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 الخبرات العملية

 .اعمال كلٌة العلوم االسالمٌة كموظف مخول من قبل وزٌر التعلٌم العالًتسٌٌر 

 والى االن 2018عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة للشؤون العلمٌة والطلبة من معاون 

 فً جامعة دٌالى كلٌة الهندسة امانة مجلس الكلٌة لمدة ثمان سنوات تدرٌسً 

 الى االن  2014فً جامعة دٌالى كلٌة العلوم االسالمٌة من عام تدرٌسً 

 الثقافٌة المملكة االردنٌة وعضواللجنة فً كلٌة القدس تدرٌسً 

 المملكة االردنٌة لالعالمفً الكلٌة االسترالٌة محاضر 

 للتدرٌب االعالمًمركز اٌالف رئٌس نائب 

 رئٌس مشروع التعاٌش السلمً نائب 

 المدربٌن العربعضو اتحاد 

 جمعٌة المدربٌن االردنٌٌن عضو 

 بعدد من المؤتمرات والندوات الخارجٌة والداخلٌةالمشاركة 

 فً المملكة االردنٌة التربوٌه المسلكٌهبشكل مدرب للدورات العمل 

 فً مؤسسة وطن عربً بال حدود عضو اللجنة العلمٌة 

 المركز العراقً لتطوٌر قدرات الشباب عضو 

 والتنمٌة للتدرٌب  الدولٌهالمجموعة رئٌس نائب 

 اإللكترونٌة االتحاد الدولً للمواقع عضو 

 D.P.Tالعربً للتنمٌة والتدرٌب االحترافً مدرب معتمد عضو المنتدى 

 رسائل ماجستٌرمناقشة 

 دكتوراه  اطارٌحمناقشة 

 الدكتوراه واطارٌحعلمً لعدد من البحوث ورسائل الماجستٌر تقٌٌم 

  لغــاتال

 بغداد -العراق 

0096407711883205 

mscfadhal@yahoo.com 

 اإلنجلٌزٌة العربٌة



 السٌرة الذاتٌة والعلمٌة

   الكرٌم القران فً واالختٌار االجتباء كتاب

    المعاصرة والتحدٌات المفاهٌم االسالمٌة الثقافة كتاب

   المجتمع كلٌات فً ٌدرس منهحً   

 القرانٌة الدراسات فً التجدٌد جوانب كتاب

 الكتب المؤلفة

 االبحاث المنشورة

   تكرٌت جامعة مجلة  الكرٌم القران فً الزراعة آٌات

 تكرٌت جامعة مجلة موضوعٌه تحلٌله دراسة الكوثر سورة

 المفسرٌن عند والتطبٌقات االصول: الكرٌم القران مقاصد

 االزهر جامعة الدٌن اصول كلٌة مجلة

 كلٌة مجلة والعدل التوحٌد آٌات تفسٌر من المعتزلة موقف

   المنٌا جامعة العلوم

 المدرب مجلة والتدرٌب التعلٌم لمؤسسات التدرٌب جودة ضبط

 العرب المدربٌن اتحاد العربً

 االجتماعٌة البحوث خالل من العربٌة الجامعات بٌن التعاون

 العربٌة عمان جامعة  واالنسانٌة

 ابحاث قيد النشر

  الفكري التطرف مواجهة فً اإلسالمٌة التربٌة دور

 والسالم الصالة علٌه محمد النبً امٌة

 والخصائص الممٌزات االعمال رواد

 والحاضر الماضً بٌن االمم حٌاة فً الكورد اسهامات



 شهادج مهاراخ الحاسىب من جامعح ديالى

 سالمح اللغح من جامعح ديالى 

 حاصل على صفح مدرب مسرشار من شثكح المراكز العرتيح

 العرب اذحادالمدرتينشهادج ذصميم الحقائة الردريثيح من قثل 

 –شهاده في ترمجياخ الحاسىب في العمليح الرعليميح 

  ((CCNAشهاده  

  (Cisco Certified Network Associated) 

 :شهاده

(Being an Entrepreneurial Teacher Workshop Award Certificate)  

presented by Washtenaw Community College, Michigan,USA 

Awarded:-June 2012 

 Bell Ammanشهاده في اللغح االنجليزيح من مركز 

 شهادج  المدرس العظيم

CERTIFICATE OF CMPLETION  Great teachers Workshop from 

Muscatine community college 

والري اشرملد على  الرعليميه العمليهشهاده ترمجياخ الحاسىب في 

 ذدريثيه  ساعه ( 30)تىاقع    Moodle –مهاراخ الحاسىب )

 شهاده 

Pioneers Certificate course in CCNA (Cisco Certified Network 

Associated ) 
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  شهاده

Certificate of Achievement  ( INNOVATION WORS)  from 

Washtenaw Community College  

 وطن مؤسسة من TOT االساسٌة المدربٌن اعداد دورة شهادة

 حدود بال عربً

 وطن مؤسسة من االعالم وسائل فً الظهور مهارات شهادة

 حدود بال عربً

 حدود بال عربً وطن مؤسسة من التواصل مهارات شهادة

 عربً وطن مؤسسة من االجتماعً اإلعالم أساسٌات شهادة

   حدود بال

 الدولٌة المجموعة من االعالمً الظهور مهارات  شهادة

 والتنمٌة للتدرٌب

 للتدرٌب الدولٌة المجموعة من العامة العالقات اساسٌات شهادة

 والتنمٌة

 واالتحاد عروبتً مؤسسة من االجتماعً االعالم شهادة

 االلكترونٌة للمواقع العالمً

 شهادات الخبرة

 كتب الشكر والتقدير 
 وتثمين الجهود

 3 عدد     العراقً العلمً والبحث العالً وزٌرالتعلٌم السٌد

 8 عدد                               دٌالى جامعة رئٌس السٌد

    20 عدد                      االسالمٌة العلوم كلٌة السٌدعمٌد 

 1 عدد             العراقٌة الجامعة  االداب كلٌة عمٌد السٌد

   1عدد      االسالمٌة العلوم كلٌات عمداء لجنة رئٌس السٌد

 1 عدد                         الكاظم االمام  كلٌة عمٌد السٌد

 2 عدد                                      دٌالى محافظ السٌد

 2 عدد                                المحافظة نواب من عدد

 15 عدد                                     التقدٌرٌة الشهادات

 السٌرة الذاتٌة والعلمٌة


