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 صىرج شخصيح حسه محسه صيهىد مهيهي العقاتياالسم الرتاعي واللقة:

 77/6/7666     :محل وتاريخ الىالدج

 ديالى/بلدروز  عىىان السكه الحالي:

 D.Hassan55555@gmail.com الثريذ االلكترووي:

 متزوج  الحالح االجتماعيح:

 استاذ مساعد اللقة العلمي

 

 

 التحصيل الدراسي)الـشـهـبداث الدراسيت(:

 

 

 

 

 

 

 

  ة الىظيفيت:هجبالث السير
 التارٌخ العنوان الوظٌفً الوزارة التعٌٌن

 الى من

جامعة دٌالى/كلٌة 

 القانون

التعلٌم العالً 

 والبحث العلمً

 2011 2006 تدرٌسً

التعلٌم العالً  كلٌة العلوم االسالمٌة

 والبحث العلمً

 2015 2011 تدرٌسً

 الجهة المانحة التخصص الدقٌق التخصص العام الشهادة

 الكلٌة الجامعة

 العلوم االسالمٌة بغداد   بكلورٌوس

فلسفة شرٌعة  ماجستٌر

 اسالمٌة

 االسالمٌةالعلوم  بغداد فقه مقارن

فلسفة شرٌعة  دكتوراه

 اسالمٌة

 كلٌة الشرٌعة العراقٌة فقه مقارن
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 اإلداريت:العلويت والونبصب 

 المدة المؤسسة المنصب ت

 التعلٌم العالً والبحث العلمً مقرر قسم الشرٌعة 1

 جامعة دٌالى/كلٌة الغلوم االسالمٌة

 

2013 2014 

 

 الوقرراث الدراسيت التي قبم بتدريسهب:

 السنت الدراسيت الوبدة القسن الكليت الجبهعت ث

 2007-2006 مدخل الشرٌعة القانون القانون دٌالى -1

 2011-2008 االحوال الشخصٌة القانون القانون دٌالى -2

 2010-2009 مشروع بحث القانون القانون دٌالى -3

 2014-2011 التارٌخ االسالمً الشرٌعة العلوم االسالمٌة دٌالى -4

 2014-2011 فقه مقارن الشرٌعة االسالمٌةالعلوم  دٌالى -5

 

 

 

 

 

 الوؤتوراث والندواث العلويت والىرش التي شبرك فيهب:

 السنت نىع الوشبركت هكبى االنعقبد العنىاى ث

 2007 حضور كلٌة القانون المؤتمر العلمً االول 1

 المؤتمر العلمً االول 2
كلٌة العلوم جامعة دٌالى/

 االسالمٌة
 2013 بحث بعنوان حقوق االنسان

3 
 مؤتمر دٌوان الوقف السنً

بعنوان دور التعلٌم فً التنشئة 

وبناء المجتمع ومناهضة 

 2015 حضور بغداد
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 االرهاب والطائفٌة

4 
ندوة حول الفساد االداري 

 والمالً,االسباب والمعالجة

جامعة بغداد/كلٌة العلوم 

 االسالمٌة
 2014 حضور

5 

ندوة حول الثأر فً المجتمع 

المسلم وآثاره السلبٌة وموقف 

االسالم منه,االسباب 

 والمعالجات

كلٌة العلوم جامعة دٌالى/

 االسالمٌة
 2014 حضور

6 
ندوة حول تنمٌة المهارات 

 البحثٌة

كلٌة العلوم جامعة دٌالى/

 االسالمٌة
 2014 حضور

7 
 ندوة حول االعالم االسالمً

 ودوره فً بناء المجتمع

كلٌة العلوم جامعة دٌالى/

 االسالمٌة
 2014 حضور

 

 عضىيت الهيئبث العلويت الوحليت والدوليت:

 

 المدة نوع العضوٌة المؤسسة اللجنة ت

جامعة دٌالى/كلٌة  عضو اللجنة العلمٌة فً كلٌة القانون 1

 القانون

 2009 2008 عضو

عضو اللجنة العلمٌة فيً كلٌية العليوم  2

 االسالمٌة

كلٌة  –جامعة دٌالى 

 العلوم االسالمٌة

  2015 عضو

عضييييو اللجنيييية القانونٌيييية فييييً كلٌيييية  3

 القانون

جامعة دٌالى/كلٌة 

 القانون

  2008 عضو

 

 

 هسبهوبث في خدهت الوجتوع:

 القٌام بحل النزاعات العشائرٌة فً مسألة الثأر)القتل,الخصومات وغٌر ذلك(. 

 

 :كتب الشكر والتقدير التي حصل عليهب

رقم وتارٌخ االمر  الجهة المانحة السبب ت

 الجامعً
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 2014فً  14/34م و وزٌر التعلٌم العالً  تأكٌد على اهمٌة المنجز فً جامعة دٌالى 1

 2006فً  7280 رئٌس جامعة دٌالى سٌر االمتحاناتالجهود القٌمة على  2

 2006فً  11086 رئٌس جامعة دٌالى الجهود المبذولة فً اللجان االمتحانٌة 3

 2010فً  7890 عمٌد كلٌة الٌرموك الجامعة االشراف والمتابعة على سٌر االمتحانات 4

 2014فً  1664 رئٌس جــــــامعة دٌالى حضور النشاط الذي اقامه قسم الجودة 5

 2010فً  2340 عمٌد كلٌة القانون الجهود المبذولة فً المؤتمر العلمً االول 6

الحصول على درجة الدكتوراه بدرجة  7

 امتٌاز

مساعد رئٌس الجامعة للشؤون 

 االدارٌة

 2013فً  745

الحصول على درجة الدكتوراه بدرجة  8

 امتٌاز وضمن المدة االصغرٌة

 2013فً  870 االسالمٌةعمٌد كلٌة العلوم 

 2013فً  1195 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة الجهود المبذولة فً قسم الشرٌعة 9

  2014فً  919 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة الجهود فً سرعة انجاز اللجنة االمتحانٌة 10

 2014فً  920 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة الجهود المتمٌزة فً اللجنة االمتحانٌة 11

الجهود والدقة والسرعة فً انجاز مهام  12

 اللجنة االمتحانٌة

 2014فً  921 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

الجهود المبذولة فً تدقٌق درجات الطالب  13

 فً  قسم الشرٌعة

 2015فً  1155 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

الجهود المبذولة فً تدقٌق الماسترشٌت فً  14

 قسم الشرٌعة

 2015فً  937 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

الجهود المبذولة فً الندوة العلمٌة حول  15

 حقوق االنسان

  2015فً  107 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

الجهود المبذولة فً حفل التخرج الدورة  16

 الثالثة للكلٌة

 2015فً  536 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة

 2015فً  1154 عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة الجهود فً تدقٌق درجات قسم اصول الدٌن 17
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 الوشبركت في الدوراث التدريبيت والتطىيريت: 

 وىع المشاركح مكان إقامتها مذتها عىىان الذورج خ

 متذرب مذرب إلى مه

 متذرب  تغذاد/مركز آفاق سىتر 0277 0272 دورج التىفل 7

 متذرب  تغذاد/مركز آفاق سىتر IC3 0272 0277دورج  0

دورج طرائققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق   3

التذريس)القققققققذورج الراتعقققققققح 

 والعشريه(

 متذرب  جامعح ديالى/كليح الترتيح 73/5/0225  77/4/0225

   جامعح ديالى  0225 صالحيح تذريس 4

   جامعح ديالى  0225 اختثار سالمح لغح 5

 

 

 

 

 


