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 ( 6/2000/ 22)  كلية التربية /االموصل   -بكالوريوس علوم القران والتربية اإلسالمية/ جامعة الموصل •
 ( 2/2/2003معهد التاريخ العربي/ بغداد  )  –ماجستير في الوثائق والمخطوطات/ جامعة الدول العربية  •
 ( 2/5/2006ربي/ بغداد    )ريخ العالتا معهد –الدول العربية  ةدكتوراه في التراث العلمي العربي/ جامع •

 

 

 

 

 

 

 م2004 رئيس قسم المخطوطات في مكتبة األوقاف المركزية نينوى   -1

 م2008-2006/م2005-2004 مدير مركز البحوث والدراسات اإلسالمية نينوى   -2

كز البحوث والدراسات عن مر تصدر  مدير تحرير مجلة دار العلم /  -3
   اإلسالمية

 م2007-2008

 م2010-2008 /كلية اآلداب مدير تحرير نشرة الحكمة تصدر عن قسم الفلسفة  -4

 م(2017-2016) ممثل عن رئاسة قسم الفلسفة في موقع برطلة   -5

 م(2018-2017) الموصل/كلية اآلدابوكيل رئيس قسم الفلسفة / جامعة   -6

جامعة عسكر /المواقف الجزائرية مساعد محرر في مجلة   -7
 م. 2018

2018- ... 

 م(2018/2019) جامعة الموصل/كلية اآلداب /مقرر قسم الفلسفة   -8

 

 

 م  10/2008/ 26 مدرس 

 م  28/11/2011 استاذ مساعد
 

 العلمية األلقاب

 الشهادات العلمية

 الوظائف اإلدارية والعلمية
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 جهة النشر اسم الكتاب ت
درر ومنابت الزهر دراسة وتحقيق كتاب ) مناقل ال  -1

 مشترك -مة االشبيلي( البن رأس غن
 -م(2008)بغززداد/ –مركززز البحززوث والدراسززات اإلسززالمية 

 (226رقم اإليداع )

دراسة وتحقيق كتاب القول المختصر في أخبار   -2
 البن حجر الهيتمي -المهدي المنتظر

 م(2011/بيروت، )1، ط دار الكتب العلمية

م رؤية إسالميةالّنقد بين البناء والهد   -3 دار  1308م( رقززم اإليززداع 2010دار الميثززا) )الموصززل/ 
 الوثائق بغداد

اخبار المستفيد في اخبار خالد بن الوليد البن   -4
 الحنبلي دراسة وتحقيق

 م(2012/بيروت، )1، ط دار الكتب العلمية

االستغراب عند محمد اركون وموقفه من القران   -5
سالمي نقد واجتهادالكريم من خالل كتابه الفكر اال  

( 1101م( رقززم اإليززداع  )2012مطبعزة االخززوة )الموصزل/
 الوثائق بغداددار 

واقع مخطوطات مكتبة االوقاف المركزية في   -6
 م( 2010 -1973الموصل بين الماضي والحاضر)

 م(2012/ مركز البحوث والدراسات اإلسالمية )بغداد

فضائل حمص في التراث االسالمي مع تحقيق   -7
ة فضائل حمص المنسوبة البن عتيقرسال  

 م(2014/بيروت، )1، ط دار الكتب العلمية

 م(2014/بيروت، )1، ط دار الكتب العلمية الّنقد بين البناء والهدم رؤية إسالمية  -8

 م(2014، )عمان/1دار غيداء ، ط  ابن سينا الطبيب  -9

التراث المنطقي في المغرب واالندلس دراسة   -10
 في علم المنطقوتحقيق مخطوط وظائف 

 م(2016/، )عمان 1دار المعتز للنشر والتوزيع ، ط

 

 

 التاريخ دار النشر اسم الكتاب

 2019 دار نون للطباعة والنشر  التاريخ  فلسفة فزي دراسات
 

  كتب المؤلفة المنهجيةال

 ة كتب المؤلفة غير المنهجيال
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 النشاط العلمي املنشور 
 

 جهة النشر 
 

 تأريخ النشر 

دراسة وتحقيق )القول المختصر في أخبار   -1
للهيتمي(.-المهدي المنتظر  

مجلززززززززة البحززززززززوث والدراسززززززززات 
 اإلسالمية المحكمة /بغداد

 (11العدد ) –م 2007

المفقودة في مكتبة أوقاف طوطات مخال  -2
 الموصل )دراسة وثائقية إحصائية(

مركززز  –مجلززة دراسززات موصززلية 
 دراسات الموصل .  

 (26العدد ) –آب  –م2009

للمخطوطات المفقودة  التخطيط البيلوغرافي  -3
 في مكتبة أوقاف الموصل )دراسة أرشيفية(.

 ( 3د )العد -حزيران -م2010 مجلة آداب الفراهيدي / تكريت

إشكالية الخطاب العلماني في التراث العربي   -4
 اإلسالمي أركون نموذجا

مجلززة دراسززات إسززالمية معاصززرة 
 كلية العلوم اإلسالمية /كربالء   –

 (1العدد ) –حزيران  -م2010

الوسطية واالعتدال عند علماء المسلمين   -5
هز(  أنموذجا.751ابن قيم الجوزية )ت  

 ( 17( /المجلد )5العدد) -م2010 وصلمجلة التربية والعلم /الم

علي تراجم شهيرات النساء " ألبي الحسن   -6
المالقي ًسكينة بنت الحسين أنموذجا )دراسة 

 وتحقيق(

مجلزززززززززززززززة كليزززززززززززززززة العلزززززززززززززززوم 
 اإلسالمية/الموصل

 (5(/المجلد)10العدد ) -م2011

رسالة في ذكر عدد األمعاء والمنفعة من   -7
 كثرتها البن سينا( )دراسة وتحقيق(

مجلززززززة أبحززززززاث كليززززززة التربيززززززة 
 األساسية/ الموصل

 10(/ م4العدد) -تموز -م2011

أخبار المستفيد بأخبار خالد بن الوليد البن   -8
م( دراسة 1563هز/971الحنبلي )ت

 وتحقيق

 (19المجلد)-(4م العدد)2012 مجلة التربية والعلم / الموصل

فضائل مدينة حمص في كتب التراث العربي   -9
ساكر نموذجا.اإلسالمي ابن ع  

 

 ( 20(/م)2العدد)  -م2013 التربية والعلم / الموصلمجلة 

في التراث العربي  المخطوطة المصاحف  -10
 الموصل المركزية االوقاف مكتبة االسالمي
 نموذجا

مجلززززززززة البحززززززززوث والدراسززززززززات 
 اإلسالمية المحكمة / بغداد

 ( 33م / العدد )2013

 البحوث المنشورة
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المستشرقون وجهودهم في خدمة التراث   -11
المخطوط.ربي الع  

كليززززززة  –مجلززززززة آداب الرافززززززدين 
 اآلداب الموصل.

 (67العدد ) –م 2013

في  راجم والسيرتمخطوطات التاريخ وال  -12
األوقاف العامة في الموصل مكتبة  

 2013أ -10العدد  -20المجلد  مجلة آداب الفراهيدي / تكريت
 تشرين االول

المستشرقون األلمان وجهودهم تجاه   -13
اإلسالميةبية العر المخطوطات   

مجلزززززززززززززززة كليزززززززززززززززة العلزززززززززززززززوم 
 اإلسالمية/الموصل

( المجلد 1/15العدد) –م 2014
(8 ) 

 التصحيف المخطوطات تحقيق في مشكالت  -14
نموذجا والتحريف  

افزززززا) الثقافزززززة والتزززززراث/ مركزززززز 
-جمعززة الماجززد للثقافززة والتززراث 

 االمارات

 (88العدد) –م 2014

كتابزة السزيرة منهج ابزي الفزداء الحمزوي فزي   -15
 النبوية

مجلزززززة كزززززان التاريخيزززززة علميزززززة 
 محكمة 

العزدد  2016السنة التاسعة مارس 
(31) 

مختصززززززر كتززززززاب الوريززززززات فززززززي العصززززززر    -16
مخطوطزززة المنتهزززف فزززي وريزززات  المملزززوكي 

 اولي النهف البن حمزة الدمشقي

 2018(/48( السنة )74العدد ) مجلة آداب الرافدين/ االداب

  اثتززززر نهززززب عصززززابات داعززززل اإلرهابيززززة لل   -17
   المخطوط في مكتبة اوقاف الموصل

 2018( /64المجلد ) بغداد  /مجلة سومر العلمية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مخطوطززة ترجمززة الشزززيخ محمززد بززن سزززليمان  18
زززززززز /1194الكززززززززردي )ت م( دراسززززززززة 1780هز

 وتحقيق  

 م.4/9/2013قبول نشر مجلة التربية والعلم / الموصل

 البحوث المقبولة للنشر
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النظم   –منهج البحث الفقهي    –منهج البحث العلمي  
التاريخ اإلسالمي.   –اإلسالمية    

دراسات  ل ل   كلية املعرفة 
اإلسالمية يف املوصل   

فالسفة املشرق العربي   –علم الكالم  –دراسات يف املنهج القرآني 
  –فلسفة األخالق  ––الفلسفة اإلسالمية  –الثقافة اإلسالمية  –

  –منهج البحث  –فلسفة التاريخ  –دميقراطية  –حقوق إنسان 
  –م دي الفكر الشرقي الق   -التصوف اإلسالمي  –املنطق الصوري 

 فالسفة املغرب العربي. 

جامعة املوصل / كلية اآلداب /  
 قسم الفلسفة 

منهج البحث   –  املنطق الصوري  كلية العلوم اإلسالمية قسم   
 العقيدة والفكر االسالمي 

العقيدة    –نقد احلديث    –علم الرجال    –مبادئ علم الرجال  
 اإلسالمية 

العلوم اإلسالمية قسم  كلية  
ديث وعلومه احل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النصوص التارخيية دراسة وحتقيق   ماجستي    قسم التاريخ/ كلية اآلداب 

 منهج البحث وحتقيق املخطوطات  ماجستي  كلية العلوم االسالمية / اإلسالمي قسم العقيدة والفكر  

 المواد التي درسها في الدراسات العليا

 ات االوليةالدراس المواد التي درسها في
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 ت  اسم البحث   املكان  التأريخ 

  .1 آيات الحدود واألحكام في سورة البقرة كلية المعرفة اإلسالمية  2008

  .2 حقيقة الديمقراطية في ميزان اإلسالم اإلسالمية كلية المعرفة  2008

ي الشزززززريعة فززززز  حكزززززم الطزززززال) الزززززثالث كلية المعرفة اإلسالمية  2008
 اإلسالمية

3.  

األسزززاليب النبويزززة والعصزززرية فزززي فززز   كلية المعرفة اإلسالمية  2008
 الحصار عن الدعوة

4.  

  .5 تأمالت في قصة أصحاب الكهف كلية المعرفة اإلسالمية  2008

حكزززم الغنزززاء والموسزززيقف فزززي الشزززريعة  كلية المعرفة اإلسالمية  2008
 اإلسالمية

6.  

  .7 بناء المساجد علف القبور ية كلية المعرفة اإلسالم  2008

نبزز ة عززن اإلعجززاز العلمززي فززي القززران  كلية المعرفة اإلسالمية  2008
 الكريم

8.  

المتصززوفة الغزالززي التحززول الفكززري عنززد  قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 2009
 أنموذجا

9.  

  .10 المقامات عند المتصوفة والغزالي قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 2009

الفكر االجتماعي في الحضارات القديمة  صلاآلداب/المو /ة قسم الفلسف 2009
 وادي النيل

11.  

العقززل فززي الفلسززفة اإلسززالمية المعتزلززة  قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 2010
 أنموذجا

12.  

  .13 الحب اإللهي عند رابعة العدوية قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 2010

 بحوث التخرج للدراسات االوليةاالشراف على 
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  .14 زكريا الرازي  بنالنبوة عند محمد  قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 2011

  .15 تدهور الحضارة عند ابن خلدون  قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 2011

  .16 المغيرة بن شعبة قسم التربية اإلسالمية/التربية األساسية  2012

  .17 األخوة اإلسالمية في عصر الرسالة قسم التربية اإلسالمية/التربية األساسية  2012

  .18 معركة بدر دروس وعبر ساسية ألقسم التربية اإلسالمية/التربية ا 2012

  .19 ابو عبيدة الجراح دراسة في سيرته قسم التربية اإلسالمية/التربية األساسية  2012

فلسفة االخال) عند ابن مسزكويه قزراءة  اآلداب/الموصل/قسم الفلسفة  2013
 في كتاب الفوز االصغر

20.  

علزم  ئلحجج ابو ه يل العالف في مسا قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 2013
 موذجاالكالم ال ات والصفات ان

21.  

  .22 العامل االقتصادي عند ماركس قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 2016

  .23 وحدة الوجود عند ابن عربي اآلداب/الموصل/قسم الفلسفة  2017

  .24 االخال) عند الغزالي قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 2017

  .25 وتلخيص ابن رشد لمنطق ارسط قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 2017

  .26 العقل والنقل عند ابن رشد قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 2017

8201 اآلداب/الموصل/قسم الفلسفة     .27 فلسفة التاريخ عند تونيبي انموذجا 

8201   .28 نهاية التاريخ عند فوكوياما قسم الفلسفة /اآلداب/الموصل 
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 لدورةتأريخ ا مكان الدورة اسم الدورة ت

 -جمعيززززززززة الباراسزززززززززايكولوجي العراقيزززززززززة  دورة أساسيات الباراسايكولوجي  -1
 الموصل

21/10-4/11/2000 

 1/7/2000-1/4 نقابة الصحفيين /الموصل   دورة الصحافة العراقية  -2

 26/9/2002-21 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل دورة مدققي الجودة الداخليين  -3

لتقنيزززات اإلحصزززائية دورة برنزززامج اسزززتخدام ا  -4
الحديثززززة فززززي تطبيقززززات نظززززام إدارة الجززززودة 

 ( 2000- 9001)ايزو 

 28/11/2002-26 كلية اإلدارة واالقتصاد/جامعة الموصل

دورة السزززززالمة الخاصزززززة بمزززززدراء السزززززالمة   -5
 ومعاونيهم.

 26/2/2003-25/1 بغداد -مركز المعتصم للتدريب 

 .14/9/2008-1 معة الموصلجا-مركز طر) التدريس التدريسدورة طرائق   -6

 .2009/ 2/2-11/1 جامعة الموصل -مركز الحاسبات دورة كفاءة الحاسوب  -7

 .3/11/2010-1 جامعة الموصل-مركز طر) التدريس دورة التفكير اإلبداعي  -8

المسابقة األولف في مركز البحوث والدراسات   -9
 اإلسالمية نينوى 

اآلداب /الموصلكلية   1/12/2010  

 5/12/2010-22/11 جامعة الموصل-مركز طر) التدريس قية العلميةدورة التر   -10

تحقيق نصوص المخطوطاتدورة   -11    7/4/2014-1 المكتبة العامة في محافظة نينوى  

 30/4/2018 قاعة كلية االداب ورشة عمل التعريف بالمكتبة االفتراضية  -12

 2/5/2018 قاعة كلية االداب االمتحانية األسئلةورشة عمل معايير وضع   -13

 28/8/2018 قاعة كلية االداب ورشة عمل نظام االمتحانات االلكترونية  -14

 الدورات والورش التدريبية 
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 11/9/2018 قاعة كلية االداب ورشة عمل المكتبة االفتراضية  -15

توأمة منظمات المجتمع المدني األردني دورة   -16
 المحلية

الحسين/عمان/االردنمركز   25/11-3/12/2018  

 25/4/2019-21 جامعة الموصل-داباال –قاعة ابن االثير  دورة السالم    -17

دور الفلسفة في تنمية العقل البشري ورشة   -18 7/5/2019 كلية اآلداب   

بين  حلقة نقاشية اللغة التركيةورشة   -19
 الحاضر والمستقبل

8/5/2019 كلية اآلداب  

نصوص المخطوطاتتحقيق دورة   -20 8/5/2019-6 العلوم اإلسالمية /قسم العقيدة   

د فزززززي كليززززة العلزززززوم التعريززززف بمنصزززززة اريزززز   -21
 االسالمية

 15/6/2019 قاعة المنتدى العلمي واالدبي

 
 

 تأريخ اللجنة  العضوية   نوع مكان اللجنة  اسم اللجنة  ت

 .19/4/2004 رئيسا األوقاف المركزيةمكتبة  لجنة جرد المخطوطات  -1

 2007،  2006، 2005 عضوا الموصل -مديرية األوقاف  لجنة الحج  -2

 18/6/2006 رئيسا الموصل -مديرية األوقاف  لجنة المشتريات  -3

 م.21/12/2008 عضوا كلية اآلداب /جامعة الموصل لجنة إنشاء مركز المخطوطات  -4

لجنة االسزتقبال للمزمتمر العلمزي السزنوي   -5
 السادس لكلية اآلداب الموصل  

 .2009 عضوا كلية اآلداب /جامعة الموصل

 .2009 عضوا كلية اآلداب-الفلسفة  قسم اللجنة التحضيرية لندوة قسم الفلسفة  -6

 .28/9/2009 مقررا جامعة الموصل لجنة القران الكريم المركزية   -7

 2010 عضوا جامعة الموصل لجنة مسابقة القران الكريم األولف   -8

 2011-2010 عضوا كلية اآلداب-قسم الفلسفة  لجنة االمتحانات لقسم الفلسفة  -9

 ةاللجان اإلدارية والعلمي
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ثانيةاللجنة القران الكريم المركزية   -10  .18/5/2011 مقررا جامعة الموصل 

 2012 عضوا كلية اآلداب-قسم الفلسفة  لجنة تدقيق االمتحانات  -11

 8/4/2012 عضوا الفلسفة-كلية اآلداب لجنة المكتبة االفتراضية  -12

 2013-2012 عضوا كلية اآلداب-قسم الفلسفة  لجنة االمتحانات لقسم الفلسفة  -13

 2017-2016 رئيسا كلية اآلداب-قسم الفلسفة  لجنة االمتحانات لقسم الفلسفة  -14

 2018-2017 عضوا كلية اآلداب-الفلسفة قسم  لجنة االمتحانات لقسم الفلسفة  -15

 22/11/2017 عضوا جامعة الموصل لجنة القران الكريم المركزية   -16

 2018 رئيسا كلية اآلداب-قسم الفلسفة  لجنة االرشاد التربوي   -17

 26/9/2018 رئيسا كلية اآلداب-فة قسم الفلس لجنة االتالف  -18

 1/10/2018 عضوا جامعة الموصل لجنة القران الكريم المركزية   -19

 إقامةالجنة التحضيرية والتنسيقية في   -20
 المسابقة الثالثة في قسم العقيدة

 20/12/2018 عضوا كلية اآلداب-قسم الفلسفة 

اعمار وتأهيل بناية كلية  إعادةلجنة   -21
  قساماألاالداب وتأهيل 

 21/1/2019 عضوا كلية اآلداب-قسم الفلسفة 

 2019 -2018 عضوا كلية اآلداب-قسم الفلسفة  لجنة االمتحانات لقسم الفلسفة  -22

قسززززززم علززززززوم الحدي /كليززززززة  اللجنة العلمية  -23
 العلوم االسالمية

 2020-2019 عضوا

قسززززززم علززززززوم الحدي /كليززززززة  االمتحانيةاللجنة   -24
 العلوم االسالمية

 2020-2019 رئيسا

قسززززززم علززززززوم الحدي /كليززززززة  اللجنة الثقارية  -25
 العلوم االسالمية

 2020-2019 عضوا
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 التاريخ المكان اسم الممتمر ت

.مركز البحوث-بغداد/الوقف السني الممتمر األول لمدراء الوقف السني في العرا)  .1  6-8/4 /2008  

لممتمر العلمي السادس )االستشرا)(ا  .2 وصلب/ المكلية اآلدا   28-29/4/2009  

متمر دور األديان في تعزيز األمن والسالم في العرا)م  .3 م19/12/2009 فند) الرشيد بغداد البرلمان العراقي    

لممتمر األول )اإلسالم ومشكالت القرن الحادي ا  .4
 والعشرين(

كربالءكلية العلوم اإلسالمية/   16-17/3/2010  

ع طموحة إبدالممتمر الرابع البح  العلمي حاجا  .5 3/5/2010-2 كلية اآلداب/تكريت   

لممتمر األول للسالجقةا  .6 30/9/2010-26 جامعة ارجييزس/ قيصزري /تركيا   

لممتمر األول الشريعة اإلسالمية واللغة العربية وثقافة ا  .7
 االعتدال

الموصلكلية التربية للبنات/   13-14/10/2010  

لممتمر العلمي السابع ا  .8 موصلكلية اآلداب/ ال   31-14/12/2010  

لممتمر العلمي األولا  .9 مركز البحوث والدراسات األوقاف /  
 نينوى 

10/5/2011  

لممتمر األول للمخطوطات ا  .10 16/5/2011-15 كلية التربية/جامعة تكريت   

لممتمر األول للقراءاتا  .11 الجزري /الموصلمعهد ابن    27-28/9/2011  

لممتمر الخامس ا  .12 ريتبي/ تكمركز صالح الدين األيو    21-22/11/2011  

متمر الفلسفة العراقي الخامسم  .13 24/11/2011-23 الجامعة المستنصرية/ بغداد   

لممتمر الثامن اآلداب أفا) بين التراث والمعاصرةا  .14 8/12/2011-7 كلية اآلداب/ الموصل   

لممتمر الدولي العالمي االولا  .15 عمان -الجامعة االسالمية /األردن    13-4/12/2011  

ر العلمي الثاني )العلوم االنسانية وتحديات لممتما  .16
 العصر(

2/4/2012 بغداد/ الجامعة العراقية كلية اآلداب  

لممتمر االولا  .17 4/5/2012 كربالء/كلية العلوم االسالمية   

 المشارك فيها ومكان انعقادهاوالندوات المؤتمرات 
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الدينيةمتمر المدارس م  .18 7/10/2012-5 جامعة موش الب ارسالن /تركيا   

متمر دوليم  .19 ةالساسيجامعة بابل/كلية التربية ا   13-14/11/2012  

متمر دولي الثاني للمخطوطات العربيةم  .20 12/3/2013-11 جامعة تكريت /كلية التربية   

لممتمر االول للكرد وكردستان في الدولة العثمانيةا  .21 الدين في اربيل /كلية جامعة صالح  
 اآلداب

16-18/4/2013  

لممتمر الثاني للمخطوطات المملوكيةا  .22 بريطانيا -دلينكامبردج/جامعة ماج   2-4/9/2013  

لممتمر التاسعا  .23 جامعة الموصل-كلية اآلداب   6-7/11/2013  

لممتمر الخامسا  .24 جامعة المستنصرية/ –كلية اآلداب  
 بغداد

4-5/12/2013  

مقومات السلم االجتماعيمتمر م  .25 جامعة صالح الدين في اربيل/كلية  
 العلوم االسالمية

1-3/4/2014  

ال والتسرب من المدارساالطف متمر مكافحة عمالةم  .26 21/5/2019 قاعة المنتدى   

لممتمر الدولي الفكري الثاني عن ظاهرة التطرف ا  .27
 تنوعنا مصدر قوتنا

والجامعة  اإلسالميةكلية العلوم 
 التقنية

30/6/2019  

المشارك فيها ومكان انعقادها ندواتلا  

ريةبغداد /الجاد Tomندوة الجديد في منهجية إدارة الجودة   .1  21-2/12/2002  

الفلسفة في حياتنا اليومية()لندوة األولف ا  .2 م14/10/2009 كلية اآلداب/الموصل/ قسم الفلسفة   

)التحديات االجتماعية الراهنة للمجتمع الندوة السادسة   .3
 العراقي(

كلية اآلداب/الموصل/ قسم 
 االجتماع

14/4/2010  

 الندوة السابعة سبل تعزيز التعايل في المجتمع  .4
يالعراق  

الموصل/ قسم /بكلية اآلدا
 االجتماع

12/5/2010  

اإلدارة في الموصلندوة   .5 8/12/2010 مركز دراسات الموصل   

الكتابة والكتاب االولف في نينوى ندوة   .6  2012 الموصل/ جامعة الموصل 

  5/5/2013-3 معهد القران /انقره الندوة الدولية حول إعادة النظر القرآن   .7
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في االستمرار والتغييراالوسط ندوة الشر)   .8 10/5/2014-7 جامعة قريق قلعة/تركيا   

الكهرباءعن الجباية في  تثقيفية توعوية ندوةحضور   .9 3/1/2018 كلية االداب   

ندوة الدكتور ا.د.عماد الدين خليل دراسات في منجزه   .10
 المعرفي

12/12/2018 مركز دراسات الموصل  

لمجتمع(ندوة حلقة نقاشية )ازمة الوعي وا  .11 16/1/2019 قسم الفلسفة /كلية االداب   

والحضاري  األرث اآلثاري العلمية الثالثةحضور الندوة   .12
نينوى  لمدينة  

8/4/2019 قاعة المنتدى قسم االثار  

وان دور الفلسفة في حضور  الحلقة النقاشية بعن  .13
 تنمية العقل البشري 

       16/6/2019 قاعة ابن االثير /كلية االداب

 


