
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لبنى عبد الجلٌل ضاري عطا هللا السعدون 
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.  العلوم القران و الدراسات االسالمً قسم \كلٌة التربٌة  \جامعة واسطوس ٌبكلور
 جمهورٌة العراق 

اللغة العربٌة و الدراسات االسالمٌة التخصص  قسم \جامعة طنطا \ماجستٌر كلٌة االداب 
 جمهورٌة المصر العربٌة  االسالمً ( هالفق) 

الفقه )االسالمٌة تخصص  قسم دراسات\جامعة اسٌوط \دكتوراه كلٌة ادب  ةطالب
 . جمهورٌة مصر العربٌة االسالمً (

كلٌة  _حاصله على شهادة الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب األلً من مركز خدمة البٌئة 
 .جامعة القاهرة  _ العلوم

 جامعة واسط . _ مركز التعلٌم المستمر _ حاصلة على شهادة دورة سالمة اللغة العربٌة 

 جامعة واسط ._ مركز التعلٌم المستمر  _حاصلة على شهادة طرائق التدرٌس 

  جامعة واسط مركز التعلٌم المستمر _ _حاصلة على شهادة اختبار صالحٌة تدرٌس 

لمدونة  الكبرى من أول كتاب الوضوء المسائل الفقهٌة االفتراضٌة عند المالكٌة فً ا
  نا المعاصرفقهٌة مقارنة مع االحناف وأثرها فً واقعحتى نهاٌة كتاب الصالة دراسة 
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