
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عباس عبد دمحم ابو ريشة الكناني 

  Excel – Word-  Microsoft Office _ المكتبيدددة البدددرام  علددد  العمددد  اجيدددد•
- power point ,   الحاسددددو  فدددي العمدددد  علددد  الكفدددا   شدددد اد  علددد  حصددددولي وتددد 

 . كوت_  التمني مع د من

 شددددددد اد  علدددددد  حصدددددددولي وتدددددد , ممبدددددددو  بدرجددددددة وكتابددددددد  نطددددددك االنكليزيدددددددة اللغددددددة اجيددددددد•
 . كوت_  التمني المع د من االنكليزية اللغة في الكفا  

 المدددددددر ن علدددددددو  لسددددددد /  اإلنسدددددددانية للعلدددددددو  التربيدددددددة كليدددددددة/  واسدددددددط جامعدددددددة)  البكدددددددالوريوس شددددددد اد :   أوالا  
 .اإلسالمية  والتربية

ا   علددددددو  لسدددددد / رشددددددد ابددددددن – اإلسددددددالمية للعلددددددو  التربيددددددة كليددددددة/  بغددددددداد جامعددددددة: )  الماجسددددددتير شدددددد اد :  ثانيددددددا
 . حديث عل :  دليك تخصص/  اإلسالمية والتربية المر ن

ا   ايدددددددران/  والحدددددددديث المدددددددر ن علدددددددو  لسددددددد /  اإلل يدددددددات كليدددددددة/  اصدددددددف ان جامعدددددددة)  دكتدددددددورا  طالددددددد :  ثالثدددددددا
 (_الكتابة مرحلة_

 . العربية اللغة وسالمة الحديثة التدريس طرائك-1

 .المانونية واثارها االنضباطية العموبات-2

 (.الناجح المدير الوسط  المياد ) في ورشة-3

 (. محرر) اإلعال  مجا  في-4

 

) مضددددددمون الحددددددديث واثددددددر  / جامعددددددة بغددددددداد كليددددددة ا دا  بحددددددث منشددددددور فددددددي مجلددددددة 
 في التوثيمات الرجالية (.

07709538635 

aabbaass.abas87@gmail.com 

 ذكر 

19  /9  /1987 

 متزوج

 واسط / الكوت 

 العراق 

 اللغة العربية 

 عرالي

في مجا  االختصاص الما  المحاضرات واعداد البحوث 
ا .  , والعم  في تحرير  االخبار وتدليك النصوص لغويا

 اجيد اللغة االنكليزية لرا    وكتابة بدرجة ممبو  .



 

 

 

 

ABBAS ABED MOHMMED AL KINANI 

I am good at working on office programs - Excel - Word - Microsoft Office - power point, 
and I obtained a certificate of proficiency in working on a computer from the Technical 
Institute - Kot. 

I am fluent in English, both pronunciation and writing, to an acceptable degree, and I 
obtained a certificate of proficiency in the English language from the Technical Institute - 
Kot.  

First: Bachelor’s degree (Wasit University / College of Education for Human Sciences / 
Department of Quranic Sciences and Islamic Education). 

Second: Master's degree: (University of Baghdad / College of Education for Islamic 
Sciences - Ibn Rushd / Department of Quranic Sciences and Islamic Education / exact 
specialization: modern science. 

Third: PhD student (University of Isfahan / College of Theology / Department of Quran 
and Hadith Sciences / Iran - writing stage)...... 

1- Modern teaching methods and the safety of the Arabic language. 

2- Disciplinary penalties and their legal effects. 

3- A workshop on (middle leadership, the successful manager). 

4- In the field of media (editor). 

A research published in the Journal of the College of Arts / University of Baghdad 
(content of hadith and its impact on men's documentation). 

Giving lectures and preparing research in 
the field of specialization, and working in 
editing news and proofreading texts 
linguistically. 

 

I can read and write the English language at 
an acceptable level. 
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Aabbaass,abas87@gmail.com 

Male 

19 – 9 - 1987 

Married 

Wasit 

Iraq 

Arabic 


