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املهارات

1

اللغةِ العربية  ،والشعر  ،اإللقاء  ،اخلطابة .

2

مستوى جيد يف التعامل مع احلاسوب وبراجمه .

الشهادات احلاصلة عليها

1

بكالوريوس علوم اسالمية

2

ماجستري أصول الدين  /ختصص  :عقيدة وفلسفة إسالمية من جامعة العلوم اإلسالمية
العاملية 2012م

3

دكتوراه ختصص عقيدة وفلسفة للعام الدراسي  2017م .

4

حاصل على شهادات حمليّة يف اجلانب التنموي والثقايف { }ToT

النشأة العلمية
بدئتْ نشأة دراسيت يف مدينة األعظمية اليت ترعرعتُ هبا وهنلتُ من اساتذهتا وأدباءها
ومُثقفيها ومن عُلماء الدين الوسطيني املُعتدلني فكان هلؤالء األثر البالغ يف
صقل شخصيّيت وموهبيت العلميّة والرتبويّة .

الوظائف احلكومية التي شغلها

1

عُينتُ مُدرساً بعقد عام 2006م  ،ثمَّ بفضل اهلل مت تعييين على املالك الدائم يف عام 2007م

2

ثُمَّ وكّلَت يل مهام إداريّة وهي (أمني املتكبةة العلميّة ) عالوة على مهنة البدريس لثقة الدائرة
بي .

3

ويف عام 2013م متَّ اخياري ( مدير لثانوية ) تضم مئات الطلةة مبوسطة واعدادية بعد
حصويل على نسةة جناح (  ) % 100ألكثر من أربع سنوات  ،ونشاطات ختدم الوسط
البعليمي يف العراق .

4

بعد حصويل على شهادة الدكبوراه نقلت إىل التكليّة فأصةحت أسباذاً معيد فيها

5

بعد مةاشرتي البدريس يف التكليّة ملدة أقل من سنة مت اخبياري لوظيفة مقرر قسم
اصول الدين عالوة على مهنة البدريس .

1

الوظائف واألعمال مع اجلهات الغري حكومية

عملتُ مع منظمة املرأة واملستقبل العراقية تقريباً من عام  2007م وبشكل متواصل
يف أعمال انسانيّة وثقافيّة ورياضيّة .

2

متَّ اختياري من قِبل منظمة املرأة إلدارة مشروع { اإلسعافات األوليّة } للنساء
النازحات فقط  ،وضَمَّ مجيع حمافظات العراق ومبوافقات رمسيّة ودعم من وزارة
الصحة العراقيّة  ،وأُقيم املشروع يف مُستشفى النُعمان  ،وبقاعات تدريبيّة بإعداد
وأشراف املنظمة وخاصّة من رئيس املُنظمة الدكتورة ندى .

3

عَمِلتُ مدرباً يف مشروع تعزيز ومتكني دور املرأة والشباب يف منظمة املرأة
واملستقبل العراقية .

4

كانت يل جوالت خدميّة للمرضى وكبار السن وتعليم وترفيه األطفال يف
مشروع إعانة النازحني يف خميم النهروان وبدعم لوجسيت مطلق من
قِبل رئيس منظمة املرأة واملستقبل العراقية الدكتورة الطبيبة ندى اجلبوري

ّ
أهم الدورات والندوات واملشاركات التدريبية و التدريسية

1

دورة طرائق التدريس /للعام الدراسي  . 2013وأخرى يف سنة 2016

2

دورة عن حقوق املرأة يف اإلسالم  ،وقانون اجملتمع املدني

3

دورة عن نبذ العنف واإلرهاب ضد اإلنسان وموقف اإلسالم منه

4

دورة علمية لنخبة من األساتذة والعلماء عن العلوم املعاصرة املكملة ألصول الفقه

5

دورة علمية عن أُسس حتقيق املخطوطات

6

ندوة عن تعزيز دور املرأة يف اجملتمع

7

دورة يف علم الفرائض واملواريث الشرعية

8

دورة تطويرية يف مبادئ القراءة الصحيحة

9

ندوة علمية عن جهود الدكتور حممد رمضان العلمية

10

دورة تطويرية يف مهارات القراءة الذكية

11

دورة علمية يف مهارات اإللقاء احلوار

12

ندوة يف مصلح احلديث يف اجلامعة العراقية للعام 2017م .

13

ندوة يف علم األديان يف اجلامعة العراقية للعام 2017م .

14

حاصل على {  }ToTمن مؤسسة العراقة للثقافة والتنمية

15

دورة يف التنمية البشرية يف مؤسسة العراقة للعام  2018م

16

عضو يف نقابة االكادمييني العراقيني

17

حاصل على شهادة من نقابة االكادمييني العراقيني يف ورشة أقامتها حتت
عنوان { االستاذ الزائر }

18

حاصل على شهادة من املدرب الدويل ثامر حساني خبصوص { اسرتاتيجيات
التدريس اإلبداعيّة }

1

البحوث واملؤمترات

مُشارك لبحث بعنوان  ( :آيات قرآنية حثت اإلنسان على التفكّر والنظر والتعقّل
واالعتبار) للعام 2017م .

2

شاركتُ ببحث  ( :طريق الوصول اىل معرفة اهلل تعاىل عند أهل العرفان ) .

3

شاركتُ ببحث حول ( القضاء والقدر دراسة عقدية )

4

شاركتُ يف املؤمتر الذي أُقيمَ يف قسم اصول الدين للعام الدراسي 2017م
بعنوان ( توحيد الربوبية وأثره يف مواجهة الفنت املعاصرة )

5

ندوة أقامها ديوان الوقف السين لعام 2017م  ،واليت كانت بعنوان  ( :ضحايا
النساء واألطفال ما بعد حترير املوصل واسرتجاع حقوقهِنَّ ) .

-6

شاركتُ يف محلة نبذ التطرّف والتعصب برعاية رئاسة ديوان الوقف السين

ومتَّ استضافيت بلقاء تلفزيوني مع قناة سامراء .
7

شاركتُ يف املؤمتر الثاني عشر للعام الدراسي 2018م الذي أقامته كلية اإلمام
األعظم اجلامعة بعنوان  ( :املُعاجلات اإلسالمية لظاهرة اليأس يف واقعنا املُعاصر )
2018

8

شاركت يف املؤمتر العلمي الذي أقامته دائرة التعليم حول تطوير التعليم والرتبية
يف العراق للعام  2018م .

9

شاركت يف املؤمتر العلمي اخلاص بقسمِنا بعنوان ( امساء اهلل احلسنى وأثرها
يف الفرد واجملتمع ) للعام الدراسي 2018م

10

عضو مُشارك جلميع الندوات واملؤمترات العلميّة اليت تُقيمُها مؤسسة العراقة للثقافة
والتنميّة املُستدامة .

11

مشارك يف مؤمتر [ نساء األنبار أكثرُ أمناً ] حتت عنوان  { :صناعة املرأة بني
التوظيف والتسويف }

