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 الصورة



 االسالهي الفقَ في الجوعت يىم وسٌي -2                                 

 دراسة وتحقيق كتاب: )السياسة واالحكام(  عٌىاى اطروحت الذكتىراٍ: -

 الوظائف التي شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2005 كلية اليرموك الجامعة كلية مجلس امين 1

 2005 الجامعة اليرموك كلية كليةال اعالم مدير 2

 2012 جامعة ديالى كلية العلوم االسالمية والتطوير البحث مدير 3

4    

5    

6    

 

 الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

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

 قسم القانون 2005 كلية اليرموك الجامعة 1

  2011-2006 ديالى كلية القانونجامعة  2

  2011 االسالمية العلوم كلية ديالى جامعة 3

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتدريسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

اليرموك   1
 الجامعة

 االولى مدخل شريعة القانون

 الثانية احوال شخصية القانون اليرموك  2

 االنسان حقوق  القانونكلية  ديالى 3
 وديمقراطية

 االولى

العلوم  ديالى 4
 االسالمية

 الثانية فقه العقيدة والفكر

العلوم  ديالى 5
 االسالمية

تفسير آيات  العقيدة والفكر
 االحكام

 الثالثة

العلوم  ديالى 6
 االسالمية

 االولى حفظ وتالوة العقيدة والفكر

العلوم  ديالى 7
 االسالمية

 الرابعة استشراق والفكرالعقيدة 

 

 المواضيع الدراسية التي قام بتطويرها او ساهم في تطويرها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت



      

      

      

      

 

 

 

 ائل واالطاريحاإلشراف على الرس -

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 

السياسة الشرعية  1
والمرأة المسلمة في 

 الحياة السياسية

جامعة بغداد/ كلية 
 التربية للبنات

 2015 بحث

 سياسة مستجدات 2
 في الشرعية االحكام
 الجرائم بعض

 الطارئة

 العلوم كليةمجلة 
 ديالى جامعة االسالمية

 2013 بحث

 المسلمة المرأة 3
 عصرنا في والسياسة
 الحديث

 ديالى جامعة الفتح مجلة
 االساسية التربية كلية

 2015 بحث

التوعية المرورية  4
 والدفاع المدني

 االسالمية العلوم كلية
 ديالى جامعة

 2016 حضور

ورشة عمل عن  5
 الترقيات العلمية

 االسالمية العلوم كلية
 ديالى جامعة

 2016 حضور

ورشة عمل مع لجنة  6
 حقوق االنسان

 االسالمية العلوم كلية
 ديالى جامعة

 2016 محاضر

 حقوق عن ندوة 7
 في االسالم االنسان

كلية القانون جامعة 
 ديالى

 2009 محاضر

 حقوقل ورشة تدريبية 8
 االنسان

المركز الثقافي جامعة 
 ديالى

 2013 حضور



 

 الدورات التي شارك بها والتي أقامها -

مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة

 كفاءة دورة 1
 الحاسوب

 جامعة
 كلية -بغداد
 العلوم

2002 

 كفاءة دورة 2
 الحاسوب

 جامعة
 كلية -بغداد

  التربية

2009 

 طرائق دورة 3
 التدريس

 جامعة
 ديالى

2003 

    

 

 . مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوير التعليم فيالمشروعات البحثية  -

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

    

    

    

    

 

 

 ( التي قام بالنشر فيهاimpact factorsالمجالت العلمية و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة اسم المجلة ت
 نشر فيه

 السنة

 بين ما العدة العراق ديالىمجلة  1
 الشريعة

 والماضي
 والحاضر

35 2008 

 اللواطة جريمة العراق مجلة الفتح 2
 الشريعة بين ما

 العراقي والقانون

35 2008 

 فيما اإلمام سياسة العراق مجلة ديالى 3
 بالزجر يتعلق

 االحكام من بالعقوبة
 الخلفاء سياسة

 الراشدين
 -أنموذجا 

60 2013 



 في المتهم تعذيب العراق ديالىمجلة  4
 والقانون الشريعة
 العراقي

59 2013 

 والمغاالة االسالم العراق مجلة الفتح 5
 المهور في

36 2008 

مجلة العلوم  6
القانونية 
 والسياسية

 الحكم سياسة العراق
 من في الشرعي

 محارمه نكح

   1 2014 

      

 

 . والدوليةعضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية  -

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

عمادة كلية  كتاب شكر ندوة 1
العلوم 

 االسالمية

 2016 حضور

عضو لجنة  2
امتحانات 

 خارج الجامعة

رئيس جامعة  كتاب شكر
 ديالى

 2013 مراقبة

عمادة كلية  كتاب شكر لجنة مؤتمر 3
 القانون ديالى

 2010 عضو لجنة

المدة  4
االصغرية في 

 الدكتوراه

 كلية عمادة شكركتاب 
 العلوم

 االسالمية

 2013 طالب دكتوراه

وزير التعليم  كتاب شكر انجاز علمي 5
العالي والبحث 

 العلمي

رفع المستوى 
العلمي 

 والتدريسي

2014 

في حقوق ندوة  6
 االنسان

 كلية عمادة كتاب شكر
 ديالى القانون

 2009 محاضرة



اللجنة العلمية  شهادة تقديرية مؤتمر علمي 7
التربية 

 االساسية

 2015 مشاركة بحث

      
      

      

      

      

 

 

 والترجمة التأليف -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

      

      

      

      

  

 اللغات التي يجيدها -

 العربية -1

2- 

3-    

 مساهمات في خدمة المجتمع  -

1. 

2. 

 

 نشاطات اخرى -

1.  

2.  

 (CDمالحظة/ يتم تسليم نسخة ورقية ونسخة على قرص ) 

 

 شاكرين حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 


