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 .... محمد جميل عيدان درويش 

 .....النص هنا 

 القياس أحد مصادر التشريع اإلسالمي 
 الفسخ في الفقه اإلسالمي 

 النص هنا

التدريس 
 الصيانة الميكانيكية 
القيادة 
 الرياضية 
 

   النص هنا .....

 من الجامعة العراقية حاصل على شهادة مشاركة في طرائق التدريس 
سالمة اللغة العربية  حاصل على شهادة مشاركة في 
 الحاسوب كفاءةحاصل على شهادة 
 األحاديث األربعين النووية مجاز في 
 في القرآن الكريم مجاز في بعض أحكام التجويد 
 

   النص هنا .....

 كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة بغداد حاصل على شهادة البكالوريوس في 
 في كلية اإلمام االعظم الجامعة حاصل على شهادة الماجستير 

 

 النص هنا .....

 تجويد القرآن الكريم  دورات  تدريس  شاركت في

 فقه األحوال الشخصية شاركت في تدريس 

 علوم الحديث النبوي الشريف شاركت في تدريس 

 ٠٧٧٢٤١٢٢٠٦٠الهاتفرقم 

 الجنس  ذكر 

 ١٧/١/١٩٩١: تاريخ التولد

 : متزوجالحالة االجتماعية

 سيد الشهداء  -العزيزية -: واسطالسكن

 : العراقية الجنسية

 : اللغة العربية اللغة االم

 العراق

 النص هنا

 العربية 
 اإلنكليزية 
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Muhammad Jamil Aidan Al-Shugairi 

 Holds a certificate of participation in teaching methods from the Iraqi University  
• Holds a certificate of participation in the safety of the Arabic language 
• Holds a Computer Proficiency Certificate 
• A metaphor in the forty hadiths of Nawawi  
• • Metaphor in some provisions of intonation in the Holy Qur'an • 

Holds a certificate of participation in teaching methods from the Iraqi University  

• Holds a certificate of participation in the safety of the Arabic language  

• Holds a Computer Proficiency Certificate 

 • A metaphor in the forty hadiths of Nawawi • Metaphor in some provisions of 
intonation in the Holy Qur'an • 

I participated in the teaching of Quran recitation courses 

 I participated in the teaching of jurisprudence of personal status  

I participated in teaching the sciences of the Prophet's hadith 

 Qiyas is one of the sources of Islamic legislation  

 • Annulment in Islamic jurisprudence 

 Teaching 

  • mechanical maintenance 

 • Leadership 

 • sports 

Arabic 

Phone N: 07724122060. 

Email: 
mohammedjamel603@gmail.co
m  

Birthday:  17/1/1991  

Social statu:  married    

Residence: Wasit. Essaouira 

Nationality:  is iraqi 

Language: Arabic 


