
 

 ة لذاتٌا السٌرة

 

 انعزأيْاشى يحًٕد عبذ انرحًٍ جايم  االسى انرباعي: -

 72/01/0721تاريخ انٕالدة: -

 7102تاريخ انحصٕل عهيٓا:                                                دكتٕراِانشٓادة:       -

 ارٌّ يقفقق: انتخصص انذقي فهسفت انشريعت االسالييت           انتخصص انعاو: -

 72/07/7106 تاريخ انحصٕل عهيّ:                        استار يساعذانهقب انعهًي:   -

 احذٖ عشرة سُت00:  اث انخذيت في انتعهيى انعانيعذد سُٕ -

 اليٕجذ عذد سُٕاث انخذيت خارج انتعهيى انعاني: -

       drhashimmahmud@gmail.com انبريذ االنكترَٔي: -

  انعهٕو االسالييتكهيت جايعت بغذاد /  انجٓت انًاَحت نهشٓادة انبكهٕريٕس:  -

 7110 تاريخ يُح انشٓادة: 

  االسالييت انعهٕو كهيت/ بغذاد جايعت  انجٓت انًاَحت نشٓادة انًاجستير: -

   7112 : تاريخ يُح انشٓادة 

 انعهٕو االسالييتكهيت / انعراقيت انجايعت شٓادة انذكتٕراِ:انجٓت انًاَحت ن -

 7102تاريخ يُح انشٓادة:  

 فقّ االياو سٕيذ بٍ غفهت ٔيُٓجّ فيّ عُٕاٌ رسانت انًاجستير:  -

فقّ  في  ْـ(242)ثابٍ انعربي انًانكيابي بكر   يضاختياراث انقا عُٕاٌ اطرٔحت انذكتٕراِ: -

 . يقارَت دراست كتابّ احكاو انقرآٌانحج في 

 6عذد انبحٕث انًُشٕرة : -

 

الصورة

 

mailto:drhashimmahmud@gmail.com


 

 الوظائف التً شغلها : -

 الى –الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت

 2010 - 2002 كلٌة التربٌة االساسٌة/جامعة دٌالى مقرر قسم اللغة العربٌة 1

 2015 - 2013 كلٌة العلوم االسالمٌة/جامعة دٌالى معاون العميد للشؤون العلمية 2

ون العمٌد للشؤون معا 3
 وكالة االدارٌة /

كلٌة العلوم االسالمٌة /جامعة 
 دٌالى

2015 

 

 الجامعات او المعاهد التً درس فٌها -

 مالحظات الى –الفترة من  الجهة )الجامعة )الكلية(/ المعهد( ت

  2012- 2006 جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة االساسٌة  

  االن الى – 2012 جامعة دٌالى /كلٌة العلوم االسالمٌة 

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتدرٌسها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

التربٌة  دٌالى  
 االساسٌة

اللغة 
 العربٌة 

  2002-2006 العربٌة العامة
2002-2002 

2002-2002 

التربٌة  دٌالى 
 االساسٌة 

اللغة 
 العربٌة

 2010- 2002 العقائد
2010-2011 
2011-2012 
2012-2013 

العلوم  دٌالى  
 االسالمٌة 

 2014-2013 فقه العبادات الشرٌعة

العلوم  دٌالى 
 االسالمٌة 

فقه االحوال  الشرٌعة 
 الشخصٌة

2014-2015 

العلوم  دٌالى 
 االسالمٌة 

فقه المعامالت  الشرٌعة 
 والجناٌات 

2015-2016 

العلوم  دٌالى 
 االسالمٌة 

وال فقه االح الشرٌعة 
 الشخصٌة 

2016-2012 

العلوم  دٌالى 
 االسالمٌة 

فقه االحوال  الشرٌعة 
 الشخصٌة 

2012 -2012 

 

 المواضٌع الدراسٌة التً قام بتطوٌرها او ساهم فً تطوٌرها -

 السنة الدراسية المادة القسم الكلية الجامعة ت

تطوٌر مواد قسم  علوم القرآنالعلوم  دٌالى 
علوم القرآن 

2015 



وتحوٌلها من  االسالمٌة
النظام الفصلً 

 الى السنوي
 

 .المؤتمرات والندوات العلمٌة والورش التً شارك فٌها -

 نوع المشاركة مكان االنعقاد العنوان ت
 حضور( -)بحث

 السنة 

مؤتمر االعجاز  
 القرآنً االول

جامعة دٌالى /كلٌة 
 التربٌة االساسٌة

عضو لجنة تحضٌرٌة 
 +حضور

2002 

 ازاالعج مؤتمر 
 الثانً القرآنً

 كلٌة/ دٌالى جامعة
 االساسٌة التربٌة

 تحضٌرٌة لجنة عضو
 حضور+

2002 

 االعجاز مؤتمر 
  ثالثال القرآنً

 كلٌة/ دٌالى جامعة
 االساسٌة التربٌة

 2011 حضور

ندوة االعراف  
 والتقالٌد الجامعٌة 

 تحضٌرٌة لجنة عضو جامعة دٌالى
 حضور+

2010 

مؤتمر الفكر  
بٌن االسالمً 

 االصالة والمعاصرة

جامعة دٌالى /كلٌة 
 العلوم االسالمٌة

بحث +عضو لجنة 
 تحضٌرٌة

2013 

مؤتمر دور التعلٌم فً  
التنشئة وبناء المجتمع 

ومناهضة االرهاب 
 والطائفٌة

دٌوان الوقف السنً 
 /جامع ام القرى

 2015 حضور

ندوة السلوكٌات غٌر  
المرغوب فٌها فً 

 الوسط الجامعً

 كلٌة/ ٌالىد جامعة
االسالمٌة العلوم  

 2016 /محاضرباحث

     

 

 الدورات التً شارك بها والتً أقامها -

 السنة مكان االنعقاد عنوان الدورة  ت

 2010 جامعة بغداد دورة التوفل 

دورة الحاسوب  

AC3 

المركز االكادٌمً الختبارات 

 AC3 التوفل وال
2010 

    

    

 


