
 

 

 CV الذاتٌة السٌرة

 

 

 المعلومات الشخصٌة:

 Wadha Aliwi Saleh    عٌسى صالح علٌوي وضحة االسم الكامل:

Issa 

Full name: 

 1/3/1975 / 1/3/1975 / تارٌخ الوالدة:
date of Birth: 

                           .Ph.D دكتوراه الشهادة:
        

The certificate: 

 Islamic Sciences                General : علوم اسالمٌة التخصص العام:
Specialization 

التخصص 
 الدقٌق:

 :Comparative Jurisprudence Specialization : فقه مقارن 

 :Professor        Academic Title   استاذ   اللقب العلمً:

تارٌخ الحصول 
 علٌه

2019 2019 
Date obtained: 

عدد سنوات 
الخدمة فً 

 التعلٌم العالً:

10 01 Number of 
years of 

service in 
higher 

education 

البرٌد 
 االلكترونً:

dr.wadha@yahoo.com    dr.wadha@yahoo.com    Email: 

الجهة المانحة 
للشهادة 

 البكالورٌوس

 
 جامعة بغداد كلية العلوم االسالمية 

: University of Baghdad / 

College of Islamic Sciences 
 

The awarding 
of the 

bachelor's 
degree: 

تارٌخ منح 
 الشهادة:

0111 0111 Date of 
certification: 

الجهة المانحة 
لشهادة 

 الماجستٌر:

 
 جامعة بغداد كلية العلوم االسالمية 

: University of Baghdad / 

College of Islamic Sciences 
 

The awarding 
of the Master's 

degree: 

تارٌخ منح 
 الشهادة :

0112 0112 Date of 
certification: 

عنوان رسالة 
 الماجستٌر

الركن الاول والثاني من كتاب 

شرح  الشفعة من كتاب العزيز في

وكتاب  الوجيزدراسة وتحقيق

التيمم من كتاب العزيز في شرح 

 الوجيز دراسة وتحقيق

: the first and second pillar of the 

book of preemption from the 

book of Aziz in explaining the 

brief and study and achieve the 

book Tayammum of the book of 

Aziz in explaining the brief and 

study 
 

Master Thesis 
Title 

 

 
 



 

عنوان اطروحة 
 الدكتوراه

 - وتحقٌق دراسة للفتوى المختار
: chosen for the fatwa study and 

investigation 

 

 

 الوظائف التً شغلها :

 Period الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت
from – 

to 

Workplace Job sequence 

0       1 

0       2 

2       3 

4       4 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

الجهة )الجامعة )الكلٌة(/  ت
 المعهد(

 – Period from الى –الفترة من 
to 

The (University 
(College) / Institute) 

seq
uen
ce 

جامعة دٌالى كلٌة العلوم  0
 االسالمٌة

2008-2019 2008-2019 Diyala University   
Islamic Sciences   

1 

0     2 

2      
3 

4     4 

 عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة .

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 /دولٌة

تارٌخ 
 االنتساب

Join 
Date 

Local / 
international 

Organization 
Name 

sequence 

0        

 

 

 محلٌة او عربٌة او عالمٌةلى جوائز إبداعات او نشاطات حصل فٌها ع

نوع  ت
اإلبداع او 

 النشاط

الجهة 
 المانحة

 Year Organization السنة
name 

 
Type of 

creativity or 
activity 

sequence 

0        

 التالٌف والترجمة

سنة  اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 النشر

Publishing 
Date 

Name of 
publishing 
institution 

Book title sequence 

0        

  


