
 

 

 

 
 

 )CVالسيرة الذاتية(                                                        

 صالح محمد صالح محمد النعيمي  : االســم              

 أوال : معلومات عامة

 .الـعـنــوان:1 

 الرمادي  –ـ كلية العلوم اإلسالمية العمل : جامعة االنبار  •
 أستاذ   التخصص:    أصول فقه          الدرجة العلمية: •
 07815015033  - 07902209476نقال: •

   smm_snn@yhoo.com : يالبريد االكترون •
 

.معلومات شخصية  : 2

   

 . مكان الــوالدة : الفلوجة                    الجنـسية : عراقي

 A 10781308                     جواز سفر:    م1976/  7/ 15   تاريــخ الوالدة :/

           5  الحالة االجتماعية : متزوج                      عدد األطفال : 

3-Uتاريخ التعيين U  : 2005 / 12 / 26 بتاريخ : 20479: بموجب األمر الوزاري ذي العدد     

       2006 / 1/ 7  بتاريخ : 6150وبموجب األمر الجامعي المباشرة ذي العدد : 

       

ثانيا : المؤهالت العلمية : 

 س��ة ذاتية للتدريسي�ن   

 

 



 

تاريخ الحصول عليها الــدولة الجامــعة الــدرجة 

 م  1996العراق إعدادية الدراسات اإلسالمية / فلوجة البكالوريا 

 م 2000العراق الجامعة اإلسالمية - بغداد البكالوريوس 

 م 2003 / 6 / 15 العراق الجامعة اإلسالمية - بغداد الماجستير  

 م 2006 / 9 / 5 العراق الجامعة اإلسالمية - بغداد  الدكتوراه

 :عنوان رسالة الماجستير                                                         

  ابن إمام الكاملية ومنهجه في كتابه في "شرح الورقات" في أصول الفقه -

 هعنوان أطروحة الدكتورا:   

- اإلمام صدر الشريعة ومنهجه في كتابه"التوضيح في حل غوامض التنقيح"في أصول الفقه 

 

ثالثا : الخبرات الوظيفية :  

مكان العمل الوظيفة 
الفترة الزمنية 

المهام الرئيسية وعدده وتاريخه 
إلى من 

جامعة االنبار- كلية تدريسي 

العلوم اإلسالمية - 

 الرمادي

عضو هيئة تدريسية إلى اآلن م 2005

مدير تحرير مجلة جامعة 

االنبار للعلوم االسالمية  

جامعة االنبار- كلية 

العلوم االسالمية - 

 الرمادي

مدير المجلة بموجب االمر  2015 2013

 بتاريخ 2457الجامعي ذي العدد: 

5 /3 / 2013 

مدير المختبر الصوتي في 

الجامعة للقران الكريم 

جامعة االنبار- كلية 

العلوم اإلسالمية - 

 الرمادي

مدير المختبر إلى اآلن   2010



 

مسؤول الدراسات العليا في 

الكلية 

جامعة االنبار- كلية 

العلوم اإلسالمية - 

 الرمادي

مدير الدراسات العليا بموجب األمر إلى اآلن   2015

 بتاريخ 113اإلداري ذي العدد 

31 / 5 / 2015  

 مقرر قسم الفقه وأصوله

 

 54بموجب كتاب ذي العدد /  2009 2008الفقه وأصوله 

  2008 / 11 / 24بتاريخ 

رابعا : الخبرات التعليمية واالهتمامات البحثية : 

(البكالوريوس):  الدراسات االولية في. تدريس المواد1

التخصص الفصل/السنة اسم المادة 

أصول فقه الثالث قسم العقيدة أصول فقه 

أصول فقه الرابع قسم العقيدة  أصول فقه 

شريعة االول قسم العقيد أحكام تالوة 

شريعة االول قسم العقيد حفظ القرآن 

قراءات الثالث قسم التفسير قراءات تطبيقية 

أصول فقه الثاني قسم الفقه وأصوله أصول فقه 

شريعة االول قسم الفقه وأصوله أحكام تالوة 

شريعة االول قسم الفقه وأصوله حفظ القران 

أصول فقه الثالث قسم الحديث أصول فقه 

أصول فقه الرابع قسم الحديث أصول فقه 

أصول فقه الثاني قسم الحديث مباحث أصولية حديثية 



 

مقاصد الرابع قسم الفقه مقاصد الشريعة 

 : . تدريس المواد في  الدراسات العليا2

التخصص القسم اسم المادة 

 أصول / فقهالفقه وأصوله أصول الفقه 

 حديث/ تفسير/ عقيدةأصول الدين /  مكتبة ومنهج بحث وتحقيق المخطوطات 

تفسير أصول الدين قراءات  

عقيدة أصول الدين  تصوف  

   

   . االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه:3

 مكانة العرض في مقاصد الشريعة اإلسالمية ( رسالة ماجستير) – 1     

 "دراسة وتحقيق" " أطروحة دكتوراه "  في شرح المنتخب في أصول الفقه- المنتخب2     

 - حاشية القريمي على التلويح (رسالة ماجستير)وغيرها .... 3    

 وناقش الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه  ..  -

 

 

  .تقييم البحوث والرسائل واالطاريح:4

  2008/ 3/ 25 بتاريخ 1042آثار التبرع بالشريعة االسالمية /  العدد:  -١
  2008مذهب أهل التصوف عند  االمام الشاطبي في االعتصام /  مؤتمر الكلية  -٢

 2008من أحكام المهر ومسائله بوصفه حقًا من حقوق الزوجة المالية/ مؤتمر الكلية  -٣



 

  .2011 / 12 / 28 بتاريخ 259معاملة ترقية من الجامعة العراقية ، العدد ش ت /  -٤

 الجامعة العراقية كلية 2012 / 18/1 بتاريخ 16/23اشكالية التاصيل في مقاصد الشريعة ، العدد ش/ -٥
 الشريعة .

 الجامعة العراقية كلية 2012/ 7/2 في 16/37التخريج االصولي لمسائل متن العمدة الفقهي العدد ش/ -٦
 الشريعة .

نوازل االنجاب المعارض لحفظ االنساب ، كتاب صادر من كلية العلوم االسالمية / جامعة بغداد  العدد:  -٧
  .2013 / 6/ 19 / في 86

  الصادر من 2012 / 4/ 2 / بتاريخ 144المصلحة المرسلة وتطبيقاتها في النوازل المعاصرة ، العدد  -٨
 كلية العلوم االسالمية / جامعة االنبار .

 ه ) في كتابه الدرر اللوامع في تحرير 906منهج االمام محمد بن محمد بن ابي الشريف المقدسي (ت  -٩
  الصادر من مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية .2012 / 5/ 7م بتاريخ 365جمع الجوامع ، العدد 

 الصادر 2012/ 12/6 بتاريخ 27/3094التخريج االصولي لفقه االمام لليث بن سعد ، العدد ء/ -١٠
 من جامعة بغداد كلية الشريعة .

 بتاريخ : 369فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ، كتاب صادر من كلية االمام االعظم ، العدد س  -١١
8/8 /2012.  

 الصادر من مجلة جامعة االنبار 2012 / 9/ 2م بتاريخ 398 حكم النسخ في الشريعة ، العدد  -١٢
 للعلوم اإلسالمية .

 263قواعد الترجيح اللغوية عند االصوليين ، كتاب الصادر من كلية التربية جامعة االنبار : العدد:  -١٣
  .2012 / 9/ 6د.ع في 

/ 5/9 بتاريخ 27/4549 مباحث الحكم وتطبيقاته في كتاب المحلى قسم العبادات ، العدد ء/ -١٤
  كلية الشريعة .– ، الصادر من جامعة بغداد 2012

 والصادر من جامعة 2012 / 8 / 26 بتاريخ 866 الدرر اللوامع في تحرير جمع الجوامع ، العدد  -١٥
 االنبار كلية العلوم االسالمية 

 ، 2012/ 10/ 18 د.ع بتاريخ 252الظن الخاطئ للمجتهد وأثره في الفروع الفقهية ، العدد :  -١٦
  كلية التربية–الصادر من جامعة االنبار 

 الصادر 2012 / 10/ 16م بتاريخ 413 تعريف بالقواعد الفقهية وبعض من تطبيقاتها ، العدد  -١٧
 من مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية .

مخالفات االمام القرافي االصولية لالمام الرازي من خالل كتابه نفائس االصول في شرح المحصول ،  -١٨
  كلية الشريعة .– ، الصادر من الجامعة العراقية 2012 31/10 بتاريخ 16/202العدد ش/

 ، الصادر من 12/11/2012 بتاريخ 80اراء االمام ابي الحسن االشعري االصولية ، العدد: س/ -١٩



 

 جامعة - بغداد كلية الشريعة .

 الصادر من 2013/ 9/4م بتاريخ 521اسباب تغيير الحكم الشرعي بالنظر الى الواقع ، العدد  -٢٠
 مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية .

 ، الصادر 15/5/2013 بتاريخ 27/2853جهود االمام التفتازاني في علم أصول الفقه ، العدد: ء/ -٢١
  كلية الشريعة .–منجامعة بغداد 

 الصادر 2014/ 3/ 4 بتاريخ 2347مقاصد الشريعة الضرورية الخمسة في القران الكريم ، العدد  -٢٢
 من كلية االمام االعظم- بغداد .

 ه) في كتابه محاسن الشريعة ، بالعدد 365الفكر المقاصدي عند االمام القفال الشاشي الكبير(ت  -٢٣
  بغداد .– ، الصادر من كلية االمام االعظم 2014/ 8/ 19 د ع بتاريخ : 661: 

 ، الصادر من 2015 / 6 / 14 ش ط بتاريخ 3390تقنين علم أصول الفقه االسالمي ، بالعدد  -٢٤
  كلية التربية للبنات . –جامعة بغداد 

وغيرها  .....   -٢٥

. االهتمامات البحثية :  5

 

- دراسة 5- دراسة مخطوطات علم األصول  4- دراسة أصول الفقه 3- دراسة الفقه 2- دراسة القراءات 1   

 الشخصيات العلمية األصولية المعاصرة .

 

 

 

 

 : خامسا : المؤتمرات المتخصصة والندوات العلمية

طبيعة المشاركة تاريخ المؤتمر مكان المؤتمر عنوان المؤتمر 

بحث  م 2008نيسان جامعة االنبار- كلية العلوم العلوم الشرعية في االنبار أصالة وتجددا 



 

 الرمادي –االسالمية 

جامعة االنبار- كلية العلوم ندوة " مدرسة الشيخ عبد العزيز السامرائي 

 الرمادي –االسالمية 
حضور  م 2009

جامعة االنبار- كلية الطب "ندوة" التقنيات الحديثة 

البيطري 
تمثيل الكلية  م 2010

مؤتمر ( نحو منهج علمي أفضل لفهم 
العلوم اإلسالمية )  

كلية العلوم اإلسالمية – 
 باحثم 2012/ 4/ 12الرمادي  في جامعة االنبار 

(ندوة علمية)  شبهات  المستشرقين حول 
السنة النبوية  والرد عليها 

قسم العقيدة . كلية العلوم 
 حضور م19/12/2012اإلسالمية -رمادي 

دور الوسطية في مواجهة اإلرهاب وتحقيق 

االستقرار والسلم العالمي 

المنتدى العالمي للوسطية 
 15/ 3/2015  

مشاركة بورقة 

عمل 

دور التصوف والتزكية في نشر السالم 

ونبذ التطرف  

كلية دار السالم للبحوث 

والدراسات اإلسالمية 
2015 

مشارك بمقالة 

وورقة عمل 

 وغيرها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : سادسا : البحوث المنشورة

السنة الحالة المجلة عنوان البحث 

إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين لإلمام السيوطي 

دراسة وتحقيق 

المؤتمر العلمي األول لكلية العلوم 

 الرمادي العدد الخاص به  –اإلسالمية 
 م 2008منشور  

الثبوت في ضبط ألفاظ القنوت لإلمام النووي دراسة 

وتحقيق  -  مشترك 

 –مركز البحوث والدراسات اإلسالمية 

 2010 الجامعة العراقية لسنة: –مبدأ 
 م 2010منشور 

 م 2010منشور  2010كلية المعارف الجامعة لسنة: أدلة نفاة القياس وردود األصوليين عليهم . 

مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية اإلحتماالت العشرة المؤثرة على قطعية داللة األلفاظ . 

العدد السابع للسنة الثانية أيلول 

2010   

 م 2010منشور 

 دراسة وصفية أصولية . - –األمر عند التلمساني 

مشترك . 

قبس العربية - الجامعة المستنصرية ، 

-2009العدد: الربع عشر سنة 

2010 

 م 2010منشور 

الحكم الشرعي التكليفي عند أبي الحسين البصري في 

كتابه المعتمد واآلثار المترتبة عليه -  مشترك .  

 –مركز البحوث والدراسات اإلسالمية 

 3 / 30 الجامعة العراقية العدد –مبدأ 

  2014 – 2013سنة : 

 م 2011منشور 

 دراسة –اإلقليد ألدلة اإلجتهاد والتقليد للِقنوجي 

وتحقيق . 

مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية 

  2013 لسنة 13 العدد 4مجلد 
 2013منشور 

مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية شجرة الزقوم وأصل اشتقاقها  

  2013 لسنة 14 / العدد 4المجلد 
 2013منشور 

العرض مقصدا مستقال وآراء األصوليين 

فيه -  مشترك 

مجلة جامعة االنبار للعلوم االسالمية 

 2014منشور    2014 لسنة  18 العدد 5مجلد 

 –الشيخ الدكتور محمد فاضل السامّري 

 وجهوده األصولية  –رحمه اهللا تعالى 

مجلة البحوث والدراسات االسالمية بموجب 

الكتاب الصادر من ديوان الوقف السني ذي 

  2015/ 8/ 17 بتاريخ : 110العدد:
 2015قبول نشر 



 

 2016 قيد العمل  الصور النادرة عند األصوليين  

ثامنا : الكتب المنشورة  : 

تاريخ النشر جهة النشر عنوان الكتاب 

مؤسسة صوت القلم العربي-  العقيقة وحقوق المولود في االسالم

مصر 
 م 2007

االمام صدر الشريعة ومنهجه في 

كتابه"التوضيح في حل غوامض 

التنقيح"في أصول الفقه 

مؤسسة صوت القلم العربي- 

 م 2007مصر 

ابن إمام الكاملية ومنهجه في كتابه في 

"شرح الورقات" في أصول الفقه 

 

مؤسسة صوت القلم العربي- 

 م 2007مصر 

إرشاد المهتدين إلى نصرة المجتهدين 

لإلمام السيوطي  

دراسة وتحقيق 

مؤسسة صوت القلم العربي- 

 م 2009مصر 

 –اإلقليد ألدلة اإلجتهاد والتقليد للِقنوجي 

 دراسة وتحقيق

 

 –دار امجد للطباعة والنشر 

عمان / األردن 

2015 – 2016 

 

 

 

 

 



 

تاسعا : عضوية اللجان  الداخلي منها والخارجي:  

 اللجان خارجية : عضو لجنة جمعية القراء والمجودين الختيار الحفظة والمجودين الصادرة –أ 

  ، 2008/ 5 / 26 / 11647 اعمام / 1/1/ 8من مجلس الوزراء االمر الديواني المرقم ت/ 

 ..  2008/ 7/ 7/ 1173وكذلك كتاب محافظة االنبار العدد:

. 2010 / 5 / 20 / 106بكتاب هيئة الحج والعمرة االنبار 

وكذلك عضو لجنة قارئ العراق األولى والثانية والثالثة بموجب الكتاب الصادر من الوقف 

 . 2013 / 2 / 21 بتاريخ 3469السني

ب _اللجان الداخلية : 

على مستوى القسم  على مستوى الكلية على مستوى الجامعة 

لجنة اختبار مسابقة القران الكريم 

بموجب االمر الجامعي ذي العدد : 

  2010 / 3 / 29 بتاريخ 3004

مدير الشؤون العلمية بموجب األمر 

 م 2008 /  2/ 18اإلداري العدد

 م 2010مجلس قسم العقيدة 

لجنة مسابقة القرآن الكريم  بموجب 

 في 2537االمر الجامعي ذي العدد:

1 /3 / 2012 

عضو لجنة انضباط الطلبة بموجب 

 بتاريخ 945 األمر اإلداري العدد

/15 / 3 /2008 

 م2011لجنة استالل 

لجنة مسابقة القرآن الكريم بموجب 

 في 3787االمر الجامعي ذي العدد:

8 /4 / 2013 

عضو لجنة التوعية واالرشاد في 

الجامعة بموجب االمر االداريذي 

 2009/ 5/5  بتاريخ :752العدد: 

م 2011لجنة التعليم والتعلم 

لجنة إشراف على إطعام طلبة جامعة 

االنبار وجامعة الفلوجة بموجب االمر 

 1/6 بتاريخ 2123الجامعي ذي العدد: ط/

 /2015 

 م 2009م -2008 –لجان امتحانية 

 

م 2011لجنة التدريب والتطوير 



 

 –لجنة فرعية لختبار مسابقة القرآن  

 2011 / 3/ 11 في 30العدد: 

 / 12 / 26  في 1121والعدد : 

2011 

وبنفس اللجان وبموجب األمر اإلداري 

 44  والعدد : 2012 / 1/ 4 / 27

   2012 / 1 / 10في 

لجنة البحث العلمي والدراسات 

م 2011العليا 

عضو لجنة علمية في الكلية بموجب  

 1292األمر اإلداري ذي العدد : 

  2012 / 11 / 21بتاريخ : 

عضو ارتباط بين قسم العقيدة 

 م 2011وشعبة الجودة 

عضو لجنة مشرفة على كلية العلوم  

اإلسالمية موقع الرديف بغداد بموجب 

  . 2015األمر اإلداري بتاريخ 

رئيس لجنة استالل بموجب 

 151األمر اإلداري ذي العدد : 

  قسم 2012 / 2/ 8بتاريخ 

الفقه 

عضو لجنة مشتريات بموجب األمر  

/ 11 بتاريخ 147اإلداري ذي العدد 

2 / 2015  

رئيس لجنة استالل بموجب األمر 

 بتاريخ 107اإلداري ذي العدد : 

   قسم الفقه2012 / 5 / 26

عضو لجنة استالم وتوزيع الرواتب  

 42بموجب االمر االداري ذي العدد 

  2015 |/ 4 / 20بتاريخ 

رئيس لجنة استالل بموجب 

 121األمر اإلداري ذي العدد : 

  قسم 2012 / 5 / 31بتاريخ 

العقيدة  

عضو لجنة امتحانية بموجب االمر  

 / 28 بتاريخ 120االداري ذي العدد : 

5 / 2015  

عضو لجنة علمية لوضع المناهج 

بموجب االمر االداري ذي العدد : 

  2015 / 8 / 4 بتاريخ 5



 

عضو لجنة مقابلة الدراسات العليا  

بموجب االمر االداري ذي العدد: 

  2015 / 8/ 12 بتاريخ 377

عضو مجلس قسم بموجب االمر 

  بتاريخ : 6االداري ذي العدد : 

4 / 8 / 2015  

 :  عاشرا : الدورات التدريبية التي نفذها

تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة 

دورة حملة القرآن على السبع 

دورة حملة القرآن على السبع 

 الرمادي –جامع فاطمة الزهراء 

 الفرات  هيت 

 م 2010 –م 2009

2013 - 2014 

مدرسة الشيخ عبد العزيز سالم دورة تدريس مادة أصول الفقه 

السامرائي الدينية 
 م 2007

جامعة االنبار / مركز طرائق دورة احكام التالوة 

 التدريس و التعليم المستمر 

 / 28 بتاريخ  373العدد : 

2 / 2013 

 

 

:  حادي عشر: الدورات التي شارك فيها

تاريخ انعقادها مكان الدورة اسم الدورة 

جامعة االنبار- مركز طرائق دورة التأهيل التربوي 

 التدريس

 / 14 بتاريخ 1953العدد : 

 م 2006 / 3

 الشركة العامة –وزارة االتصاالت دورة تدريبية في االنترنت 

لخدمة الشبكة الدولية 

 / 12 / بتاريخ 41العدد : 

 م 2005 / 11

 الشركة العامة –وزارة االتصاالت  Windowsدورة تدريبية في 

لخدمة الشبكة الدولية 

 / 8 / بتاريخ  37العدد  :  

 م 2005 / 11



 

جامعة االنبار-مركز الحاسوب دورة تأهيلية للحاسوب 

االلكترونية 
 م 2006

جامعة االنبار / مركز طرائق دورة القيادة المتميزة في اإلسالم 

 التدريس و التعليم المستمر

 24 بتاريخ : 3026 العدد : 

 /3 / 2011  

دورة دراسة وتحقيق المخطوطات العربية 

واإلسالمية  

جامعة االنبار / مركز طرائق 

 التدريس و التعليم المستمر

 / 20 بتاريخ 4282العدد : 

4 / 2011 

جامعة االنبار / مركز طرائق دورة الموارث في الفقه االسالمي  

 التدريس و التعليم المستمر

 3 / 3 بتاريخ 3001العدد : 

 /2011 

   

جامعة االنبار / مركز طرائق دورة التحكيم القرآني الدولي 

التدريس و التعليم المستمر 

 مختبر الكلية

 2013بتاريخ : 

دورة علمية في أهم العقود المالية 

المعاصرة المطبقة في المصارف 

اإلسالمية  

المجمع الفقهي العراقي لكبار 

العلماء للدعوة واإلفتاء 
العدد / الدورة الرابعة بتاريخ 

4 /8 / 2015  

  2016 / ايار/ 25جامعة االنبار التخطيط الشخصي الستراتيجي 
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 السنة البلد الجهة المانحة نوع الجائزة أو التقدير
 2010/ 4/ 15/ بتاريخ : 3639 العراق رئاسة جامعة األنبار شكر وتقدير
 م30/10/2013 بتاريخ 756م.ر.ج. العراق رئيس الجامعة االنبارشكر وتقدير 
 26/7/2015 بتاريخ 770م.ر.ج  العراق رئيس الجامعة االنبارشكر وتقدير 
 9/8/2015 بتاريخ 815م.ر.ج  العراق رئيس الجامعة االنبارشكر وتقدير 
 2010 / 1 / 10 في / 28العدد العراق كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير
 26/12/2011 في 922 ب/8العدد  العراق كلية التربية الرياضية شكر وتقدير
 2012 / 1 / 4 في / 25العدد العراق كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير
 2012 / 12 / 5 في/ 1366العدد العراق كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير
 2013 / 5 / 12 في / 482العدد العراق كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير
 2013 / 2 / 5 في / 134العدد  العراق كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير
 2015 / 6 / 30 في / 226العدد العراق كلية العلوم اإلسالمية شكر وتقدير

 2011تحكيم لجنة مسابقة القران العراق رئيس الجامعة االنبار شهادة تقديرية 
 2012تحكيم لجنة مسابقة القرانالعراق رئيس الجامعة االنبار شهادة تقديرية 
 2013تحكيم لجنة مسابقة القرانالعراق رئيس الجامعة االنبار شهادة تقديرية 
 2008مشاركة مؤتمر سنة العراق كلية العلوم اإلسالمية شهادة تقديرية 
 2008مشاركة مؤتمر سنة العراق كلية العلوم اإلسالمية شهادة تقديرية 
 2012مشاركة مؤتمر سنة العراق كلية العلوم اإلسالمية شهادة تقديرية 
 2015مشاركة مؤتمر االردن المنتدى العالمي للوسطية شهادة تقديرية 
عضو لجنة تحكمية عليا  العراق االمانة العامة لمجلس الوزراء شهادرة تقديرية 
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 البــيـــــــــــــــــــــــــــان النشــــــــــاط

  كتابات عامة
 دراسة المخطوطات، واماكنها، واطالع عليها لغرض دراستها وتحقيقها 

  قراءات عامة
 التفاسير وكتب أصول الفقه بشتى المذاهب والشعر 

 أنشطة أخرى

 - حضور المؤتمرات والمحاضرات والندوات والمشاركة فيها.
المرحلة الرابعة ومتابعة تطبيقهم في مدارس   طلبة الكلية -- زيارة

 .التربية وتقييم أدائهم
 االشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة ومناقشتها- 
  . محاضرات إرشادية ودعوية على طلبة كلية العلوم اإلسالمية- 

 البـيــــــــــــــــــــــــــــان المهـــــارات
 الويندوز و الوورد والبوربوينت تطبيقات الحاسوب
  اللغــــات األجنبية
 تدريس علم األصول وقراءات القرآن الهــوايـــــــــــات


