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 المعلومات الشخصية:

 Mushtaq Nathem N.K يشتاق َاظى َجى خهيم انطىيراَي االسى انكايم:

ALtuerany 

Full name: 

 :date of Birth  ديانى    6291/  9/  92 تاريخ انىالدة:

 :Doctor The certificate انذكتىراِ :  انشهادة

انتخصص 

 انعاو:

 Philosophy of the fundamentals فهسفت اصىل انذيٍ

of religion 

General 

Specialization 

انتخصص 

 انذليك:

 :doctrine Specialization انعميذة

  :professor Academic Title كتىراستار د انهمب انعهًي:

تاريخ انحصىل 

 عهيّ

9162 2019 Date obtained: 

 سُىاث عذد

 في انخذيت

 انعاني: انتعهيى

 Year Number of / 16 / سُت 61

years of service 

in higher 

education 

 انبريذ

 االنكتروَي:

Dr.Mushtaq@coehuman.uodiyala.edu.iq Email: 

 انًاَحت انجهت

 نهشهادة

 انبكانىريىس

 Saddam University of Islamic جايعت صذاو نهعهىو االسالييت / بغذاد

Sciences, Baghdad 

The awarding of 

the bachelor's 

degree: 

تاريخ يُح 

 انشهادة:

9116 2001 Date of 

certification: 

 انًاَحت انجهت

 نشهادة

 انًاجستير:

 Islamic University / Baghdad The awarding of انجايعت االسالييت / بغذاد

the Master's 

degree: 

 يُح تاريخ

 : انشهادة

9112 2004 Date of 

certification: 

 رسانت عُىاٌ

 انًاجستير

انىالء وانبراء في انًُظىر .  6

 االساليي

انعسكريت في انفتىحاث انسياست . 9

 االسالييت في عصر انخالفت انراشذة

 1. Loyalty and innocence in the 

Islamic perspective 

2. Military policy in the Islamic 

conquests in the era of the 

Caliphate  

Master Thesis 

Title 

عُىاٌ 

اطروحت 

 انذكتىراِ

 Maryam A Contractual Study Thesis Title of سىرة يريى دراست عمائذيت

Ph.d 
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                                                               الوظائف التي شغلها :

الفترة من  مكان العمل الوظيفة ت
 الى –

Period 
from - 

to 

Workplace Job  
sequence 

كلية العلوم   رئيس قسم 1
  االسالمية

8102-
8102  

2018-
2019 

Faculty of 
Islamic 

Sciences 

Head of the 
Department 

1 

2          2 
  الجامعات او المعاهد التي درس فيها -

الجهة )الجامعة  ت
 )الكلية(/ المعهد(

 Period from الى –الفترة من 
– to 

The 
(University 
(College) / 
Institute) 

 
sequence 

 until -2006  لحد االن – 2002 جامعة ديالى  1
now 

University of 
Diyala 

1 

      

      

 . عضوية الهيئات والجمعيات العلمية المحلية والدولية

محلية  اسم الهيئة ت
 /دولية

تاريخ 
 االنتساب

Join 
Date 

Local / 
international 

Organization 
Name 

 
sequence 

الجمعية  1
الفلسفية 
 المصرية

 International Egyptian 2018 2012 دولية
Philosophical 
Society 

1 

        

        

 محلية او عربية او عالمية لى جوائزإبداعات او نشاطات حصل فيها ع

نوع   ت
اإلبداع او 

 النشاط

الجهة 
 المانحة

 year Organization السنة
name 

Type of 
creativity or 
activity 

 
sequence 

1           
  التاليف والترجمة

اسم دار  عنوان الكتاب ت
 النشر

سنة 
 النشر

Publishing 
Date 

Name of 
publishing 
institution 

Book title  

sequence 

1           
  


