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التحصيل الدراسي :دكتوراه في العلوم اإلسالمية.
اللقب العلمي :أستاذ مساعد في الحديث النبوي.

المناصب اإلدارية التي َّ
تسنمها:
 .1رئيس قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية
 .2رئيس قسم الدعوة والخطابة والفكر .
 .3رئيس قسم ضمان الجودة واألداء الجامعي .
المالية.
 .4معاون العميد للشؤون اإلدارية و ّ
 .5معاون مدير عام التعليم الديني.

الدينية واإلجتماعية :
المناصب
ّ
األئمة والخطباء .
 عضو المجلس العلمي إلثبات ّ
أهلية ّ
التعليمية.
 نائب األمين العام لمؤسسة نبع الهدى
ّ
 العمل في مجال التدريب والتطوير.

 إمام وخطيب لسنو ٍ
ات ِع َّدة .عضو المنتدى العلمي والثقافي .
 عضو مجلس نقابة األكاديميين العراقيين.

كتب الشكر :
حصلت على العديد من كتب الشكر .

التطويرية :
التقديرية والدورات
الشهادات
ّ
ّ
 شهادة الـ  UKفي ضمان الجودة للجامعات العربية. شهادة في دورة مكافحة الفساد واإلصالح اإلداري .شهادة في دورة التخطيطاالستراتيجي المؤسَّسي .
 -شهادة من إتحاد الجامعات العر ّبية .

التحديات التي تواجه األسرة.
 شهادة في مؤتمرّ
 .شهادة مشاركة في مؤتمر اإلعجاز العلمي.العصبية
 شهادتان في دورة اإليتيكيت العام .شهادة في دورة البرمجة اللغويةّ
 -شهادة في طرائق التدريس الجامعي .

المؤتمرات الندوات التي أقامها وحضرها:
 مؤتمر الخاص بتطوير الطلبة ( قام به إتحاد الجامعات العر ّبية (.
 المؤتمر العلمي( ،تخطيط واالستشراف المستقبلي( .

 مؤتمر اإلعجاز العلمي الثاني .المؤتمر العلمي (،التعليم الجامعي وسبل
اإلرتقاء به).
 مؤتمر الحوار بين الطوائف واألديان .
مقر اًر لجلسات
الدين) ،وكنت ِّ
التطرف في ّ
 المؤتمر الفكري ( ظاهرة الغلو و ّ
المؤتمر .

السني حول الحوار بين الطوائف واألديان
 المؤتمر الوطني في ديوان الوقف ّ
في جامع أم القرى .

وسطية اإلسالم ).
 ندوة بعنوان ( الحوار في ظل
ّ

الّلجان التي شارك فيها :
 رئيس لجنة تعويض المتضررين من األعمال اإلرهابية . رئيس اللجنة العليا في ديوان الوقف السني لإلصالح اإلداري .الكلية .
 عضو اللجنةالعلمية في ّ
ّ

العلمية .
 عضو اللجنة التحضيرّية للمؤتمراتّ

الكلية  .عضو لجنة تطوير المناهج في كليات الشريعة .
 عضو في مجلس ّ -عضو مجلس ضمان الجودة واألداء الجامعي .

