
 

 

 

 

 CVالسيزة الذاتية 

 

 

 :انًعهىياث انشخصيت

 hasan muhsin sihud mahihiun حسٍ يحسٍ صيهىد يهيهي  االسى انكايم:

 

Full name: 

 :date of Birth 6611 6611 تاريخ انىالدة:

 :dukturah The certificate دكتىراِ انشهادة:  

 falsafat alsharieat aliaslamia فهسفت انشريعت االسالييت  انتخصص انعاو:

 

General 

Specialization 

انتخصص 

 انذقيق:

 :fiqh muqaran Specialization فقّ يقارٌ

 aistadh musaeid duktur استار يساعذ دكتىر   انهقب انعهًي:

 

Academic Title:  

تاريخ انحصىل 

 عهيّ

64/1/4164 14-6-2014 Date obtained: 

عذد سُىاث 

انخذيت في 

 انتعهيى انعاني:

61  15  Number of years 

of service in 

higher education 

انبريذ 

 االنكتروَي:

dr.hasanmuhsin@gmail.com dr.hasanmuhsin@gmail.com Email: 

انجهت انًاَحت 

نهشهادة 

 انبكانىريىس

 كهيت انعهىو االساييت  –جايعت بغذاد 

 

jamieat baghdad - kuliyat 

aleulum alasamia 

 

The awarding of 

the bachelor's 

degree: 

تاريخ يُح 

 انشهادة:

6696 – 6661  6696 – 6661  Date of 

certification: 

انجهت انًاَحت 

نشهادة 

 انًاجستير:

 jamieat baghdad - kuliyat كهيت انعهىو االسالييت  –جايعت بغذاد 

aleulum aliaslamia 

 

The awarding of 

the Master's 

degree: 

تاريخ يُح 

 انشهادة :

4111 4111 Date of 

certification: 

عُىاٌ رسانت 

 انًاجستير

فقّ االياو عطاء بٍ يسهى انخراساَي ) 

 دراست يقارَت ( 

fiqh alamam eata' bn muslim 

alkhirasaniu (dirasat 

muqaranati) 

 

Master Thesis 

Title 

عُىاٌ اطروحت 

 انذكتىراِ

انقاضي ابى انحسٍ عهي ابٍ عًر 

انقصار واراءِ انفقهيت ) دراست يقارَت 

 ) 

alqadi abw alhasan eali aibn 

eumar alqasaar wara'ah alfiqhia 

(dirasa 

 

Thesis Title of 

Ph.d 

انجهت انًاَحت 

 نهذكتىراِ 

 كهيت انشريعت   –انجايعت انعراقيت 

 

aljamieat aleiraqiat - kuliyat 

alshariea 

 

aljihat 

almarjieiat 

lildukturah 

تاريخ انحصىل  

 عهيها 

64/9/4162 14-8-2016  Date of 

certification: 

 

 

 



 

 

 :                                                               الىظائف التي شغلها

 –الفتزة هي  هكاى العول الىظيفة ت
 الى

Period 
from - to 

Workplace Job  
sequence 

كلية   –جامعة دايىل  تدريسي  1
 العلوم االسالمية 

6002 - 6062 2006-
2021 

University  
diyala 

 1 

2        
 الجاهعات او الوعاهد التي درس فيها -

الجاهعة )الجهة  ت

 (الوعهد(/ الكلية)
 Period from الى –الفتزة هي 

– to 
The 

(University 
(College) / 

Institute) 

 
sequence 

  University  6006 – 6002  6006 – 6002 القاًىى  -جاهعة ديالى  1
diyala 

 

كلية  -جاهعة ديالى  6

 العلىم االسالهية 
6006 – 6060  6006 – 6060  jamieat dialaa - 

kuliyat aleulum 

aliaslamia 

 

 

 انتانيف وانترجًت    

اسن دار  عٌىاى الكتاب ت

 الٌشز
سٌة 

 الٌشز
Publishin

g Date 
Name of 

publishing 
institution 

Book title  
sequence 

فقّ االياو  1

ابٍ غالس 

وارءِ 

انفقهيت في 

 انعباداث 

يطبعت 

جايعت 

  ديانى

4162  2017 matbaeat 

jamieat 

dyalaa 

 

fiqh alamam 

abn ghilas 

war'ih 

alfiqhiat fi 

aleibadat 

 

1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المواضيع التي قام بتدريسها   

السنة  المادة  القسم  الكلية   الجامعة   ت
 الدراسية  

  6002 مدخل شريعه  قانون  كلية القانون  جامعة ديالى  1
 6002 قانون االحوال الشخصية  قانون  كلية القانون  جامعة ديالى  2
 6002 قانون االحوال الشخصية  قانون  كلية القانون  جامعة ديالى  3
 6002 منهج بحث قانون  كلية القانون جامعة ديالى  4
كلية العلوم  جامعة ديالى   5

 االسالمية 
  6002 فقه مقارن  الشريعة  

 
كلية العلوم  جامعة ديالى  6

 االسالمية 
  6002 فقه مقارن  الشريعه 

كلية العلوم  جامعة ديالى  7
 االسالمية 

  6002 فقه االحوال الشخصية  الشريعه 
 

كلية العلوم  جامعة ديالى  8
 االسالمية 

  6002 فقه االحوال الشخصية  الشريعه 
 

كلية العلوم  جامعة ديالى  8
 االسالمية 

  6060 فقه معاصر  الشريعه 
 

كلية العلوم  جامعة ديالى  8
 االسالمية 

  6060 فقه المعامالت المالية   الشريعه 
 

 مناقشة الرسائل واالطاريح 

السنة  العدد  القسم  الكلية   الجامعة   ت
 الدراسية 

نوع 
 المناقشة 

 دكتوراه   6002 0 الشريعه  كلية الفقه  جامعة الكوفة  1
 ماجستير   6002 0 الشريعه  كلية العلوم االسالمية  جامعة بغداد  2

 

  -المؤتمرات والنداوات العلمية والورش التي شارك فيها  :

 (    2عدد  )   -

 الدورات التي شارك بها والتي اقامها -

 دورات (   2)     

 المشروعات البحثة في مجال التخصص لخدمة المجتمع او تطوير التعلم 

 مشروع   (   02)  

 ابداعات ونشاطات حصل عليها ) جوائز / شهادات  / كتب شكر  (  -

 (  5جوائز عدد  )  -

 (  11شهادات تقديرية  عدد ) -

 (   61كتب شكر  عدد )  -



 

 

 

The most recent reviews and entries of the site: - 

8عدد ) - ) 

- The most expensive places in the world. 

 (6 Dorats) 

The location of the data in the directory of the client or the directory of 

the recipient 

 (مشروع 14) 

- Services and services for users (Games / Services / Services) 

 

 


