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 المعلومات الشخصية: 

 :Iman Jalil Ibrahim Najras Full name نجرسايمان جليل ابراهيم  االسم الكامل: 

 :date of Birth 1968 1968 تاري    خ الوالدة: 

 :Doctorate The certificate دكتوراه الشهادة:  

ي العلوم االسالمية التخصص العام: 
 Philosophy in Islamic فلسفة ف 

sciences 
General 

Specialization 

 :Comparative jurisprudence Specialization فقه مقارن التخصص الدقيق: 

 :   :Professor Academic Title استاذ  اللقب العلمي

تاري    خ الحصول 
 عليه

32/11/3111 23/11/2011 Date obtained: 

عدد سنوات 
ي التعليم 

الخدمة ف 
 :  العالي

 years – 6 months- 16 26 يوم 12و  اشهر  2و سنة  32
days 

Number of years 
of service in 

higher education 

 : ي
ون  يد االلكير  Eman13257@gmail.com الير

  
Email: 

الجهة المانحة 
للشهادة 

 البكالوريوس

 .University of Baghdad العلوم االسالميةجامعة بغداد .كلية 
College of Islamic Sciences 

The awarding of 
the bachelor's 

degree: 

تاري    خ منح 
 الشهادة: 

1551 1991 Date of 
certification: 

الجهة المانحة 
 :  لشهادة الماجستير

 .University of Baghdad كلية العلوم االسالمية  –جامعة بغداد 
College of Islamic Sciences 

The awarding of 
the Master's 

degree: 

تاري    خ منح الشهادة 
: 

1551 1995 Date of 
certification: 

عنوان رسالة 
 الماجستير 

ي العبادات
 Intention and its effect on النية واثرها ف 

worship 
Master Thesis 

Title 

عنوان اطروحة 
 الدكتوراه

ي كتاب 
ي ف 

هان  السير من المحيط الير
ي )دراسة وتحقيق(

 الفقه النعمان 
Al-Sir Min Al-Muhit Al-
Burhani in Al-Nomani 
Jurisprudence (Study and 

Investigation) 

Thesis Title of 
Ph.d 

 Date of 2000 م3111 تاري    خ منح الشهادة
certification: 

الجهة المانحة 
 لشهادة الدكتوراه: 

 .University of Baghdad كلية العلوم االسالمية  –جامعة بغداد 
College of Islamic Sciences 

Academic body 
for the doctoral 

degree: 
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عدد البحوث 
 المنشورة 

 search 20 بحث 31
 
 

The number of 
published 
research 

عدد كتب الشكر 
 والتقدير 

وسام كتاب شكر وتقدير و   11اكير من 
 التمير  والدروع والشهادات التقديرية

More than 50 books of 
thanks and appreciation, 
the Medal of Excellence, 
shields, and certificates of 
appreciation 

Number of thanks 
and appreciation 

books 

ي شغلها :                                         
                      الوظائف التر

ة  مكان العمل الوظيفة ت الفير
 –من 
 ال

Period 
from – 
to 

Workplace Job  
se
q
u
e
n
ce 

التعليم العالي  تدريسية  .1
 والبحث العلمي 

الجامعة 
المستنرصية/  
بية  كلية الير

1551-
3111 

1995-
2001  

 Higher 
education 
and 
scientific 
research 

Al-
Mustansiriy

a 
University/
College of 
Education 

Teaching 1.  

بية مقرر فرع ا  .3 لير
 االسالمية 

التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

الجامعة 
المستنرصية/  
بية  كلية الير

1551-
1554 

 1995-
1998 

Higher 
education 
and 
scientific 
research 

Al-
Mustansiriy

a 
University/

Islamic 
Education 

Branch 
Course 

2.  



 

 

College of 
Education 

مقرر قسم طرائق   .2
 التدريس 

التعليم العالي 
 والبحث العلمي 

الجامعة 
المستنرصية /  

بية  كلية الير

3111-
3111 

2000-
2001 

Higher 
education 
and 
scientific 
research 

Al-
Mustansiriy
a University 
/ College of 
Education 

 

Teaching 
Methods 

Dept 

3.  

  –جامعة ديال  تدريسية  .4
 كلية المعلمير  

3111-
3111 

 2001-
2011 

Diyala 
University 
- Teachers 

College 

teaching 4.  

مقرر فرع اللغة   .1
 العربية 

التعليم العالي 
 والبحث العلمي 
جامعة ديال /  
 كلية المعلمير  

3112-
3114 

 2003-
2004 

Diyala 
University 
- Teachers 

College 

Arabic 
Language 

Branch 
Course 

5.  

عميد كلية العلوم   .2
 االسالمية 

التعليم العالي 
 والبحث العلمي 
جامعة ديال /  
كلية العلوم 
 اإلسالمية

3111-
3113 

 2011-
2017 

Higher 
education 
and 
scientific 
research 

Diyala 
University / 
College of 

Islamic 
Sciences 

 

Dean of the 
College of 

Islamic 
Sciences 

6.  



 

 

التكليف بمهام عمادة    .3
كلية القانون  طيلة 
ة اجازة عميد  فير

 لكلية ا

جامعة ديال/ 
امانة مجلس 

 الجامعة
 

3111  2011 Diyala 
University / 
University 

Council 
Secretariat 

Assigning 
the duties 

of the 
Deanship of 
the College 

of Law 
during the 
leave of the 
Dean of the 

College 
(Prof. Dr. 

Khalifa 
Ibrahim 
Odeh) 

7.  

التكليف بمهام عمادة    .4
كلية الهندسة  طيلة 

ة اجازة عميد  فير
 الكلية

جامعة ديال / 
امانة مجلس 

 الجامعة

3111 2011  Diyala 
University / 
University 

Council 
Secretariat 

Assignment 
of the 

duties of 
the 

Deanship of 
the College 

of 
Engineerin

g during 
the leave of 
the Dean of 
the College 

8.  

التكليف بمهام متابعة   .5
االقسام الداخلية 

 للطالبات 

التعليم العالي 
 والبحث العلمي 
جامعة ديال / 
قسم شؤون 

 االقسام الداخلية

3114 - 
3115 

2018 – 
2019  

Higher 
education 
and 
scientific 
research 

Diyala 

Assigning 
the tasks of 
following 

up the 
internal 

department

9.  



 

 

University / 
Departmen
t of Internal 

Affairs 

s for female 
students 

التكليف بمهام وحدة   .11
االرشاد النفسي 

بوي   والتوجيه الير

جامعة ديال /  
كلية العلوم 
 اإلسالمية

3114 – 
3115 

2018 - 
2019 

Diyala 
University / 
College of 

Islamic 
Sciences 

Assignment 
of the tasks 

of the 
Psychologi

cal 
Counseling 

and 
Educational 

Guidance 
Unit 

10. 

جامعة ديال /   تدريسية  .11
كلية العلوم 
 االسالمية

3114 
 ولحد االن

 2018 
till now 

Diyala 
University / 
College of 

Islamic 
Sciences 

teaching 11. 

ي درس فيها -
  الجامعات او المعاهد التر

الجهة )الجامعة  ت
 )الكلية(/ المعهد(

ة من   Period from ال –الفير
– to 

The 
(University 
(College) / 
Institute) 

 
sequence 

1 
/ المركزي للبنير  المعهد 

 ديال

1551 – 1552 1991 – 1993 Central 
Institute for 
Boys/ Diyala 

1 

كلية   –المستنرصية  3
 / ديال المعلمير  

1554 – 1554 1994 – 1998 Al-
Mustansiriya - 
Teachers 
College 

2 

بية -المستنرصية  2 -Al 2001 – 1995 3111 – 1551 الير
Mustansiriya – 
Education 

3 



 

 

بية  –المستنرصية  4 الير
 االصمعي 

1552 – 1554 1996 – 1998 Al-
Mustansiriya - 
Al-Asma'i 
Education 

4 

بية  –ديال  1 الير
 االصمعي 

3111 – 3114 2001 – 2004 Diyala - Al 
Asma'i 
Education 

5 

 - Diyala 2000 – 1998 3111 – 1554  المعلمير   –ديال  2
teachers 

6 

بية  –ديال  3 الير
 األساسية

3114 - 3111 2004 – 2011 Diyala - Basic 
Education 

7 

العلوم  –ديال  4
)عميد   اإلسالمية 

 كلية(

3111 – 3113 2011 – 2017 Diyala - Islamic 
Sciences 

8 

ديال العلوم  5
 اإلسالمية 

 till now Diyala - Islamic 2018 ولحد االن – 3114
Sciences 

9 

 

جمة   التاليف والير

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النش  

سنة 
 النش  

Publishing 
Date 

Name of 
publishing 
institution 

Book title  
seq
uen

ce 

السير من  1
ي 
هان  المحيط الير

ي 
ي الفقه النعمان 

ف 
 )دراسة وتحقيق(

مطبعة 
جامعة ديال 

 المركزية

ـه 1423
- 

 م3111

1432 Diyala 
Central 

Universit
y Press 

Sir from the 
Burhani 

Ocean in the 
Numani 

jurisprudence 
(study and 

investigation) 

1 

الثقافة االسالمية  3
المفاهيم 

والتحديات 
 المعارصة

ك )د.  )مشير
فاضل احمد 

))  حسير 

مكتبة الناش  
ي /  العرنر

 عمان

3112 2016 Arab 
Publisher 
Library / 
Oman 

Islamic 
culture 

contemporary 
concepts and 

challenges 

2 

 


