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كوت
عراقٌة
_العربٌة – االنكلٌزٌة

العراق _ كوت

بكلورٌوس جامعة واسط\ كلٌة التربٌة \ قسم العلوم القران و الدراسات االسالمً .
جمهورٌة العراق
ماجستٌر كلٌة االداب \جامعة طنطا \ قسم اللغة العربٌة و الدراسات االسالمٌة التخصص
( الفقه االسالمً ) جمهورٌة المصر العربٌة
طالبة دكتوراه كلٌة ادب \جامعة اسٌوط \قسم دراسات االسالمٌة تخصص (الفقه
االسالمً ) .جمهورٌة مصر العربٌة

حاصله على شهادة الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب األلً من مركز خدمة البٌئة _ كلٌة
العلوم_ جامعة القاهرة .
حاصلة على شهادة دورة سالمة اللغة العربٌة _ مركز التعلٌم المستمر _ جامعة واسط .

تدرٌس
قٌادة الحاسب األلً

حاصلة على شهادة طرائق التدرٌس _ مركز التعلٌم المستمر _ جامعة واسط .
حاصلة على شهادة اختبار صالحٌة تدرٌس _ مركز التعلٌم المستمر _ جامعة واسط

المسائل الفقهٌة االفتراضٌة عند المالكٌة فً المدونة الكبرى من أول كتاب الوضوء
حتى نهاٌة كتاب الصالة دراسة فقهٌة مقارنة مع االحناف وأثرها فً واقعنا المعاصر
عربً _ انكلٌزي

Lubna abd aljaleel dhari AL_sadoon
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nothing
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feminine
21-10-1991
married
teaching

Iragi
Arabic-English

Bachelor's degree from Wasit University_ Department of Quran and Islamic Studies .
The Republic of Iraq .
Master's degree in the Faculty of Arts_ Tanta University Department of Arabic
Language and Islamic Studies Specialization _ ( Islamic Fiqh ) The Egyptian Arabic
Republic .

teaching

PhD student at the Faculty of Literature, Assiut University, Specialization (Islamic
jurisprudence).

computer driving
She holds an International Computer Driving Licence from the
Environmental Service Center _ College of Science _ Cairo University .
She holds a certificate of Arabic language safety course _ Center for
Continuing Education, University of Wasit .
Graduated with Teaching Methods Certificate , Center for Continuing
Education, University of Wasit .

Arabia English

The Hypothetical jurisprudential maliki lssues in the Great Entry
frm the First Chapter of Ablution till the End of the prayer part : A
Comparative Jurisprudential Study With the Hanafi and I ts Impact
on Our Contemporary Life

