
 

 

 CV الذاتٌة السٌرة

 

 

 المعلومات الشخصٌة:

 :Waleed hashim kurdiy hamad Full name ولٌد هاشم كردي حمد الصمٌدعً االسم الكامل:

 :date of Birth  1791/   1/  1 تارٌخ الوالدة:

 Ph.D    دكتوراه الشهادة:
The certificate: 

 Philosophy of Islamic Sciences فلسفة علوم إسالمٌة التخصص العام:
General 

Specialization 

التخصص 
 الدقٌق:

 :Asoul Falkah Specialization أصول فقه

 .prof أستاذ اللقب العلمً:
 

Academic Title: 

تارٌخ الحصول 
 علٌه

11/11/1119 
 

11/11/1119 
 

Date obtained: 

عدد سنوات 
الخدمة فً 

 التعلٌم العالً:

 years 11 Number of سنة 11
years of 

service in 
higher 

education 

البرٌد 
 االلكترونً:

dr.waledfh299@gmail.com 
 

 Email: 

الجهة المانحة 
للشهادة 

 البكالورٌوس

 Iraqi of university The awarding الجامعة العراقٌة
of the 

bachelor's 
degree: 

تارٌخ منح 
 الشهادة:

 م 1777
 

 Date of 
certification: 

الجهة المانحة 
لشهادة 

 الماجستٌر:

 Iraqi of university The awarding الجامعة العراقٌة  
of the Master's 

degree: 

تارٌخ منح 
 الشهادة :

11/7/1111  Date of 
certification: 

عنوان رسالة 
 الماجستٌر

تحقٌق االستحسان عند اإلمام  -1
 الشافعً

الحدٌث المرسل وأثره فً استنباط  -1
 األحكام الفقهٌة

Investigation to Alshafiaai Master Thesis 
Title 

عنوان اطروحة 
 الدكتوراه

اآلراء األصولٌة للحافظ ابن حجر من 
 باري الالل كتابه فتح خ

 
 

- 
The vesions on the ibn hajjar 

 

 

 الوظائف التً شغلها :

 صورة شخصية
 



 

 Period الى –الفترة من  مكان العمل الوظٌفة ت
from – 

to 

Workplace Job sequence 

مسؤول شعبة  1
البحث 

 والتطوٌر

جامعة دٌالى 
/كلٌة العلوم 

 االسالمٌة

1/4/1111  University 

of dayali 

Date of 

granting 

the 

certificate 

The editor of 
class of 
research 

and 
development  

1 

جامعة دٌالى  مقرر قسم 1
/كلٌة العلوم 

 االسالمٌة

1/7/1111  University 

of dayali 

Date of 

granting 

the 

certificate 

Assistant of 
president of 
department 

2 

رئٌس لجنة  1
 التعضٌد

 جامعة دٌالى
/كلٌة العلوم 

 االسالمٌة

1111  University 

of dayali 

Date of 

granting 

the 

certificate 

President of 
taatheed  

3 

رئٌس قسم  4
 اصول

جامعة دٌالى 
/كلٌة العلوم 

 االسالمٌة

11/11/1114- 
1/1/1112 

 University 

of dayali 

Date of 

granting 

the 

certificate 

President of 
department 
of basis of 
relegion 

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 

1  1 

 College of Islamic  -1117كلٌة العلوم اإلسالمٌة ـ  1
sciences 

2 



 

 دٌالى

1      
3 

4     4 

 عضوٌة الهٌئات والجمعٌات العلمٌة المحلٌة والدولٌة .

محلٌة  اسم الهٌئة ت
 /دولٌة

تارٌخ 
 االنتساب

Join 
Date 

Local / 
international 

Organization 
Name 

sequence 

1        

 

 

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

نوع  ت
اإلبداع او 

 النشاط

الجهة 
 المانحة

 Year Organization السنة
name 

 
Type of 

creativity or 
activity 

sequence 

1        

 التالٌف والترجمة

سنة  اسم دار النشر عنوان الكتاب ت
 النشر

Publishing 
Date 

Name of 
publishing 
institution 

Book title sequence 

1        

  


