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 أوالً : المؤهالت العلمية

 
    

 
 

  ١٩٩٩ 
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 االلقاب العلميةثانياً : 

 

  

  

 : المقررات الدراسية التى قمت بتدريسها ثالثا"

    
١   ٢٠١٣ 
٢   ٢٠١٨ 

 

  :التي أشرف عليها) الرسائل  ،االطاريح  (: رابعا"

    

١   ٢٠١٧ 

٢   ٢٠١٨ 

  

  التي شارك فيهاالعلمية والندوات المؤتمرات : خامسا"

     
١  ٢٠١٨   
٢  ٢٠١٩   

٣  ٢٠١٨   
٤ – ٢٠١٨   
٥ – ٢٠١٩   

  تاريخ الحصول على اللقب   اللقب العلمي   ت

  ٢٠١٤  استاذ مساعد   ١

٢      



  
  
  
  
  
  
 

 

٦  ٢٠١٩   
  االخرى: األنشطة العلمية  سادسا" 

  
 power point  

 – 
–  

  
 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، : "سابعا

    
١  ٢٠١٨  كلية الدراسات القرآنية  -جامعة بابل  كتاب شكر من جامعة بابل  

٢  ٢٠١٨  كلية العلوم االسالمية   كتاب شكر من جامعة كربالء  

٣  ٢٠١٨  كلية التربية   كتاب شكر من جامعة كربالء  

٤  ٢٠١٩ كلية التربية   كتاب شكر من جامعة القادسية  

٥  ٢٠١٩ كلية القانون   كتاب شكر من جامعة القادسية  

٦ ٢٠١٩  ابن رشد  كتاب شكر من كلية التربية ابن رشد  

٧ ٢٠١٩  ابن رشد  كتاب شكر من كلية التربية ابن رشد  

 

 البحوث العلمية  :ثامنا"

   

١  ٢٠٠٥ 

٢  ٢٠٠٦ 

٣  ٢٠٠٧ 

٤  ٢٠١٣ 



  
  
  
  
  
  
 

 

٥  ٢٠١٤ 

 الكتب المؤلفة أو المترجمة. :"تاسعا

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 ٢٠١٥ التوجيه النحوي للقراءة القرآنية   ١

 ٢٠١٥ قرآنية في اللغة والنحو  تدارسا ٢

٣   

٤   

٥   

  

  ات .ــ:اللغ "عاشرا

 عربي             

 انكليزي           

  


