :أساليب التربيةالنبوية في السنة النبوية) مطبوع ظاهرة الطالق األسباب والحلول .مجلة الرائد .1491 اإلفتاء ضوابط وشروط نظرة معاصرة .مجلة الرائد .1491 المولد النبوي وقفات وخواطر  ,مجلة الرسالة اإلسالمية .1492 بحث بعنوان :التغريب وأثره على عقيدةالمسلمين ,مطبوع. بحث بعنوان  :العقيدة االسالمية بين المقاصد والتفاصيل ,بحث مقدم الى جامعة االزهر عام 1496 /1491 /م.رابعاً :الدورات والمشاركات العلمية
 دورة في مهارات التعامل مع الحاسب اآللي سنة  1448في جامعة عجمان. دورة في مهارات تحقيق المخطوطات سنة  1447في الشارقة. دورة في مهارات تحقيق المخطوطات سنة  1447في الشارقة. دورة في األتكيت في الحياة الزوجية سنة  1446في مركز جمعة الماجد بدبي. دورة في فنون التواصل الوظيفي سنة  1441في مركز جمعة الماجد بدبي. دورة علمية في شرح كتاب الموافقات للشاطبي سنة  1441في دائرة أوقاف الشارقة. دورة في طرائق التدريس سنة  1499في بغداد. -دورة في القياس والتقويم سنة  1499في بغداد.

 دورة في تحرير المخاطبات والكتب الرسمية سنة  1491في أربيل. دورة في أسباب الخالف الفقهي قراءة معاصرة سنة  1492في بغداد. دورة في المسؤولية في الخطاب اإلسالمي المعاصر سنة  1492في بغداد. دورة في العلوم المعاصرة المكملة ألصول الفقه سنة  1492في بغداد. دورة في مهارات تعامل الدعاة مع وسائل اإلعالم سنة  1492في بغداد دورة في أسس تحقيق المخطوطات سنة  1491في بغداد. دورة في المعامالت المالية والمصرفية المعاصرة سنة  1491في أربيل. دورة في ترشيد الخالف الفقهي في وسائل اإلعالم سنة  1491في بغداد. دورة فقه الهوية سنة  1491في أربيل. دور علمية بعنوان :اإلفتاء في مسائل الطالق1491/91/2-9:م. دورة مهارات اإللقاء والحوار .1499/1/98-99 : دورة في علم المواريث.1498/8/9– 1499/91/11 : إلقاء محاضرة في كنيسة ماري يوسف بمناسبة أسبوع الوئام بين األديان.1498/1/2 ,خامساً :المؤتمرات والندوات
 شهادة حضور مؤتمر اإلعجاز العددي في القران الكريم سنة  1447في إمارة دبي. شهادة حضور في مؤتمر الجريمة اإللكترونية سنة  1441في جامعة الشارقة. شهادة مشاركة في المؤتمر العلمي السابع (تدريس العلوم اإلسالمية وحاجة المجتمع إليها) كلية اإلمام األعظم رحمه هللاسنة .1499
 شهادة حضور في المؤتمر العلمي الثامن (اإلستشراف في السنة والسيرة النبوية) كلية اإلمام األعظم رحمه هللا سنة.1492
 شهادة مشاركة في مؤتمر ( نظام األقاليم في العراق ,المشروعية والتطبيق) من1491/8/24-11 :م. حضور ندوة علمية عن الشيخ محمود غريب سنة  1492ببغداد. شهادة مشاركة في الندوة العالمية لحقوق اإلنسان في العراق سنة  1492في تركيا. حضور ندوة علمية حول الجهود الدعوية والفقهية واألصولية للعالمة عبد الكريم زيدان .سنة .1491 حضور ندوة الشيخ صبحي السامرائي وجهوده في علم الحديث.1491/91/17 : حضور ندوة بعنوان :بغداد ودورها في علم النحو ,للدكتور خليل السامرائي .1499/2/99 حضور ندوة بغداد ودورها في علم التاريخ .1499/9/1 : حضور ندوة بغداد ودورها في علم التفسير.1499/99/91 : المشاركة في مؤتمر ( التجديد واالستجابة لروح العصر) الذي أقامته كلية اإلمام األعظم الجامعة بتاريخ-9 :1499/91/1

 المشاركة في ندوة فقه المعامالت االلكترونية 1498/9/7-9 حضور مؤتمر القروض المعاصرة حكمها وضوابطها  , 1498/9/94اربيل.المشاركة في ندوة :العقود االلكترونية واحكامها ,عام  1498في اربيل.
 اقامة ندوة بعنوان :غرائب التأليف في التاريخ اإلسالمي ,في كلية اإلمام األعظم.1498/9/18: المشاركة في مؤتمر ( تغريب العلوم االسالمية) في كلية اإلمام االعظم سنة.1498 - مؤتمر الحرية والمواطنة الذي اقامته مشيخة االزهر بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين /في القاهرة .1497 - حضور ندوات بمناسبة االسبوع العالمي للوئام بين االديان اقامه مكتب االمم المتحدة في بغداد بتاريخ .1498/2/2 : مؤتمر حماية التعايش السلمي وحظر الكراهية ومكافحة التطرف  ,اقامته لجنة االوقاف البرلمانية  /بغداد.1498/1/2 / مؤتمر اإلتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة ,الذي اقامه مجمع الفقه االسالمي بمكة المكرمة ,التابعلرابطة العالم االسالمي  , ,من .1497/2/19-91
 المشاركة في عدة مؤتمرات مختصة في الحوار والتعايش وادارة التنوع في المجتمعات متعددة الهويات.التي تنظمهاجماعة سانت اجيديو عام 1498 -وعام  .1497في ايطاليا ,وعام  1496في المانيا.
 المشاركة في ندوة عن التعايش السلمي في كنيسة ماري اليوسفبتاريخ .1496/2/9
 حضور مؤتمر ( اسماء هللا الحسنى واثرها في اخالقيات الفرد والمجتمع) قسم اصول الدين بكلية االمام االعظم,بتاريخ.1496/1/19 :
 المشاركة في ورشة ( ادارة الوقت واالولويات) التي اقامها قسم التدريب في المجمع الفقهي العراقي ,بتاريخ.1496/2/16
 مشاركة في دورة ( حل مسائل المواريث بطريقة معاصرة) التي اقامها قسم الدعوة والخطابة في كلية االمام االعظمبتاريخ.1496/2/91-96 :
 المشاركة في ندوة ( الفتاوى المعاصرة  ..ما لها وما عليها) التي اقامها قسم الفقه واصوله في كلية االمام االعظمبتاريخ.1496/99/18 :
 المشاركة في دورة ( فن الذوق  ..االتكيت) قسم اصول الدين في كلية االمام االعظم ,بتاريخ.1496/91/1 : المشاركة في مؤتمر الفكر المقاصدي في العلوم الشرعية والعربية الذي اقامته كلية الدراسات االسالمية والعربية فيجامعة االزهر .1496
 المشاركة في مؤتمر الحوار العراقي لتعزيز الوطن و المواطنة ,في بغداد اقامته مؤسسة اديان. 1496 , اقامة مبادرة الحوار بين القيادات الدينية العراقية واالشراف على تدريب نخبة من الخطباء الشباب لتعزيز مفهومالتعايش والحوار الوطني .1496
 المشاركة في مؤتمر( بناء المجتمع وادارة االزمات في السيرة النبوية) الذي عقده المجمع الفقهي العراقي بتاريخ:.1491/9/97
 حضور العديد من المؤتمرات العلمية والثقافية والحوارية داخل العراق وخارجه. -تأسيس معهد دراسة التنوع الديني ,مع مجموعة من القيادات الدينية في العراق ,عام .1491

 اقامة ندوة حوارية مع قسم التدريب في العتبة الحسينية بعنوان ( خير امة اخرجت للناس ..بين النظرية والواقع) بتاريخ.1491/8/1
 المشاركة في مؤتمر ( الحوار العراقي لبناء الوطن والمواطنة) الذي عقدته مؤسسة اديان في مدينة اربيل بتاريخ-14 :.1491/8/11

