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اإلسالميةالحوار في الشريعة   

دراسة نقدية األربعةالقضاة المحدثون في الكتب   

 االحاديث النبوية الشريفة حول طب االسنان

 

 

 

 

 من الجامعة العراقيةحاصل على شهادة طرائق التدريس  _1

 _حاصل على كفاءة حاسوب ،2

 سالمة لغة _  كفاءة اللغة اإلنكليزية 

 سالمة اللغة  _4

 

سنة  /اإلسالميةحاصل على شهادة البكالوريوس من الجامعة العراقية / كلية العلوم  .

2007 

اقية / من الجامعة العرالدين  أصولالماجستيرفي تخصص فلسفة حاصل على شهادة 

2 013/ سنةاإلسالميةكلية العلوم   

اقية / العر الدين من الجامعة أصولحاصل على شهادة الدكتوراه في تخصص فلسفة 

2 017/ سنةاإلسالميةكلية العلوم   

 .شارك في العديد من الورش والندوات المحلية

 .لألساتذةالء استمارة التقييم السنوي شة تدريبية في جامعة بغداد حول ام_ ور1

 _ رئيس لجنة العلمية لمؤتمر حول الجرائم االلكترونية.2

 تدائيةالسلوك غير السليم للتالميذ في المرحلة االب _ رئيس لجنة العلمية لمؤتمر _  3

 

 1969/ 5/9:      تاريخ التولد/

 / العربيةاللغة االم

 بغداد العراق/ 

 _ إمكانية استخدام اللورد1

 _ إمكانية استخدام االكسل2

 البحث العلمي إمكانية_ 3

 

 

07826539519 

 ا

Ibrahimnice678@gmail.com 

 الجنس / ذكر

 متزوج/ االحالة االجتماعية

 العراق/ بغداد / السكن

 / عراقيالجنسية

 العربية 



 

 

 

abrahim latif ealii aljabur 

9/5/1969  

Chairman of committees for scientific 
conferences 

tadrisiun fi kuliyat alkut alhamiea 

He holds a bachelor's degree from the Iraqi University / College of 
Islamic Sciences / 2007 He holds a master's degree in the 
philosophy of the origins of religion from the Iraqi University / 
College of Islamic Sciences / year 013 2 He holds a PhD in 
Philosophy of Fundamentals of Religion from the Iraqi University / 
College of Islamic Sciences / Year 017 

1_ He holds a certificate of teaching methods from the Iraqi University  

2_ have a computer aptitude, 

3 Language safety _ 

4 English language proficiency _ 

Dialogue in Islamic Sharia 

 The modern judges in the four books,  

a critical study Prophetic hadiths about dentistry 

1. Using the computer 

 2. Use of Word 

 3. Use of excel and powerpoint 

Arabic 

Phone No.:     07826539516   

Ibrahimnice678@gmail.com 

Name: abrahim latif eali 
algabury 
Birthday       1991/6/15     /  

Social status:  married 

Residence: aleiraq baghdad 

NationalityL     / is iraqi 

Language:  Arabic 


