
 

 هألذاتٌالسٌرة

 

 

  

 

 

 حسيي علي ريس عثاس االسن الرتاعي: -

 1694/ 7/ 1تاريخ الىالدج: -

 2112/ 22/11تاريخ الحصىل عليها:  دكتىراٍالشهادج:    -

 : عميذجالتخصص الذليكفلسفح العلىم االسالهيح / اصىل الذيي . : التخصص العام:  -

 2111 /11/3تاريخ الحصىل عليَ: استار هساعذاللمة العلوي:  -

 سٌح . 11اخ الخذهح في التعلين العالي: عذد سٌى -

 شهر 9سٌح و 7عذد سٌىاخ الخذهح خارج التعلين العالي: -

  hussenali77@yahoo.comالثريذ االلكتروًي: -

 61 - 61تاريخ هٌح الشهادج:   جاهعح تغذاد الجهح الواًحح للشهادج الثكلىريىس:   -

 .1669 تاريخ هٌح الشهادج:   الجاهعح العراليحالجهح الواًحح لشهادج الواجستير:  -

 . 2112تاريخ هٌح الشهادج:   جاهعح تغذاد الجهح الواًحح لشهادج الذكتىراٍ:   -

 االهام اتى عثذ الرحوي السلوي صىفيا .عٌىاى رسالح الواجستير:  -

 كتاب االرتعيي في االخالق الصىفيح  للسلوي دراسح وتحميك عٌىاى اطروحح الذكتىراٍ: -

 الوظائف التً شغلها : -

 

 

 الصورة



 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

وزارة االوقاف والشؤون الدٌنٌة /  موظف  1
 مدٌرٌة اوقاف دٌالى

1191 – 2005 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

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

الجامعة العراقٌة /  تدرٌسً  1
 بغداد

2005- 2002 

كلٌة التربٌة االساسٌة  تدرٌسً 2
 / دٌالى

2005- 2012 

كلٌة العلوم االسالمٌة  تدرٌسً 3
 / دٌالى

2013- 2012  

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

 الدراسيةالسنة  المادة القسم الكلية الجامعة ت

العلوم  االعراقٌة 1
 االسالمٌة

العقٌدة والفكر 
 االسالمً

- 2005 علم الكالم
2002 

التربٌة  دٌالى 
 االساسٌة

اللغة العربٌة 
الرٌاضٌات 

الرٌاضة الفنٌة 
الحاسبات 
الجغرافٌة 

 التارٌخ

اصول الدٌن 
 العربٌة العامة

2002-2012 

العلوم  دٌلى 
 االسالمٌة

 

العقٌدة والفكر 
 االسالمً

علم الكالم 
التصوف 

 التالوة

2013 _
2012 

 2015_2014 التالوة علوم القران كلٌة التربٌة دٌالى 
2016_2012 

      

      

      

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

      

      

      

      

 



 ائل واالطارٌحاإلشراف على الرس -

عنوان الرسالة  القسم الكلية الجامعة ت
 او االطروحة

 السنة الدراسية

      

      

      

      

 

 .المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

ث الثالالمؤتمر العلمً  1
لإلعجاز العلمً فً 

 مالقران الكرٌ

كلٌة جامعة دٌالى 
قاعة التربٌة االساسٌة 

 االصمعً

 2001 بحث 

المؤتمر العلمً  2
الرابعلإلعجاز العلمً 

 مفً القران الكرٌ

كلٌة جامعة دٌالى 
قاعة التربٌة االساسٌة 

 االصمعً

 حضور
 

2010 

المؤتمر العلمً  3
لإلعجاز الخامس 

القران العلمً فً 
 مالكرٌ

كلٌة جامعة دٌالى 
قاعة التربٌة االساسٌة 

 االصمعً

 2011 بحث

ندوة تطوٌر الدراسات  4
 العلٌا

 2012 حضور كلٌة التربٌة االساسٌة

 2012 حضور كلٌة التربٌة االساسٌة ندوة التنمٌة المستدامة 5

مسابقة اختٌار قارئ  6
 القرآن الكرٌم

 2013 حضور فندق شٌراتون اربٌل

المؤتمر العلمً لكلٌة  2
 العلوم االسالمٌة

المركز الترفٌهً جامعة 
 دٌالى

 2015 حضور

موتمر مكافحة  9
 االرهاب والتطرف

 2015 حضور فندق الرشٌد بغداد

ندوة  تفعٌل الوعً  1
المروري لسائقً 

 المركبات

 2016 حضور كلٌة العلوم االسالمٌة

 2016 حضور االسالمٌةكلٌة العلوم  ندوة القراءات القرآنٌة 10

 2016 حضور التربٌة االساسٌةكلٌة  حقوق االنسان ندو 11

ندوة لجنة حقوق  12
 االنسان

 2016 مقرر كلٌة العلوم االسالمٌة

ندوة النشر على  13
 لكترونًالمواقع اال

 2016 حضور كلٌة العلوم االسالمٌة

14     



 

 الدورات التً شارك بها والتً أقامها -

مكان  عنوان الدورة  ت
 االنعقاد

 السنة

 2002  دورة الحاسوب  

 2002  دورة االنترنٌت 

دورة طرائق  
 تدرٌس

 2002 

    

 . المشروعات البحثٌة فى مجال التخصص لخدمة المجتمع أو تطوٌر التعلٌم-

 السنة محل النشر عنوان البحث ت

القضاء والقدر  1
عند اهل اللغة 

 واهل الكالم

 2001 دٌالىمجلة 

االستعاذة  2
معناها 

واشتقاقها 
 ومشروعٌتها

 2001 مجلة دٌالى

أهمٌة التحصٌن  3
فً الفكر 
 االسالمً

 2001 مجلة دٌالى

الخلوة فً  4
 الفكر االسالمً 

 2010 مجلة دٌالى

القول الفصل  5
فً قطع السدر 

 والنخل

 2010 مجلة دٌالى 

اعجاز القران  6
فً بنان 
 االنسان

 2012 دٌالىمجلة 

مفهوم التدرج  2
القرآنً فً 
عقٌدة النبً 

صلى هللا علٌه 
 وسلم

 مجلة دٌالى
عدد خاص 

بمؤتمر 
اعجاز 
القرآن 
 الكرٌم

2012 

اسماء هللا  9
الحسنى صفات 

رائعة عقٌدة 
 راسخة

 2001 ٌالىمجلة د

 



 

 ( التً قام بالنشر فٌهاimpact factorsالمجالت العلمٌة و مجالت ) -

العدد الذي  عنوان البحث الدولة المجلةاسم  ت
 نشر فيه

 السنة

      

      

      

      

      

      

      

 

 . عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة -

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

مازال عضوا/  تاريخ االنتساب
انتهاء 

 العضوية

 مالحظات

جمعٌة نقابة  1
 المعلمٌن

  مازال عضوا 2011/  3/ 2 محلٌة

      

      

 

 

 إبداعات او نشاطات حصل فٌها على )جوائز/ شهادات تقدٌرٌة/كتب شكر( -

نوع اإلبداع   ت
 او النشاط

ما حصل 
 عليه

)جائزة/شهادة 
تقديرة/ كتاب 

 شكر(

عنوان النشاط  الجهة المانحة
 او اإلبداع

 السنة

وزٌر معالً  شكر وتقدٌر  1
 العالًالتعلٌم 

 6 /2 /2011 

رئٌس السٌد  شكر وتقدٌر  2
 الجامعة

 2012 

  12/6/2011  عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر  3
 

 31/1/2012  عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر  4
 

  11/4/2012  عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر  5



 

 12/1/2013  عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر  6

  13/3/2016  عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر  2
 

 1/2/2016  عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر  9
 

 10/9/2016  عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر  1

 2016/ 21/1  عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر  10

 22/12/2016  عمٌد الكلٌة شكر وتقدٌر  11
 

      

 

 التالٌف والترجمة -

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

منهجية / غير  عدد الطبعات سنة النشر
 منهجية

      

      

      

      

  

 اللغات التً ٌجٌدها -

 اللغة العربٌة -1

2- 

3-    

 مساهمات فً خدمة المجتمع  -

 اعطاء المحاضرات لحجاج بٌت هللا الحرام  تدرٌس تالوة القران الكرٌم و.1

  مشاركات فً فض النزاعات العشائرٌة واصالح ذات البٌن .2

 

 نشاطات اخرى -

 .حل مشاكل الزوجٌن .1

 . تقسٌم التركة .2

 (CDمالحظة/ ٌتم تسلٌم نسخة ورقٌة ونسخة على قرص ) 

 

 شاكرٌن حسن تعاونكم معنا خدمة للعلم

 


