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 2017 في مساعد استاذ لقب على حاصل*  بغداد 1980ساعد دكتور من مواليد استاذ م 

 :الدراسية الشهادات 

  

 2005/2006 عام المستنصرية الجامعة التربية كلية من التاريخ في البكالوريوس شهادة على حاصل

 2008 عام المستنصرية الجامعة التربية كلية من االصغرية بالمدة االسالمي التاريخ في الماجستير شهادة على حاصل

 2013 عام المستنصرية الجامعة التربية كلية من االصغرية بالمدة االسالمي التاريخ في الدكتوراه شهادة على حاصل

 :الجوائز والتكريم األكاديمي

 (جدا جيد) وبدرجة التربية كلية في التدريس طرائق وحدة في التربوي التأهيل دورة في شهادة على حاصل*

 . التربية كلية الجديد الترقيات نظام عمل ورشة في مشاركة شهادة على حاصل*

 (والتطبيق الفن بين االكاديمي الوظيفي والسلوك االبتسامة) بعنوان التربية كلية في مشاركة شهادة*

 (االنسانية النفس في الخسارة حجم) بعنوان عمل ورشة في التربية كلية من مشاركة شهادة على حاصل*

 (نسبته ارتفاع من التخلص وسبل اإللكتروني االستالل)بعنوان عمل ورشة في التربية كلية في مشاركة شهادة على حاصل

 (داعش بعد ما العراق) بعنوان( ع) الصادق االمام بجامعة ندوة في مشاركة*

 المستنصرية الجامعة التربية كلية والعشر ونفي الرابع التخصصي العلمي المؤتمر وقائع تغطية في تقديرية لمشاركتي شهادة*

 

 الخبرة األكاديمية والتدريس:

 

  االسالمي التاريخ عن المدني المجتمع مؤسسات في محاضرات القاء*

 (المدينة الى مكة من النبوية الهجرة اسباب) بعنوان الزائر االستاذ بصفة(ع) الصادق االمام جامعة في محاضرات القاء*

 (اكسل ورد و بوينت بور) عن المستنصرية الجامعة رئاسة في  المستمر التعليم وحدة في دوره*

  (اكسل ورد و بوينت البور) عن المستمر التعليم وحدة التربية كلية في دورة*

 

 المقررات الدراسية التي تم تدريسها:
 

 الدراسات العليا الدراسات األولية
( الدراسة السيرة النبوية والخالفة الراشدةالمرحلة االولى )

 الصباحية
(السيرة النبوية والخالفة الراشدةدراسة الماجستير )  
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 الجمعيات:األنتساب المهني او 

 

 التاريخ قسم في دائميه لجنه عضو*

  دائمة غير لجان عضو* 

 المنشورات العلمية

 

 التربية كلية مجلة في بحوث لعدة مقوم*

 المنشورة البحوث

  السالم عليه طالب ابي بن علي المؤمنين امير عند العطايا_1

 تاريخيه دراسة مظعون بن عثمان_2

  السالم عليه علي االمام عهد في االسالمية العربية للدولة اإلدارية االقاليم_3

  تاريخية دراسة ه749 سنة المتوفي الدين شهاب هللا فضل البن االمصار ممالك في االبصار مسالك كتاب في غرناطة مملكة_4

 الهجري السابع للقرن الثاني النصف خالل الشام بالد في الصليبية االمارات سقوط في واثرة المتوسط البحر في التجاري النشاط

 

 تطوير المهارات:

 

 لدي خبرة في استخدام الكمبيوتر وبرامج االفيس 


