
1 
 

                      وانعهًُة انسرية انذاتُة                        

 

 اسد محمد اسد احمد العادلً :ٔانهقت االسى انزثبػٙ -

 6611دٌالى / قضاء بلدروز /  :تبرٚخ انٕالدحٔ يحم -

 6691مدرسة الثقافة االبتدائٌة /  :اسى انًذرسخ االثتذائٛخ ٔتبرٚخ انتخزج يُٓب

 6691متوسط المصطفى للبنٌن /  :منها انًتٕسطخ ٔتبرٚخ انتخزج اسى انًذرسخ

 6699اعدادٌة الدراسات االسالمٌة /  :اسى انًذرسخ االػذادٚخ ٔتبرٚخ انتخزج

          الشرٌعةالقسم :  العلوم االسالمٌةالكلٌة:   بغدادالجامعة:   :انجٓخ انًبَحخ نشٓبدح انجكبنٕرٕٚص

 6661السنة: 

      الفقهالقسم :  واصوله  الفقه الكلٌة:   العراقٌةالجامعة:     :نشٓبدح انًبجستٛزانجٓخ انًبَحخ 

 4112 السنة:

       الفقهالقسم :  واصوله  الفقهالكلٌة:   العراقٌةالجامعة:     :انجٓخ انًبَحخ نشٓبدح انذكتٕراِ

 4161 السنة:

 / ابو عثمان النهدي واراؤه الفقهٌة ابو الطٌب الطبري وأراؤه الفقهٌة عنوان رسالة الماجستٌر: -

 عبدالواحد بن الحسٌن الصٌمري واراؤه الفقهٌة  عنوان اطروحة الدكتوراه: -

 فلسفة شرٌعة   :انتخصص انؼبو -

 مقارن فقه  التخصص الدقٌق: -

 4161:  تارٌخ الحصول على لقب مدرس

 4161:  تارٌخ الحصول على لقب استاذ مساعد

 استاذ  تارٌخ الحصول على لقب

 4161 : تارٌخ الحصول على اللقب      استاذ مساعد : انحبنٙ انهقت انؼهًٙ -

 سنة 64 .:ػذد سُٕاد انخذيخ فٙ انتؼهٛى انؼبنٙ -

 سنة 61 :ػذد سُٕاد انخذيخ خبرج انتؼهٛى انؼبنٙ -

 aladily@yahoo.comassad  :انجزٚذ اإلنكتزَٔٙ -
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 :انٕظبئف انتٙ شغهٓب      

 إنٗ -انفتزح يٍ يكبٌ انؼًم انٕظٛفخ د

 2011-2009 كلٌة العلوم االسالمٌة مسؤول وحدة الدراسات والتخطٌط  1

 2013-2011 كلٌة العلوم االسالمٌة مقرر قسم الشرٌعة  2

 2015-2013 كلٌة العلوم االسالمٌة رئٌس قسم الشرٌعة 3

 الى االن -2015 كلٌة العلوم االسالمٌة العلمٌةعضو لجنة الترقٌات  4

 4162من  حالٌا   كلٌة العلوم االسالمٌة امٌن مجلس كلٌة  5

6    

7    

8    

9    

10    

 انجبيؼبد أ انًؼبْذ انتٙ درص فٛٓب-

 يالحظبد إنٗ -انفتزح يٍ الجامعة/المعهد د

  2009-2006 كلٌة التربٌة االساسٌة 1

  الى االن -2009 وم االسالمٌةكلٌة العل 2

3        

4    
5    
6    

 

 د أسد محمد |أسد مأ. ثتذرٚسٓب.انًقزراد انذراسٛخ انتٙ قبو -

 انسُخ انذراسٛخ انًبدح انقسى انكهٛخ انجبيؼخ      د

 2009-2006  / م .الثانٌةادب االطفال انهغخ انؼزثٛخ كهٛخ انتزثٛخ األسبسٛخ                جامعة ديالى 1

 2009 -2006 / م .الثانٌة ادب الجاهلً اللغة العربٌة كهٛخ انتزثٛخ األسبسٛخ                   جامعة ديالى 2

 2009 -2006 /     األولى اللغة العربٌة الرٌاضٌات كهٛخ انتزثٛخ األسبسٛخ               جامعة ديالى 3

 2014 - 2009 / م االولى     الفقه   رٌعةالش كلٌة العلوم االسالمٌة جامعة ديالى 4

 2016 - 2014 /م ثالثة االحكام آٌاتتفسٌر  الشرٌعة كلٌة العلوم االسالمٌة  جامعة ديالى            

 2017 - 2016 / م .ثانٌة المنطق علوم قران كلٌة العلوم االسالمٌة جامعة ديالى 6

 2017 - 2016 / م ثالثةتحلٌل نص قرانً رانعلوم ق كلٌة العلوم االسالمٌة جامعة ديالى 7
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 أسد محمد أسد دأ.م.  .انًؤتًزاد ٔانُذٔاد انؼهًٛخ ٔانٕرش انتٙ شبرك ثٓب-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٕع انًشبركخ يكبٌ االَؼقبد انؼُٕاٌ د
 (حضٕر -ثحث) 

 انسُخ

 مظاهر الفساد فً استخدامات الهاتف  1
 لنقال من وجهة نظر طالبات العلوم ا

 تربٌة االسالمٌة فً عالجها االسالمٌة ودور

 المؤتمر العلمً فً كلٌة التربٌة
 للبنات جامعة بغداد 

 2016-2015 حضور

 كلٌة التربٌة االساسٌة  تأمالت فقهٌة فً نهج البالغة  2
 جامعة الكوفة

 2016-2015 حضور

 كلٌة العلوم االسالمٌة  حكم تزوٌج الصغٌرة فً الشرٌعة االسالمٌة 3
 جامعة دٌالى

 2015-2014 حضور

 حكم قتل المسلم اذا قتل ذمٌا  فً 4
 الشرٌعة االسالمٌة 

 مجلة العلوم االسالمٌة 
 جامعة بغداد

  

 مقتضى الكالم واثره 5
 فً اختالف الفقهاء 

   مجلة اشنونة / دٌالى 

6 
 

 اسئلة واجوبة للعالمة 
 ) جالل الدٌن محمد ابن احمد المحلً (

 ٌة مجلة كلٌة العلوم االسالم
 جامعة تكرٌت

  

 المقاصد واثره فً فقه 7
 تجدٌد الفكر االسالمً 

 مجلة كلٌة العلوم االسالمٌة 
 جامعة بغداد

  

رسالة فً المسح على الخفٌن ) عالء الدٌن بن محمد  8
 (الحصكفً

 مجلة كلٌة العلوم االسالمٌة
 جامعة العراقٌة 

  

مستحدثات االستدالل بالقواعد االصولٌة والفقهٌة على ال 9
 العصرٌة دراسة تطبٌقٌة

 2017-2016  المالٌزٌةجامعة ال

 2217-2016 ندوة علمٌة كلٌة العلوم االسالمٌة  االشاعة واثرها على المجتمع  10

 2217-2016 ندوة علمٌة كلٌة العلوم االسالمٌة  االرهاب المعاصر واثره على المجتمع 11
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 .أقبيٓب انذٔراد انتٙ شبرك ثٓب ٔانتٙ

 انسُخ يكبٌ االَؼقبد ػُٕاٌ انذٔرح د

 2009 كلٌة الطب الحاسوب زدورة اجتٌا 1

   صالحٌة التدرٌس اجتٌاز ةدور 2

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 انًشزٔػبد انجحثٛخ فٙ يجبل انتخصص -

 انسُخ  يحم انُشز ػُٕاٌ انجحث         د

 ل ذمٌا  فًحكم قتل المسلم اذا قت 1
 الشرٌعة االسالمٌة 

 مجلة العلوم االسالمٌة 
 جامعة بغداد

  

 مقتضى الكالم واثره 2
 فً اختالف الفقهاء 

   مجلة اشنونة / دٌالى 

 اسئلة واجوبة للعالمة  3
 ) جالل الدٌن محمد ابن احمد المحلً (

 مجلة كلٌة العلوم االسالمٌة 
 جامعة تكرٌت

  

 
4 

 

 فً فقة المقاصد واثره
 تجدٌد الفكر االسالمً 

 مجلة كلٌة العلوم االسالمٌة 
 جامعة بغداد

  

 
5 

رسالة فً المسح على الخفٌن ) عالء الدٌن بن محمد 
 (الحصكفً

 مجلة كلٌة العلوم االسالمٌة
 جامعة العراقٌة 

  

 المستحدثات االستدالل بالقواعد االصولٌة والفقهٌة على 6
 العصرٌة دراسة تطبٌقٌة

 2017-2016  المالٌزٌةجامعة 

 2217-2016 ندوة علمٌة     كلٌة العلوم االسالمٌة  االشاعة واثرها على المجتمع  7

 2217-2016 ندوة علمٌة كلٌة العلوم االسالمٌة  االرهاب المعاصر واثره على المجتمع 8

19     

20     
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 .بو ثبنُشز فٛٓبانتٙ ق( imapact factors)انًجالد انؼبنًٛخ ٔيجالد -

اسى                           د

 انًجهخ

 انسُخ          انؼذد انذ٘ َشز فّٛ ػُٕاٌ انجحث            انذٔنخ          

االستدالل بالقواعد االصولٌة والفقهٌة على  مالٌزٌا  1
 المستحدثات العصرٌة دراسة تطبٌقٌة

 2016-2017 

2      

3      
4      
5      
6      
7      

 .ػضٕٚخ انٓٛئبد انؼهًٛخ انًحهٛخ ٔانذٔنٛخ-

 انًالحظبد         اَتٓبء انؼضٕٚخ/يبسال ػضٕا   تبرٚخ االَتسبة دٔنٛخ/يحهٛخ  اسى انٓٛئخ            د

1      

2      

3      
4      
5      
6      
7      

 (كتت شكز/داد تقذٚزٚخ شٓب/جٕائش ) إثذاػبد أٔ َشبطبد حصم فٛٓب ػهٗ 

شٓبدح /جبئشح ) يب حصم ػهّٛ أٔ انُشبط اإلثذاع َٕع د

 (كتبة شكز/تقذٚزٚخ 
انجٓخ 

 انًبَحخ
أٔ  ػُٕاٌ انُشبط

 اإلثذاع
 انسُخ        

1      

2      

3      
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 .انتأنٛف ٔانتزجًخ

 غٛز يُٓجٛخ/يُٓجٛخ  ػذد انطجؼبد سُخ انُشز ُشزاسى دار ان ػُٕاٌ انكتبة د
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 .انهغبد انتٙ ٚجٛذْب-

 انؼزثٛخ-1

2- 

 .يسبًْبد فٙ خذيخ انًجتًغ -

1- 

2- 

3- 

 َشبطبد أخزٖ

1. 

2 .   

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
 

4     
 

 

 
5 
 

     

6      

 
7 

     

 
8 
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 يالحظة/ 

انسابقة كذنك ميكٍ انتىسع يف أٌ  ميكٍ اضافة أٌ َشاطات أخزي مل تتضًُها انفقزات
 يع خانص االحرتاو وانتقدَز يف كم جدول.. لفقزة وعدو االقتصار عهً عدد احلقى

 drqahatanhamed@gmail.comانربَد االنكرتوٍَ نـ د..قحطاٌ محُد كاظى : 


