
 

 ة لذاتيا السيرة

 

 

 

 

 

 وضحح علٍىي صالح عٍسى  االسن الرتاعً: -

 5791 تارٌخ الىالدج: -

 8002تارٌخ الحصىل علٍها:                                        دكتىراجالشهادج:         -

 فقو هقارىالتخصص الذقٍق:  فلسفح اسالهٍح              التخصص العام: -

 8052 تارٌخ الحصىل علٍو:استار هساعذ                :   اللقة العلوً -

 50اخ الخذهح فً التعلٍن العالً: عذد سنى -

 ال ٌىجذ  عذد سنىاخ الخذهح خارج التعلٍن العالً: -

 aulwysslih@gmail.com الثرٌذ االلكترونً: -

رٌخ هنح الشهادج: تا العلىم االسالهٍح/ –جهح الوانحح للشهادج الثكلىرٌىس:جاهعح تغذاد ال -

8000 

  8002تارٌخ هنح الشهادج:العلىم االسالهٍح / –جاهعح تغذاد الجهح الوانحح لشهادج الواجستٍر:    -

 8002تارٌخ هنح الشهادج:  العلىم االسالهٍح –جاهعح تغذاد الجهح الوانحح لشهادج الذكتىراه: -

 زٌز دراسح وتحقٍق تحقٍق كتاب الشفعح لفتح الع -5عنىاى رسالح الواجستٍر:  -

 تحقٍق كتاب التٍون لفتح العزٌز دراسح وتحقٍق -8                                 

 

 الصورة



 دراسة وتحقيق –المختار للفتوى  عنىاى اطروحح الذكتىراه: -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 0211 - 0212  ديالى –كلية العلوم االسالمية  امين مجلس  1

0    

3    

4    

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  0224- 0226 جامعة ديالى / التربية االساسية  

  ولحد االن  – 0224 جامعة ديالى / كلية العلوم االسالمية  

    

 

 يع الدراسية التي قام بتدريسهاالمواض -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

التربية  ديالى  
 االساسية 

 0226/0224 العربية العامة  االرشاد 

العلوم  ديالى  
 االسالمية 

 0224/0212 الفقه  الشريعة 

العلوم  ديالى  

 االسالمية 

 0212/0211 مدخل شريعة  الشريعة

العلوم  ديالى  

 االسالمية 

 0211/0210 احاديث احكام  الشريعة

العلوم   

 االسالمية 

 0210/0213 نظم اسالمية  الشريعة

العلوم  ديالى 

 االسالمية 

 0216-0215 فقه السيرة  الشريعة

العلوم  ديالى 

 االسالمية 

 0216/0212 اقتصاد اسالمي  الشريعة

 



 و ساهم في تطويرهاالمواضيع الدراسية التي قام بتطويرها ا -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

      

      

 

 

 

 اإلشراف على الرسائل واالطاريح -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .المؤتمرات والندوات العلمية والورش التي شارك فيها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

جامعة ديالى/مركز  اليتم واثاره الفقهية 1
ابحاث الطفولة 

 واالمومة

 0211 بحث

مخالفات المراة  0
 للرجل في الحج 

مجلة العلوم االسالمية 
 /جامعة بغداد

 0211 

االستحسان في فقه  3
 االسرة 

 0210  مجلة االستاذ

احكام صالة  4
المسافردراسة فقهية 

 مقارنة

مجلة ديالى للعلوم 
 االنسانية

 0210 

حقوق المسنين في  5
 الفقه االسالمي

مجلة ديالى للعلوم 
 االنسانية 

 0213 

ضوابط عمل المراة  6
 في التشريع االسالمي

مجلة العلوم االسالمية 
 بغداد/جامعة 

 0215 

     

     

 



 الدورات التي شارك بها والتي أقامها -

مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة

    

    

    

    

 

 . المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوير التعليم -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsمجالت )المجالت العلمية و  -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

      

      

      

      

      

      

      

 

 . عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

      

      

      

 

 إبداعات او نشاطات حصل فيها على )جوائز/ شهادات تقديرية/كتب شكر( -



نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

كتاب شكر   1
 وتقدير

رئيس جامعة 
 ىديال

 0212 

 0211  العميد   0

 0211  العميد   3

في  6/042أ/     
2/3/0211 

في  333     
03/4/0211 

في  6/413أ/     
10/5/0211 

في 2423     
04/5/0211 

في  6/441أ/     
13/5/0211 

في  441     
04/5/0211 

في  6/022أ/     
06/0/0210 

في 6/365أ/     
05/10/0210 

في 112     
32/1/0213 

في 432     
0/4/0213 

في 1145     
 م13/12/0213

في  14/34  السيد الوزير    
14/1/0214 

في 321  العميد   
 م 04/0/0214

في 133     
16/6/0214 

في 313     
13/3/0216 

      

 



 

 التاليف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

/ غير منهجية  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

      

      

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

1- 

0- 

3-    

 

 

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1. 

0. 

 

 نشاطات اخرى -

1. . 

0.  

 (CDمالحظة/ يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص ) 

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 

 


